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Úvod

Přícho d no vého m ilénia
Letošním rokem jsme vstoupili do nového tisíciletí. Svět zahájil
třetí milénium velkolepými ohňostroji a tancem. V Dětmarovicích
byl nový rok přivítán jako každý jiný, jen těch rachejtlí bylo i u nás
poněkud více.
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Muškáty na oknech domků jsou vidět
v posledních letech stále častěji

Počasí
a příroda
Protože koncem loňského roku 2000 nasněžilo, přivítali jsme Nový
rok nového tisíciletí se spoustou sněhu. Bylo krásně bílo. Brzo po Novém
roce však sníh roztál.
Zima pak byla mírná s častými oblevami a teplotními výkyvy
vysoko nad nulou.
Jaro bylo vpravdě aprílové – deště, plískanice a přeháňky střídalo
slunce. V květnu s teplotními rekordy, v červnu s větrem, deštěm a
chladem.
Léto bylo plné extrémů – vysoké teploty, mnoho srážek.
Na podzim padaly dlouhodobé teplotní rekordy.
Konec roku byl ve znamení pořádné sněhové nadílky.
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Zima
Od 10.1. se postupně ochlazovalo, 11.1. nasněžil nový sníh. Dál již nesněžilo, ale
byly mrazíky pod -10oC a tak se tentokrát sníh držel. Největší mráz byl -10oC ze 17. na
18.1. 23.1. přibyl nový sněhový poprašek, avšak ihned 24.1. se evidentně oteplilo,
teplota vystoupila na 6oC nad nulou, o půlnoci již nebylo po sněhu ani památky.
30. ledna se začalo ochlazovat, 2.2. sněžilo, byl vítr a vánice při noční teplotě
-10oC, ráno 3.2. bylo vše bílé, zasněžené s vrstvou cca 10 cm sněhu.
Ale již 4.2. začalo tání, 5.2. znovu nastalo oteplení. Sníh při teplotě 10oC rychle
tál. 6.2. již ráno opět nebylo po sněhu ani památky, bylo nádherné, přímo jarní počasí,
teplota na slunci vystoupila na neuvěřitelných 16oC. 7.2. při nádherném slunečném
počasí jsme již zametali cestu. 11.2. ráno byl mírný mrazík, ale přesto denní teplota
stejně jako včera nás lákala k první jarní práci na zahradě.
22.2.se vše zvrtlo a opět zima nastolila svou vládu. Ochladilo se, sněhová vánice
způsobila sněhovou kalamitu, když zakrátko nasněžilo půl metru sněhu. O víkendu ve
dnech 24. – 25.2. bylo nádherně bílo, slunečno s mírným denním mrazíkem a v noci
s teplotou –12oC. Mráz a sníh se držel ještě 2 dny, když 28.2. začalo pomalu tát, denní
teploty vystoupily mírně nad nulu, noční se držely mírně pod nulou.
2.3. už opět bylo krásně slunečno, avšak přes noc napadl další nový sníh, asi 5
cm. Ale již přes den mírně tál. 5.3. pokračovalo další tání a oteplování. 10.3. bylo
konečně bez sněhu. Od 12.3. nastalo typicky jarní počasí, bylo nádherně. V Praze byl
překonán oficiální teplotní rekord, když bylo naměřeno 17,6oC. Rozkvétaly první
krokusy. Zdálo se, že jaro je konečně tady.
J aro
Ale zdání často klame.
Od 19.3. se opět (pokolikáté již?) začalo ochlazovat.
23. 3. bylo deštivo, k večeru se déšť měnil v sníh, v noci byl
mrazík. Pro nezpůsobilý terén se například nehrál ani fotbal
našich hráčů v Hranicích. Další dny na konci března jako by
studenou vodou políval. Bylo sychravo a zataženo. 30.
března se začalo vyjasňovat a oteplovat.
První duben nás překvapil slunečným počasím, které
následovalo i další tři dny s ranními teplotami 8-10oC, ve dne dokonce dosáhla teplota
20oC. Postupně vykvétaly narcisy, podběl, sasanky, petrklíče. Další dny bylo
proměnlivé počasí, teplota kolísala, v noci byly mrazíky, ve dne teplota až 16oC. Jasné
a slunečné počasí střídaly přeháňky. 11. dubna vykvetly první broskve.
Přeháňky se dokonce ve dnech 12. a 13. dubna změnily na sněhové. Ráno 12.4.
v 7,00 hodin byla pořádná metelice. 14. dubna byl odvolán fotbalový zápas na našem
hřišti (a nejen na našem) pro zcela nezpůsobilý terén. 15.4. o velikonoční neděli bylo
zcela hnusné počasí. Ve velikonoční pondělí se zdálo, že bude líp, ale nebylo. 17.4.
teprve vykvetly první tulipány. Celý týden bylo oblačno, přeháňky, chladno, mokro,
pršelo, pršelo, …
23. a 24.4. konečně zasvítilo dlouho očekávané sluníčko, aby v dalších dvou
dnech bylo opět schováno za mraky. Od 27.4. začalo konečně pravé jarní počasí. 30.4.
vykvetly najednou třešně, višně i jabloně.
Při tomto proměnlivém počasí velmi rychle rostla tráva. 28.4. jsme ji již poprvé
sekali.
1. květen byl nádherný. Až příliš, protože teplota u nás dosáhla 30oC. V Praze
naměřili „jen“ 27,4oC, přesto tak byl překonán teplotní rekord, stejně jako 3.5., kdy
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naměřili 28,3oC. V sobotu 5.5. se přehnala kolem poledne bouřka s lijákem, neděle byla
zatažená, ale další dva dny se obloha protrhávala a 9. května pokračovalo příjemné jarní
počasí.
V týdnu od 21. do 27.5. bylo nádherné slunečné počasí, teplo, někdy až moc,
které ochlazoval příjemný chladný vítr. Byly ale studené večery.
29.5. za nádherného slunečného počasí přišly přeháňky, které od 15 hodin
vystřídala bouřka s průtrží mračen. Krátce nato hned bylo parno a slunečno
Ihned 30.5. došlo k značnému obratu. Přišlo polojasné počasí, foukal ledový
severní vítr, denní teploty se pohybovaly pouze okolo 10-13oC, noční dokonce pouze
v rozmezí 2-3oC. Toto počasí setrvalo až do 5.6.
7.6. se začalo oteplovat, ale pouze krátce, když již od 8.6. začaly časté přeháňky,
když pršelo několikrát denně a bylo chladno. Toto počasí setrvalo až do 20.6.
Léto
Následující den 21.6. bylo hezky, ale již 22.6. byl opět pořádný liják
Teprve od 25.6. se začalo „vyčasovat“. 28.6. bylo příšerné dusno a teplota 30oC,
29.6. od 7,00 hodin ráno byl celé dopoledne vydatný déšť. Na tento den byly
předpovídány bouře a krupobití. To se nakonec naštěstí vyplnilo pouze v severních
Čechách.
Prakticky tedy celý červen, až na maličké výjimky, propršelo.
V týdnu od 2.do 6.7. přes den bývalo velmi teplo, teploty přesahovaly 30oC, občas
se vyskytly přeháňky. Večer 7.7. byla avizovaná vichřice. Naštěstí se nekonala, byl jen
větší vítr. Od 8.7. bylo sice teplo, ale opět se vyskytovaly přeháňky.
14.7. se teplota vyhoupla opět na 30oC, 15.7. na 32oC, na slunci dokonce na 36oC.
Přitom bylo příšerné dusno. 16.7. bylo opět dusno, ve 20,00 hodin se přihnala bouřka
s deštěm. Ihned nato 17.7. výrazně poklesla teplota na pouhých 16oC. Celý týden pak
byly vydatné přeháňky po celé republice, místy se objevily povodně. Stejný ráz počasí
setrval až do konce měsíce.
26.7. byl u nás v Dětmarovicích vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, následně
27.7. 2. stupeň. Toho dne přestalo pršet a již 28.7. nastal zvrat. Bylo teplo, parno,
dusno.Toto počasí nabíralo na intenzitě.
Prakticky celý červenec byl ve znamení extrémů. První polovinu měsíce bylo
vedro, celou druhou polovina chladno s vydatnými srážkami, poslední dny opět
extrémně vysoké teploty.
Přestože ještě pro přílišné zamokření půdy nezačaly žně, začínají lidé 30.
července s vykopávkou brambor. Obávají se, že tyto, vzhledem k počasí, shnijí. Teprve
31. července vyjíždí první kombajn na pole sklízet obilí. Žně byly v letošním roce
opožděny minimálně o 10 dní.
Za zmínku stojí skutečnost, že v sousedním Polsku téměř měsíc trvaly bouře a
záplavy.
Podle meteorologů měl být pátek 3.8. nejteplejším dnem v tomto roce, předpověď
teploty byla 35oC)1. Nakonec bylo ve dne opravdu teplo, ale bez překonání rekordu.
Večer se celou republikou přehnala bouře, místy doprovázená krupobitím, která k nám
dorazila okolo půlnoci. Obávali jsme se, že se bude opakovat loňské srpnové krupobití.
Naštěstí nás to minulo, bouře akorát poshazovala květinové truhlíky z oken. Tato bouře
zasáhla mohutně také Německo a Polsko.
)1 Vůbec nejvyšší teplota toho dne byla naměřena v roce 1943, kdy bylo 35 oC, naopak nejnižší v roce
1888 s teplotou 10,2 oC, dlouhodobý průměr pro 3.8. je 20 oC.
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Následující den, tedy 4.8., bylo ve dne opět vedro a od 20,00 hodin opět bouře.
Od 5.8. nastal obrat . Začaly chladnější večery a poměrně dosti chladné noci, když
teplota se pohybovala pouze okolo 12oC. Do 12.8. bylo přiměřeně teplo, ale dusno,
občas se ojediněle objevily přeháňky. Ale šíleně kousali komáři. Pokračovaly žně a
sklizeň brambor. Večery byly velmi chladné.
Od 13.8. došlo k dalšímu obratu. Nastala další tropická vedra a dusno, které bylo
nesnesitelné hlavně v noci. A kousali a kousali komáři! Těch bylo letos opravdu
přemnoho. Vedro trvalo až do 21.8. Následující den 22.8. konečně poklesla teplota na
25oC, ale bylo moc dusno. Další dny bylo opět teplo, občas zafoukal silnější vítr či se
přehnal slejvák. 29.8. se znatelně ochladilo, přes den bylo slunečno, ale nastaly již
chladné večery. Jako by již začínal podzim. Stále ale nesnesitelně štípali komáři.
4. září došlo k dalšímu znatelnému poklesu teploty, která se pohybovala okolo
o
10 C, přicházely přeháňky a úplně chladné večery. V domácnostech bylo třeba začít
topit. 9.a 10.9. trvaly přeháňky, vál prudký vítr, v Čechách na několika místech byla i
vichřice. I další dny byly typicky podzimní. Chladno a přeháňky.
Ve dnech 21. a 22.9. bylo, ač velice krátce, babí léto, které nám dalo naději na
lepší počasí. Ale bohužel. Následovaly další dny, které měly charakter opět jako
předtím. 27. září byla ranní teplota již pouze 6oC.
P odzim
První říjen nás překvapil sluncem, skončila nepohoda. Letos již podruhé nastal
čas babího léta. 2. a 3.10. byla překročena dlouhodobá maxima, teplota se vyhoupla na
26oC)1. Další říjnové dny se střídaly slunečné dny s přeháňkami, jasnou slunečnou
oblohu střídala obloha polojasná až zatažená. Některé dny byly nádherné, jiné zatažené
s mírnými přeháňkami. Celkově byl letošní říjen hezký. Poslední říjnový den dokonce
teplota opět překonala dlouhodobý rekord, když bylo oficiálně naměřeno 22,7oC.
V říjnu tedy padly 3 dlouhodobé maximální teplotní rekordy:
V prvních listopadových dnech se denní teploty pohybovaly okolo 10-12oC. Bylo
polojasno, ale vál silný vítr. 5.11. poklesla noční teplota na nulu. 7. a 8. listopadu
foukal silný nárazový vítr. 9.11. vítr zeslábl, v noci byl první mrazík, objevil se první
sněhový poprašek. Z 10. na 11.11. byla noční teplota –4oC, denní se pohybovala
v rozmezí 2-4oC. Do 10.11. bylo veškeré listí na stromech, teprve po prvních mrazících
začalo opadávat. V týdnu od 12. do 18. 11. byly mrazíky v noci mírně pod nulou, ve
dne teplota slabě vystoupila nad nulu. Někdy bylo slunečno. 15.11. už tady byli
havrani. V následujícím týdnu od 19. do 25.11. se
teplota pohybovala okolo nuly. 24.11. ráno byla
krajina zasněžena, ale již 26. sníh tál. Teploty se dále
držely okolo nuly.
V prvních prosincových dnech teploty klesly
pod bod mrazu, pohybovaly se okolo –6oC. 12.12.
brzy ráno sněžilo, ze 13. na 14.12. byla noční teplota –
12oC. 17.12. sněhu přibylo, 19.12. foukal nepříjemně
silný vítr, tvořily se závěje. Na některých místech
začala sněhová kalamita, která se v Dětmarovicích
projevila ve vší síle na přelomu starého a Nového
roku.
)1 Konkrétně 2.10. byl doposud zapsán rekord 25,8oC a 3.10. rekord 26,1oC.
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Politický
a veřejný život

Změny v e funkcích
V roce 2001 skončil svou poslaneckou práci zástupce ČSSD
Ing. Drahomír Kryska. Na jeho místo nastoupil další v pořadí na
kandidátce této strany pan Miloslav Pytlík. Slib člena
zastupitelstva obce Dětmarovice složil na zasedání OZ dne
20.6.2001.
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Z jednání zas tupi tels tva obce

8. mimořádné zasedání ZO dne 14.3.2001
schválilo:
vzhledem k faktu, že obec Dětmarovice patří doposud mezi panenská území, kterých
se v minulosti nedotkla hornická činnost, podporovat navrženou izolinii poklesů tak,
aby se nedotkla katastrálního území Dětmarovice, což je mezní hranice vlivů
hornické činnosti, kterou schválilo Město Orlová a Obec Doubrava i společný
postup města Orlové a obcí Doubrava a Dětmarovice pro budoucí jednání s OKD
a.s.
uložilo:
obecnímu úřadu požadovat od OKD a. s. zpracování s výhledem do roku 2020
o hydrogeologické studie dotčené oblasti obce
o statistického posouzení svahových oblastí v obci, především Glembovce
o pasportu jednotlivých nemovitostí dotčených těžbou ve všech stanovištích,
vzhledem ke stáří budov
o ročních součtových poklesů v jednotlivých letech těžby
doporučilo:
občanům vytvořit sdružení občanů z obcí Dětmarovice, Doubrava a Města Orlová
11. zasedání ZO dne 28.3.2001
schválilo:
Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice
Program rozvoje obce pro rok 2001 dle předloženého návrhu a realizaci těchto
plynovodů:
dodatek trasy P 4 Kulasová na Glembovci
Obecnina – 2. etapa
trasa P 13 – za Hastrmankou
Kellerová – Hanák
s tím, že dle výsledku výběrového řízení bude popřípadě čerpána rezerva
poskytnutí příspěvků (30 tisíc a více) organizacím)1 z rozpočtu obce na činnost
v roce 2001
vzalo na vědomí:
dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20.2.2001 (vyjádření k silničnímu
obchvatu obce Dětmarovice)
dopis Ministerstva dopravy a spojů České republiky ze dne 21.2.2001 (vyjádření
k silničnímu obchvatu obce Dětmarovice)
12. zasedání ZO dne 20.6.2001
vzalo na vědomí:
předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České
spořitelna a. s.
schválilo:
uzavření „Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí“ o podmínkách prodeje 3200 ks
akcií společnosti Česká spořitelna a. s. se společností Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122
Kč za jednu akcii
)1 Rozepsáno na str. 23/01
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registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu
obce ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry
uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ jejímž předmětem bude
prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií
rozhodnutím valné hromady České spořitelny a. s. o změně podmínek
převoditelnosti akcií
převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů
delegovalo:
Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny a. s., v souladu se smlouvou o
uzavření smlouvy budoucí, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny a.
s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií
zvolilo:
přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2001-2005, a to Věru
Klozovou, Janu Krůlovou, Miloslava Pytlíka, Dagmar Šnapkovou, Růženu
Ročkovou a Martu Tomčíkovou
schválilo:
zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice podle zákona o
obcích a zákona o územním plánování a stavebním řádu s pěti dodatky
uložilo:
stavebnímu úřadu zajistit zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu sídelního
útvaru Dětmarovice
transformovalo:
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dosavadní
zálohové organizace obce, to je
Základní škola Dětmarovice
Mateřská škola Dětmarovice – střed
Mateřská škola Koukolná
Školní jídelna při Základní škole Dětmarovice
Školní jídelna při Mateřské škole Dětmarovice – střed
Školní jídelna při Mateřské škole Koukolná
na organizační složky obce
schválilo:
jejich zřizovací listiny dle předložených návrhů
předložené návrhy Dohod obce a Okresního úřadu Karviná o částečné úhradě
neinvestičních nákladů školských zařízení
rozhodlo:
o převodu obecního bytového domu čp. 901 z majetku obce do podílového
spoluvlastnictví nájemníků domu, to je Petry a Pavla Volných, Jany a Norberta
Weilguni, Jaroslavy a Vlastimila Zbortkových, Lucie a Martina Cyroňových.
Kupní cena domu včetně pozemku, která činí 440 tisíc korun za dům a 21
tisíc korun za garáž bez pozemku, bude uhrazena obci Dětmarovice v plné částce po
podpisu kupní smlouvy. Datum prodeje je stanoven nejpozději k 31.3.2002
o převodu obecního bytového domu čp. 1033 z majetku obce do podílového
spoluvlastnictví nájemníků domu, to je Anny a Miloše Čemerkových, Aleny
Bednárové, Adély Grimové, Věry a Milana Stoklasových, Elišky a Jiřího
Jendryščíkových, Markéty a Andreje Branných.
Kupní cena domu včetně pozemku činí 700 tisíc korun za dům. Bude
uhrazena obci Dětmarovice v plné částce po podpisu kupní smlouvy. Datum prodeje
je stanoven nejpozději k 31.3.2002.
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schválilo:
provedení oprav místních komunikací na katastru obce v roce 2001 v pořadí:
1. Větrov – Žurková
2. podjezd pod tratí – hráz Větrova
3. železniční přejezd – panelová cesta (Větrov)
4. komunikace Kyša – Królová
5. Hastrmanka – Siuda na Zálesí
6. hranice Orlové – Lipus
a to do celkové částky 1 milión korun
zadání zpracování projektové dokumentace pro realizaci chodníku v Koukolné
v úseku od odbočky na Zálesí k zastávce Koukolná, a to s možností výstavby ve
dvou etapách
zadání zpracování projektové dokumentace pro zapojení obce Dětmarovice do
Programu obnovy venkova
záměr prodeje dvou obecních budov u areálu EDĚ obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu 50 tisíc korun, s tím, že o prodeji rozhodne zastupitelstvo obce na
svém zasedání v září 2001
z rozpočtu obce vlastníkům rodinných domků úhradu montáže navrtávacího pásu na
hlavním vodovodním řádu do výše maximálně 5 tisíc korun, a to u nově zřizovaných
vodovodních přípojek k rodinným domkům na katastru obce. Úhrada bude
poskytnuta po předložení dokladu o provedení stavby
záměr obce prodat obecní budovu čp. 22 za cenu 3 milióny korun podmíněnou
zpracováním záměru využití budovy
přijetí daru od Elektrárny ve výši 100 tisíc korun pro účely oprav a zpevňování
místních komunikací
přijetí daru od Elektrárny ve výši 30 tisíc korun na vybavení základní školy
učebními pomůckami
13. zasedání ZO dne 19.9.2001 v motorestu v Koukolné
schválilo:
prodej dvou stavebních objektů v prostorách bývalého zařízení staveniště u areálu
Elektrárny firmě FATRA – stavební a obchodní společnost za cenu 111 tisíc korun
souhlasilo:
se stanovením průzkumného území pro provádění vyhledávání a průzkum hořlavého
zemního plynu dle žádosti OKD, DPB Paskov, a. s. na dobu 5 let při realizaci
jednoho vrtu
rozhodlo:
o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce ve výši 70 tisíc korun podnikatelce Heleně
Vaškorové na nákup mrazících boxů a nákup širšího sortimentu zboží pro prodejnu
umístěnou v čp. 570
vzalo na vědomí:
návrh vedení potrubí koksárenského plynu DN 800 v navrhované trase dle
předloženého návrhu Hutního projektu Frýdek-Místek ze dne 31.8.2001. Pro vydání
souhlasu k vedení trasy nutno doplnit technické řešení vedení potrubí
9. mimořádné zasedání ZO dne 21.11.2001
schválilo:
poskytnutí daru občanům – stavebníkům Kniezkovi, Baierovi, manželům
Gasiorkovým, Honusovým, Jurčovým a Rakovým jako příspěvek na výstavbu
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inženýrských sítí (ST plynovod a vodovod) k jejich stavebním parcelám (č. 2637/113) v lokalitě u hájenky ve výši 40.000,- Kč na jednu stavební parcelu
souhlasilo:
se zachováním stávajícího systému likvidace odpadu v obci pro rok 2002
zvolilo:
paní Janu Formandlovou, bytem Dětmarovice čp. 1052, přísedící Krajského soudu
v Ostravě
schválilo:
znění dopisu ministru financí ve věci zrušení celního úřadu v Bohumíně a realizaci
obchvatu obce tak, jak byl předložen předsedou komise ŽP a D
14. zasedání ZO dne 27.12.2001
projednalo:
rozšířený program rozvoje obce
uložilo:
obecnímu úřadu neprodleně zajistit přípravu realizace plynofikace obce Dětmarovice
- trasa „Obecnina – 3. etapa“
schválilo:
smlouvy obce s ČSAD Karviná, Havířov a Orlová o dopravní obslužnosti na území
obce
plány práce zastupitelstva obce, finančního a kontrolního výboru pro rok 2002
zavést nový adresný systém obce (pojmenování ulic)
uložilo:
pracovní skupině ve složení Ing. Lumír Mžik, Dagmar Šnapková, Ing. Ilona
Petráková, Jarmila Popiolková a Svatava Salavová připravit návrh nového adresného
systému formou např. obecně závazné vyhlášky

Komunikace vedoucí od myslivecké hájenky
směrem do centra obce.
Foto Dagmar Šnapková
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Ze života obce
Plán rozvoje obce pro rok 2001
Stroje a zařízení :
convotherm do ŠJ ZŠ
Stavby:
lapač splavenin Mlýnka-hřiště
výstavba plynovodů
Kulasová na Glembovci
Obecnina 2. etapa
Za Hastrmankou
Kellerová
rezerva
Projekty:
Výkupy:
Investiční výdaje úhrnem:

Plán:
370.000 Kč
5,400.000 Kč
400.000 Kč
3,300.000 Kč

1,700.000 Kč
500.000 Kč
500.000 Kč
6,770.000 Kč

Skutečnost:
367.000 Kč
3,559.000 Kč
0 Kč
3,559.000 Kč
468.000 Kč
2,114.000 Kč
475.000 Kč
502.000 Kč
421.000 Kč
38.000 Kč
4,385.000 Kč
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Rozp oč tová op atř ení
10. zasedání ZO dne 14.12.2000
schválilo:
rozpočtové provizorium obce pro první čtvrtletí roku 2001 ve výši 6,465.000 Kč ve
výdajové části rozpočtu, to je ve výši ¼ schválených rozpočtových výdajů
z rozpočtu roku 2000
11. zasedání ZO dne 28.3.2001
schválilo:
rozpočet obce pro rok 2001 dle předloženého návrhu v příjmové části ve výši
21,100.000 Kč a ve výdajové části ve výši 30,200.000 Kč s tím, že rozdíl ve výši
9,100.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2000
13. zasedání ZO dne 19.9.2001
vzalo na vědomí:
plnění rozpočtu obce k 31.8.2001
schválilo:
upravený rozpočet obce pro rok 2001 dle předloženého návrhu v příjmové části ve
výši 22,161.000,- Kč, ve výdajové části ve výši 31,261.000,- Kč s tím, že rozdíl ve
výši 9,100.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2000
9. mimořádné zasedání ZO dne 21.11.2001
schválilo:
zvýšení výdajové části rozpočtu Všeobecná veřejná správa o částku 240.000,- Kč
z investiční rozpočtové rezervy na výplatu daru občanům - stavebníkům Kniezkovi,
Baierovi, manželům Gasiorkovým, Honusovým, Jurčovým a Rakovým jako
příspěvek na výstavbu inženýrských sítí
14. zasedání ZO dne 27.12.2001
schválilo:
druhý upravený rozpočet obce pro rok 2001 dle předloženého návrhu v příjmové
části ve výši 22,741.000,- Kč, ve výdajové části ve výši 31,841.000,- Kč s tím, že
rozdíl ve výši 9,100.000,- Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2000
15. zasedání ZO dne 25.3.2002
schválilo:
rozbory hospodaření obce za rok 2001
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Če r p á n í r oz p oč tu ob c e k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1

PŘÍJMY)1:

Schválený
rozpočet
v březnu

Daňové příjmy celkem

16,570.000

19,865.000

13,600.000

16,365.000

2,500.000
400.000
70.000
0

3,543.000
1,639.000
311.000
3,810.000
443.000
6,619.000
2,356.000
442.000
75.000
627.000

3,706.000

5,288.000

1,200.000
270.000
1,060.000
720.000
156.000
0
300.000
0
0

1,392.000
287.000
1,359.000
771.000
329.000
548.000
400.000
130.000
72.000

824.000
0
0
0
0

824.000
370.000
122.000
1.000
88.000

Sdílené daně celkem:
z toho:
o daň z příjmu závislá činnost
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů
o daň z příjmu právnických osob
o daň z příjmu právnických osob – obec)2
o DPH
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Ostatní daňové příjmy (výherní hrací automaty a další)

Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti:
v tom:
o školství
o sociální věci
Příjmy z pronájmu majetku (nájemné + hřbitovní popl.)
Poplatek odpad
Příjmy z úroků a finančního majetku
Prodej majetku – akcie, budovy
Splátky půjček (od občanů po krupobití)
Přijaté dary
Ostatní nedaňové příjmy

Čerpání
k 31.12.

Přijaté dotace
v tom:
Státní vyrovnávací
Dotace VPP
Školní potřeby zdarma
Sčítání lidu
Od obcí – dojíždějící žáci

PŘÍJMY ÚHRNEM:

21,100.000 26,558.000

)1 Od 1.1.2001 se změnila celá struktura metodiky příjmů
)2 Daň z příjmů právnických osob (tj. obce) je v příjmech i ve výdajích v kapitole všeobecná veřejná správa.
Fyzicky se neplatí, jen se musí promítnout v rozpočtu.
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VÝD AJE:

Schválený
rozpočet
v březnu

Neinvestiční výdaje celkem

22,680.000

24,426.000

2,750.000
750.000
2,100.000

2,821.000
736.000
2,085.000

500.000
550.000
100.000

562.000
496.000
66.000

Školství
o mateřské školy
o základní školy
o školní jídelny

4,840.000
909.000
2,771.000
1,400.000

5,422.000
853.000
3,119.000
1,450.000

Kultura
o knihovna
o Dělnický dům (v tom i oprava střechy)
o ostatní

1,035.000
550.000
460.000
365.000

1,143.000
448.000
489.000
206.000

Komunální služby
o bytové + nebytové prostory
o veřejné osvětlení
o hřbitov
o komunální služby

4,180.000
1,020.000
1,500.000
460.000
1,200.000

4,336.000
981.000
1,721.000
158.000
1,476.000

Životní prostředí
o komunální odpad
o veřejná zeleň

1,855.000
1,500.000
725.000

2,279.000
1,557.000
722.000

Sociální věci
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa

1,280.000
350.000
5,890.000

1,118.000
348.000
6,397.000

750.000

746.000

6,770.000

4,385.000

370.000
5,400.000
500.000
500.000

367.000
3,559.000
421.000
38.000

Doprava
o dopravní obslužnost
o místní komunikace
Vodní hospodářství
o ČOV, kanalizace
o drobné toky

Neinvestiční příspěvky společenským a jiným organizacím
Investiční výdaje celkem (kapitálové)
Pořízení hmotného majetku
o stroje )1
o stavby
o projekty
o výkupy pozemků

VÝD AJE ÚHRNEM:

Čerpání
k 31.12.

30,200.000 29,557.000

)1 Do školní jídelny základní školy byl zakoupen convotherm neboli konvektomat,což je kuchyňské zařízení
které vaří, peče a udržuje teplotu
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Výs ledek hos podař ení obc e z a rok 2001

Zůstatek finančních prostředků k 1.1.2001
Zůstatek sociální fond
Zůstatek k 1.1.2001 celkem

6,107.000
30.000
6,137.000

Příjmy po konsolidaci za rok 2001
Výdaje po konsolidaci za rok 2001
Zůstatek z minulého roku 2000
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2001

26,558.000
-29,557.000
+9,136.000
6,137.000

Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.2001
Základní běžný účet
Týdenní termínovaný vklad
Měsíční termínovaný vklad
Sociální fond
Zůstatek bankovních účtů úhrnem

2,836.000
2,379.000
892.000
30.000
6,137.000

Finanční vypořádání zůstatku finančních prostředků za rok 2001
Vratka nevyčerpané účelové dotace – sociální věci
Výsledek finančního hospodaření celkem za rok 2001

6,137.000
-17.000
6,120.000

Inves tiční akc e v r oc e 2001

Přehled nákladů na realizované plynovody
Stavební náklad
Název akce:
plán
skut.
Plynovod „Kulasová“
462
459
Plynovod „Obecnina II“
2.136
2.076
Plynovod „Hastrmanka“
480
466
Plynovod „Kellerová“
481
493
Celkem
3.559
3.494

Náklady na projektovou dokumentaci
↸
Plynofikace Kulasová
↸
Plynofikace Obecnina
↸
Plynofikace Hastrmanka
↸
Plynofikace Kellerová
↸
Plynofikace Větrov
↸
Studie Hraniční potok
↸
Program obnovy venkova
↸
Změna územního plánu
Skutečnost v roce 2001 celkem

Stavební dozor
plán
skut.
10
9
45
38
10
9
10
9
75
65

Celkové náklady
plán
skut.
472
468
2.181
2.114
490
475
491
502
3.634
3.559

13.000 Kč
48.000 Kč
12.000 Kč
17.000 Kč
21.000 Kč
155.000 Kč
71.000 Kč
84.000 Kč
421.000 Kč
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P l n ě n í p l á n u r o z v o je o b c e v o b l a s t i ú d r ž b y a o p r a v

Místní komunikace
opravy – rekonstrukce místních komunikací:
• penetrace u Větrova Žurková – podjezd pod tratí v délce 450 m (247.000 Kč)
• asfalt od podjezdu k hrázi Větrova v délce 100 m (143.000 Kč)
• asfalt přejezd ČD – Větrov, Závada v délce 50 m (70.000 Kč)
• asfalt Kiša – Krolová (nad OÚ) v délce 250 m (255.000 Kč)
• penetrace Hastrmanka – Siuda na Zálesí v délce 450 m (192.000 Kč)
oprava chodníků – 1/67 - zámková dlažba (26.000 Kč)
drobná údržba
• snížení nájezdu u zastávky
ČSAD Nadjezd (26.000 Kč)
• zastávka Motorest –
odvodnění (10.000 Kč)
• parkoviště hřbitov –
odvodnění (5.000 Kč)
• odvodnění MK Bařák (10.000 Kč)
• odvodnění MK Siuda (22.000 Kč)
výtluky (282.000 Kč)
zimní údržba (293.000 Kč)
Kanalizace
čištění kanálových košů (36.000 Kč)
frézování kanalizace u bytovek čp.10491050 (11.000 Kč)
Oprava chodníku směrem
k Dělnickému domu.
rekonstrukce ČOV u bytovek (201.000 Kč)
Foto
D. Šnapková
zprovoznění ČOV u bytovek čp. 1049-1052 (28.000 Kč)
kanalizace SK – rozdělení dešťové a splaškové vody (30.000 Kč)
Úprava drobných vodních toků
čištění Mlýnky u hřiště (48.000 Kč)
MŠ Koukolná
zhotovení asfaltového hřiště (188.000 Kč)
vymalování sklepů, vč. nátěrů podlahy ve sklepě + vymalování kuchyně, do bývalé
uhelny doplnění protiskluzového koberce, osvětlení a umyvadla (5.000 Kč)
MŠ střed
vymalování kuchyně, schodiště a prádelny ve sklepě
zhotovení nových odtoků od okapových svodů z velkého balkonu, znovu položení
dlažby chodníků z levé strany (10.000 Kč práce + 2.000 Kč materiál)
nové vybetonování sjezdu do garáže
výměna písku v pískovišti
dodání pletiva k pergoli
oprava WC – dětské (10.000 Kč)
oprava oplechování střechy (10.000 Kč)
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Základní škola
výměna svítidel ve třídách na základě výtky hygienika (60.000 Kč)
obložení schodů do školní kuchyně, nástřik fasády hl. vchodu do školy (25.000 Kč)
odstranění rozbahněného povrchu z oválu hřiště, návoz nové strusky (hrubé i
jemné), její roztažení a hutnění (50.000 Kč)
zhotovení bezbariérového přístupu k hl. vchodu školy (20.000 Kč práce + 43.000 Kč
materiál)
vymalování kuchyně, jídelny vč. nátěru soklu a nátěr podlahy ve sklepě kuchyně,
vymalování kotelny vč. nátěru soklu a nátěr podlahy v kotelně, nátěr všech dveří
v pavilonu tělocvičny (5.000 Kč)
výměna děravého (zkorodovaného) hl. přívodu vody do kotelny (40.000 Kč)
oprava ústředního topení v tělocvičně
nové podlahové rošty do skladu brambor (3.000 Kč)
výměna jističe pro konvektomat a doplnění
nátěr střechy na hlavní budově (asfaltový lak)
nátěr části střechy na družině a jídelně (asfaltový lak)
odvodnění základů u tělocvičny (91.000 Kč + 76.000 Kč)
obložení stropu spojovací chodby ke školní družině (65.000 Kč)
podlaha ve cvičné kuchyni (10.000 Kč)
oprava parket (6.000 Kč)
Knihovna
malování chodby a kanceláře, výměna svítidel v kanceláři, tapeta do kanceláře,
oprava dveří
úprava elektroměrového rozvaděče (výměna hlavních jističů)
Dělnický dům
vyčištění a vybílení uhelny
oprava soklu ze dvora a výměna sklepního okna, oprava soklů a všech schodišť
(25.000 Kč).
dokončení tukového lapolu – terénní úpravy (27.000 Kč).
nová krytina střech (nad sálem, vstupem do restaurace, schodištěm do vinárny)
(344.000 Kč)
Bytovka č.p. 901
kanalizace k žumpě (31.000 Kč)
výměna kotle ústředního topení (26.000 Kč)
nová vnější kanalizace do septiku (30.000 Kč)
Bytovka č.p. 1033
okno – chodba (39.000 Kč)
Motorest – sál
elektrorevize
vymalování promočeného rohu v sále
výměna vadných zářivek, startérů a tlumivek
výměna poškozených mřížek ve větracích otvorech na střeše (8.000 Kč)
Meta
dveře (10.000 Kč)
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Pošta
oprava plynového kotle ústředního topení pro Českou poštu (15.000 Kč)
doplnění radiátorů ve 2. nadzemním podlaží (nájemník Volný) (5.000 Kč)
zprovoznění „domácích telefonů“ pro nájemníky (15.000 Kč)
okapové žlaby na budovu (56.000 Kč)
Relax
výměna hlavního jističe pro část firmy Loran
Rumcajz
úprava letní zahrady (ořez. stromů, oprava a nátěr laviček, výměna stolových desek,
doplnění dřevěného plotu od branky) (10.000 Kč + 2.000 Kč)
doplnění digestoře do kuchyně a teplé vody k výčepnímu pultu (závada hygieny)
oprava střešních oken a oplechování (zatéká), vyčištění okap. žlabů (5.000 Kč)
nátěr fasády (20.000 Kč)
Budova GÓL
malování šaten, schodišť, kotelny, vč. nátěru soklu a zárubní a podlahy v kotelně
nátěr laviček mimo tribunu
nátěr plotu (cca 100 m)
nový sporák do kuchyně (závada plyn. zařízení) (10.000 Kč)
vybetonování základů podlahy pod prodejní stánek v pergoli + voda (4.000 Kč)
zhotovení větracích otvorů v šatně žáků
oplechování HUP, rozvaděče ČOV, oprava oplechování komínů a výměna
zkorodovaných částí okapových svodů
Veřejné osvětlení
běžná údržba (258.000 Kč)
generální oprava veřejného osvětlení č. 8 (GROBLE), vč. nového rozváděče se
stmívačem (550.000 Kč)
Veřejný rozhlas
pokračování ve výměně poškozených reproduktorů (21.000 Kč)
Hřbitov
výměna hlavního jističe pro smuteční síň
hřbitovní zeď (27.000 Kč práce + 23.000 Kč materiál)
zaměření hřbitova, vč. výškového zaměření hrobek (53.000 Kč)
DPS čp. 670 (velká)
oprava dlažby na chodbě 2. NP (10.000 Kč práce + 10.000 Kč materiál)
pročištění vnější kanalizace
DPS čp. 960 (malá)
zateplení přístavby vč. nové fasády a parapetních plechů (38.000 Kč práce + 25.000
Kč materiál)
Budova obecního úřadu
vymalování sňatkové síně (16.000 Kč)
nátěr střechy
podlaha v šatnách dělníků (12.000 Kč)
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úprava a doplnění odtokových žlabů podél zadní stěny, doplnění izolace zadní stěny
nová krytina střechy garáže č. 10, 11, 12 (firma SAKL, 51.000 Kč)
nová fasáda celého areálu garáží č. 3 až 12 (firma Kijonka, 47.000 Kč práce +
10.000 Kč materiál)
rekonstrukce el. rozvodů v garáží č. 3 až 12 (10.000 Kč)
nátěr dveří a doplnění zajištění proti zavření větrem (10.000 Kč)
nátěr střechy asfaltovým lakem
vrata Stelmar (20.000 Kč)

P řís pěvky organi zacím
V roce 2001 obdržely společenské a zájmové organizace a sdružení tyto
příspěvky z rozpočtu obce:
o
Sportovní klub Dětmarovice
450.000
o
TJ Sokol Dětmarovice
90.000
o
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice
30.000
o
Myslivecké sdružení Zátiší Dětmarovice
50.000
o
Český kynologický svaz Dětmarovice
30.000
o
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice
20.000
o
Český svaz včelařů Dětmarovice
20.000
Český svaz ochránců přírody Dětmarovice
10.000
o
o
Klub českých turistů na opravu Bezručovy chaty na Lysé hoře
5.000
o
Český svaz žen Dětmarovice
3.000
o
Tyfloservis Ostrava
3.000
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice
3.000
o
o
Sdružení zdravotně postižených Bohumín (nevidomí)
3.000
3.000
o
Organizační výbor Gracia
o
Svaz tělesně postižených Orlová
3.000
o
Roska Karviná
3.000
o
Slezská humanita Karviná
0
o
Dům dětí a mládeže Orlová
3.000
o
Klub občanů Koukolná
5.000
o
Slezská diakonie Karviná
7.000
o
Okresní organizace ČSCH Karviná
1.000

P rogram obn ovy venkov a
Obecní zastupitelstvo v prosinci 2000 schválilo zapojení obce do Programu
obnovy venkova a schválilo pracovní skupinu pro jeho zpracování)*.
Vyhlašovatelem „Programů“ je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jejich cílem je
vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podpoře obyvatel obce a její
samosprávy k tomu, aby se snažila o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny i rozvoj ekologicky
nezávadného hospodářství. Při splnění podmínek a kritérií se na vyhlášené tituly,
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uplatněné v rámci obnovy, očekává pro obec získání finanční podpory a posílení jejího
rozpočtu.
Pracovní skupina v průběhu 1. čtvrtletí 2001 organizačně zabezpečila rozjezd celé
akce, provedla a vyhodnotila cílený anketní průzkum k vyhlášeným titulům
v podmínkách obce u členů obecního zastupitelstva, pracovníků obecního úřadu a
představitelů zájmových spolků v obci..
Následně obec zadala Urbanistickému středisku Ostrava zpracování realizačního
dokumentu. V dokumentu jsou odborně vyřešeny požadované aktivity, vzešlé z výše
uvedeného průzkumu. Povedou koncepčně k obnově a rozvoji obce minimálně
v horizontu dalšího volebního období. To vše samozřejmě v souladu se schváleným
územním plánem.
Byla uspořádána anketa, co by se mělo do tohoto materiálu zahrnout. Do ankety
se zapojili zastupitelé obce, pracovníci Obecního úřadu a společenské organizace
působící na katastru obce.
20. června 2001 předložila pracovní skupina pro zpracování Programu obnovy
venkova Zastupitelstvu obce zpracované výsledky ankety. Navrhované akce byly
zařazeny dle tzv. dotačních titulů následovně:
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti:
↸ Dostavba centra obce, přestavba „METY“ na radnici nebo pro potřeby občanů
obce
↸ Vybudování kanalizační sítě v obci
↸ Oprava a rekonstrukce budovy obecního úřadu (přístavba osobního výtahu),
garáží
↸ Rekonstrukce základní školy střed, včetně tělocvičny a sportovního areálu
↸ Plynofikace oblasti Koukolná – Větrov
↸ Výstavba koupaliště (s možností využití odpadního tepla EDĚ)
↸ Výstavba dopravního hřiště pro děti a dětského koutku
↸ Umístění orientačního plánu Dětmarovic ve středu obce před prodejnou Jednoty
↸ Zřízení tenisového kurtu v areálu fotbalového stadiónu a výstavba terasy u
restaurace Gól, rozšíření tribuny fotbalového stadiónu a sauny pro hráče
↸ Prodloužení MP na Zálesí u rodinného domku pana Koláčka
↸ Přístavba smuteční síně
↸ Oprava sakrálních staveb – kostela Maří Magdalény a Něbrojovy kaple
Letecký pohled
na centrum obce.
Úplně vlevo
u silnice nahoře
je samoobsluha,
v pravém
horním rohu
se nachází areál
základní školy

)* Viz Kronika obce 2000, str. 20/00
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Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství:
↸ Odvodněné pozemků u pekárny v Koukolné
↸ Opatření proti záplavám v oblasti sokolského hřiště
↸ Likvidace černých skládek
Dotační titul č. 3
Obnova a zřizování veřejné zeleně:
↸ Rekonstrukce parku před Dělnickým domem
↸ Úprava veřejného prostranství před prodejnou Elektro Volák
↸ Sadové úpravy u domu s pečovatelskou službou čp. 670
↸ Posílení funkce biocenter a biokoridorů v obci
↸ Ošetření památných stromů
Dotační titul č. 4
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek,
rekonstrukce a výstavba osvětlení:
↸ Oprava chodníků u silnice 1/67 a prodloužení stávajícího chodníku ve směru
k motorestu v Koukolné
↸ Oprava místní komunikace před prodejnou Elektro Volák
↸ Obchvat obce
↸ Oprava živičných povrchů místní komunikace Zálesí
↸ Zpevnění místní komunikace u rybníka Větrov
↸ Zřízení účelové komunikace k podnikatelské zóně na Skotnici
↸ Přechod pro chodce u motorestu v Koukolné
↸ Odstavné parkoviště v areálu sportovního hřiště
↸ Vybudování cyklostezky ve směru ZŠ Koukolná – ZŠ střed – Dětmarovice
nádraží ČD – kolem provozovny Bernatík a napojení na cyklostezku Věřňovice
↸ Vybudování pěší stezky přes Něbrojův kopec k nádraží ČD
↸ Generální oprava u silnice 1/67 od hasičské zbrojnice směr Koukolná
↸ Nová trasa veřejného osvětlení na Glembovci v oblasti výstavby nových
rodinných domků
Dotační titul č. 5
Integrované projekty venkovských mikroregionů:
↸ Odvodnění pozemků v oblasti hranic katastru Orlová – Dolní Lutyně –
Dětmarovice (u DPS čp. 670)
↸ Vybudování ČOV a kanalizace ve spolupráci s okolními obcemi
↸ Vybudování skládky komunálního odpadu ve spolupráci s obcí Dolní Lutyně
↸ Vybudování turistické trasy spojující pamětihodnosti a památky mikroregionu
s napojením na dopravní obslužnost ČD a ČSAD
↸ Setkání podnikatelů mikroregionu Olše a Polské republiky
Na základě těchto výsledků a dalších předložených materiálů (schválený územní
plán, kroniky, historické fotografie, pohlednice, …) a po průzkumu v terénu zpracovalo
Urbanistické středisko Ostrava, Ing. Arch. Hana Paclová, v prosinci 2001 studii
„Charakter zástavby obce Dětmarovice s vyznačením lokalit pro řešení programu
obnovy vesnice“.
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Po prostudování výše uvedené studie komise na svém zasedání dne 19.12.2001
doporučila obecnímu zastupitelstvu požadovat v roce 2002 dotaci v rámci POV pro
realizaci akcí na rok 2003 na tyto akce:
Vydláždění chodníku v centru obce zámkovou dlažbou v úseku od budovy Mety
po poštu
Označení ulic a objektů, včetně orientační mapy obce
Úprava prostranství před prodejnou Elektro Volák – nový povrch na komunikaci
a nově vydlážděné chodníky
Zpracování regulačního plánu zóny nad hřbitovem v návaznosti na schválenou
změnu č. 3 územního plánu obce
Úpravu parku – úpravu zeleně, chodníků a osvětlení

Údržb a mís tních komuni kací
V obci je několik desítek kilometrů místních komunikací. Převážná většina z nich
je postavena na soukromých pozemcích.
Zastupitelstvo obce přijalo v letošním roce nový trend v oblasti oprav místních
komunikací.
Jelikož v minulém desetiletí většina financí z rozpočtu obce byla uvolněna na
výstavbu plošné plynofikace, prováděla se v oblasti místních komunikací jen
nejnutnější údržba. Proto jejich stav není právě nejlepší. Podepisuje se na nich i
markantně zvýšená doprava.
Navíc je zde rozpor mezi vlastnictvím pozemků, na kterých komunikace leží a
jejich užívacími právy.
Zastupitelstvo obce přijalo princip přednostních oprav těch cest, které leží na
pozemcích ve vlastnictví obce. Tedy těch, které občané darovali obci, aby se na nich
postavily cesty. Vznikl tak seznam s pořadím jednotlivých úseků, které se budou
postupně opravovat.
Podmínkou, aby byla komunikace zařazena do tohoto seznamu, je darování
pozemku, na kterém tato komunikace leží, do majetku obce.

P ropagace obc e
Od prosince roku 2001 je
z důležitých a zajímavých akcí
natáčena obecní videokronika. První
záznam byl pořízen na vánočním
koncertu.
Provádí VideoStudio Drakk Mgr. František Hartl.
První akcí, kterou natočil pro
tyto účely, byl dne 22.12. čtvrtý
vánoční koncert pořádaný v místním
kostele. Zahájil ho starosta obce Ing.
Lumír Mžik.
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Doprava

Dětmarovice leží na významné historické železniční trati, která má
poměrně bohatou historii.
Již 17.12.1855 byl zahájen provoz na jednokolejné trati Bohumín –
Dětmarovice – Petrovice u Karviné)1, která byla součástí Severní dráhy
císaře Ferdinanda. Zhruba po čtyřiceti letech v roce 1889 byla
zprovozněna trasa dvoukolejné trati Bohumín – Krakov.
)1 V některých dokumentech také uváděna jako trať Bohumín – Dziedzice
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Z his t orie žel ezniční d opr avy v Dětm ar ovicí ch

Současně byla také zřízena zastávka a nákladiště v Dětmarovicích. Mezi lidmi se
této zastávce říkalo „Pod Pilarem“ )2.
Druhá železniční zastávka na trati Dětmarovice – Petrovice na katastru obce
Dětmarovice, která se jmenovala „Koukolná“)3 byla postavena mnohem později. Její
slavnostní otevření se konalo až dne 12. září 1937)4 za přítomnosti zástupců Ředitelství
středních drah a jiných hostů.
Dětmarovicemi měla také podle původního uherského záměru probíhat trasa
bohumínsko-košické dráhy. Tato trasa byla ale pod silným nátlakem těžařských
společností nakonec změněna a roku 1864 definitivně přijata trasa odkloněná, vedená
z Bohumína přes Orlovou, Doubravu a Karvinou dále na hranice se Slovenskem.
Vlivem důlní činnosti však tato trať, která vedla z Bohumína přes Orlovou,
Doubravu a Karvinou dále na hranice se Slovenskem, velmi trpěla. Probíhala totiž
právě oblastí, kde se těžilo uhlí. V poddolovaných oblastech činily poklesy půdy
v některých případech více než dva metry za rok, což pochopitelně vedlo k velkým
provozním potížím. Tak velké poklesy půdy si vyžádaly zpomalení jízdy na těchto
úsecích až na pouhých 10 kilometrů za hodinu. Rovněž bylo nutno velmi často
provádět na trati obnovovací práce, které byly velmi nákladné. Ale poddolováním
netrpěla pouze trať, ale také budovy a ostatní železniční zařízení.
Proto bylo na vládní úrovni rozhodnuto o vybudování přeložky trati Dětmarovice
- Louky nad Olší. Od roku 1955 do roku 1963 byla uskutečněna výstavba této přeložky
pro převedení dopravy na nový úsek trati Bohumín – Dětmarovice - Louky nad Olší,
který se v podstatě vyhýbá poddolovanému území.
Vybudování nové přeložky mělo velký význam i pro Dětmarovice. Obec tak
získala železniční spojení s okresním městem Karvinou, s oblastí Beskyd a dále pak se
Slovenskem.
Provoz na nové přeložce trati Dětmarovice – Louky nad Olší byl zahájen dne
26.května 1963.
Současně s přeložkou byla vybudována nová železniční stanice Dětmarovice
s novou výpravní budovou, kterou navrhl Eduard Víšek z Projekční kanceláře
v Olomouci. Nové nádraží nahradilo obě
stávající železniční zastávky na katastru
obce Dětmarovice, které byly zrušeny.
Mezi tratěmi Dětmarovice – Karviná
a Dětmarovice – Petrovice u Karviné byla
vybudována jednokolejná spojka, která se
nachází na katastru Koukolné za Olší
poblíž hranic se Závadou.
V první polovině osmdesátých let
byla provedena přístavba dětmarovického
Snímek z výstavby nové nádražní budovy
nádraží.
)2 Staré nádražní domky měly svá popisná čísla, ten „Pod Pilarem“ měl čp. 209.
)3 Nádražní domek u zastávky v Koukolné měl čp. 211. Dle některých dochovaných dokumentů byl
zbourán někdy před rokem 1967.
)4 Ze slavnostního otevření zastávky Koukolná se nachází zápis v Pamětní knize obce na straně 215.
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Výs tavba žel eznič ního k orid oru

O koridoru všeobecně
Stavba „Optimalizace)1 traťového úseku Ostrava - hlavní nádraží – Petrovice u
Karviné“ o celkové délce 23 km je jednou ze staveb II. koridoru na rameni Přerov –
Petrovice u Karviné. Generálním projektantem stavby je SUDOP Brno a zhotovitelem
sdružení TCHAS IS Orlová a IPS, závod 07 Třinec.
Náplní stavby je, stejně jako na všech koridorových stavbách, úprava prostorové
průchodnosti a zatížitelnosti tratí dle mezinárodních dohod a zvýšení rychlosti na
hranici únosnou s ohledem na ekonomiku a financování.
Jedná se zejména o rekonstrukci železničního spodku jak na trati, tak ve
stanicích, rekonstrukci železničního svršku s novými pražci, štěrkovým ložem a
kolejnicemi UIC 60, dále o výměnu výhybek na jednotlivých zhlavích železničních
stanic, kompletní novou kabelizaci sdělovací, zabezpečovací a napájecí, zásadní
rekonstrukci stejnosměrného trakčního vedení, dodávky nových telefonních ústředen a
zabezpečovacích zařízení jak pro stanice, tak pro železniční přejezdy a tratě. Součástí je
i rekonstrukce mostních objektů, výstavba nových nástupišť a bezbariérových
podchodů a přístupů a výstavba pozemních objektů pro technologická zařízení.
Dále se v rámci této stavby provádí protihluková opatření pomocí stěn a
individuální protihluková opatření, což je výměna oken v obytných místnostech.
Jako novinky bude na této stavbě použito napájení sdělovacího a
zabezpečovacího zařízení ze stejnosměrného trakčního vedení od firmy AŽD Praha.

Pohled na rekonstrukci trati z míst, kde stála
bývalá železniční zastávka Koukolná

)1Optimalizace znamená zásadní zkvalitnění železniční dopravní cesty, zajištění parametrů dle
mezinárodních dohod, zvýšení rychlosti, snížení hluku v okolí železniční trati, zpřístupnění území a
nové možnosti pro rozvoj a podnikání.
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Vlastní práce
V dubnu 2001 se začalo s modernizací II. železničního koridoru mezi Ostravou
a Petrovicemi u Karviné. V první fázi výstavby se prováděla zejména výstavba úseku
mezi Dětmarovicemi a Petrovicemi. 19. května začaly na této trati výluky a v provozu
byla pouze jedna kolej.
V měsíci květnu 2001 byly zahájeny hlavní stavební práce na přestavbě
železničního spodku a svršku v úsecích Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní
hranice Polsko.
Práce v délce 7400 metrů byly prováděny nejmodernější evropskou technologií
pomoci komplexní linky typu AHM 800 R. Tato technologická linka provádí současně
jak rekonstrukci jednotlivých vrstev železničního spodku, tak následně výměnu
kolejového roštu s novým štěrkem, pražci a kolejnicemi. Představuje zásadní zkrácení
doby výstavby a zmenšení objemu převážených materiálů vytěžených ze stavby a nově
dovážených, což výrazně sníží znečisťování životního prostředí v okolí stavby.
Bohužel, nelze ovšem zabránit zvýšené hlučnosti tohoto stroje v nočních hodinách.
Tato linka je zapůjčená ze zahraničí a pracovala na uvedených úsecích od 13. do
26. června 2001 v denních i nočních hodinách s ohledem na nutnost využití této
moderní technologie. Ihned po ukončení prací se vrátila zpět mimo území ČR. Celá
technologická linka AHM 800 R pracuje na jedné traťové koleji, zatímco druhá kolej je
stále provozována pouze s krátkým omezením rychlosti v okolí stroje.
V ostatních úsecích stavby se rekonstrukce železničního spodku a svršku provádí
klasickou metodou, což znamená snesení stávajícího železničního svršku, odstranění
štěrkové vrstvy a jejich recyklaci, odbagrování vrstev železničního svršku, opětné
zřízení těchto vrstev z nových materiálů a vybudování nového kolejového roštu.
V dalších měsících pokračovaly práce na rekonstrukci mostních objektů a na
dalších technologických souborech stavby.
Byl upravován přejezd na bývalé zastávce „Koukolná“, byly prováděny
rekonstrukční práce na měnírně, rekonstrukce nádraží, …

Pohled na rekonstrukci trati z míst bývalé zastávky Koukolná.
Vlevo trať směrem na Petrovice, vpravo do Karviné
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Životní
prostředí
Pojmy ekologie a ochrana životního prostředí se
v posledních letech, více než v minulosti, stávají realitou
každodenního života. A to jak občanů, tak obcí jako celku. Vždyť,
kdo by nechtěl bydlet ve vesnici, kde jsou pravidelně upravené
čisté chodníky, posečené louky, obdělaná pole a upravené domy i
veřejná prostranství. Ve vesnici, kde se nekupí černé skládky,
v létě se nevalí mračna semen plevelů a v zimě nejde černý
smradlavý dým z komínů.
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Každý z nás má možnost přispět k tomu, aby bydlení v obci bylo podle těchto
představ a bylo tak příjemné.
Stačí jen trochu dobré vůle.
V obci máme dobře zavedený systém odvozu odpadu. Občané mají možnost
pravidelně využívat popelnice, velkoobjemové kontejnery, kontejnery na separovaný
odpad, čtyřikrát ročně pojízdnou sběrnu nebezpečného odpadu a v neposlední řadě také
služeb místní sběrny odpadových surovin.
Ne ale každý je ochoten takto s odpadem nakládat.
Již mnohokrát obec nabádala občany k šetrnému využívání těchto nabízených
služeb. Mnoho občanů již dnes odpad důsledně separuje. Tím nejenže přispívají
k čistotě a pořádku v obci, ale také vlastně přispívají do obecní pokladny.
Na druhé straně jsou ale i takoví, kterým je vše jedno. Hlavně že se zbaví svého
nepořádku a odpadu a kde to skončí, na tom jim již nezáleží. Vysypou to, kde je
napadne.

Ch r á n ě n é s tr om y n a k at as tr u ob c e
Ochrana přírody je v České republice legislativně
řešena dvěma právními předpisy – Zákonem o ochraně
přírody a krajiny a Vyhláškou Ministerstva životního
prostředí. Účelem zákona je přispět k udržení a obnově
přírodní rovnováhy v krajině a k ochraně rozmanitosti
forem života přírodních hodnot a krás.
Jediným přírodním chráněným prvkem na katastru
obce Dětmarovice je 5 stromů. Všechny se nacházejí na
jednom parcelním číslu 4449 v lokalitě „Bendova
usedlost“ u zchátralého starého statku čp. 18, který se
nachází poblíž dětmarovické lékárny.
Majiteli této lokality jsou dnes potomci Bendovy
rodiny, paní Růžena Michalcová, rozená Bendová, bytem
Dětmarovice čp. 403 a sestry – dvojčata Vykydalovy,
bytem Dětmarovice čp. 938.

Jedná se o tři lípy a dva duby:

5

3

4

1 2

rozměry stromu:
druh:

objem:

výška:

lípa malolistá 1

340

16

lípa malolistá 2

350

16

lípa malolistá 3

300

20

dub letní 5

430

16

dub letní 4

300

15

Tyto krásně vzrostlé a zdravé stromy si jistě ochranu zaslouží, abychom je ještě
dlouho mohli obdivovat.
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K ácení s tromů
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu je
nepovolen takový zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení ekologických a
estetických funkcí dřevin rostoucích mimo les či následně způsobí jejich odumření.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, samozřejmě za předpokladu, že
tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené
zákonem a jinými právními předpisy, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80
cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové
plochy 40 m2.
Pro ostatní stromy či porosty (nad 80 cm obvodu kmene či nad 40 m2 souvislých
porostů) je nutno podat žádost o povolení ke skácení.

Výkupní cen y s běrných s urovin

Surovina:
Vlnitá lepenka
Černobílé noviny
Ilustrované časopisy barev.
Smíšený papír
Endlos-počítačový papír
Měď čistá
Hliník čistý
Olovo kusové
Zinek
Cín
Nikl
Železný šrot těžký tříděný
Železný šrot netříděný
Litina
Autovraky
AKU baterie
Textil
Střepy bílé
Střepy barevné

Výkupní cena v roce za 1 kg:
1989)1
1994) 2
2001) 3
1,1,80
0,60
1,1,80
1,20
1,1,80
0,80
0,60
1,30
0,30
3,3,4,38,45,2,50
15,42,2,60
5,5,0,80
3,13,- ) 4
10,6,0,50
1,40
1,70
0,50
1,20
1,20
0,50
1,1,20
0,06
1,70
1,-)5
0,60
0,30
0,30
0,15
0,0,10
0,-

)1 V roce 1989 se vykupovaly veškeré kovy (měď, hliník, olovo, zinek, cín a nikl) včetně slitin, železo se
vykupovalo netříděné jako „železný šrot“
) 2 Cena platná od 17.12.1994
) 3 Cena platná od 1.8.2001
) 4 Zinek plech a cihly za 13,-, karburátory a kusový pouze za 2,) 5 V roce 2001 se vykupují jako PB desky z AKU

Poznámka: V roce 2001 se měď, hliník, olovo a železo třídí na více jakostních
druhů než tomu bylo v letech předcházejících.
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Průmysl

Čtvrt století existence Elektrárny Dětmarovice a úmysl Dolu Čs. armáda
vytěžit severní část dobývacího prostoru. To byla dvě stěžejní témata tohoto roku
v oblasti průmyslu, která se dotýkají naší obce.
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Čtvrt s tole tí Elek trárn y D ětm ar ovice
V loňském roce uplynulo od přifázování prvního bloku dětmarovické elektrárny a
zahájení zkušebního provozu plných pětadvacet let. Jako poslední byl 8. října 1976
přifázován blok č. 4, který zahájil zkušební provoz 25. listopadu 1976.
Dnes je naše elektrárna významnou systémovou elektrárnou . Kromě dodávky
elektrické energie do elektrizační soustavy ČR vyrábí i teplo, kterým zásobuje město
Orlová. Vytápí 8100 bytů, řadu škol, nemocnici, průmyslové podniky i obchodní
centra.

Ze života EDĚ
Začátkem roku stále trvaly spory o to, kdo bude zásobovat město Karviná teplem,
zda naše elektrárna či někdo jiný. Francouzská firma Dalkia jednoznačně potvrdila
zájem o tepelný přivaděč z Dětmarovic.
V sobotu 8. září se v době od 8 do 15 hodin uskutečnil v Elektrárně Den
otevřených dveří, spojený s akcí pro děti k začátku nového školního roku.
Slavnostní zahájení proběhlo v 9 hodin. Poté se návštěvníci mohli vypravit do
provozu a za odborného doprovodu se seznámit s výrobou elektrické energie a tepla.
Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý program plný atrakcí, soutěží a
občerstvení v prostorách před elektrárnou. Nechyběly ani obří nafukovací hopsadlo,
motokáry, projížďky na koních a v kočáru, čtyřhodinové programové show
s písničkami a soutěžemi, malování křídou na asfalt, hod na čápa, skákání v pytlích, …

Návštěvníci Dne otevřených dveří před Elektrárnou
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Těžb a čern ého uhlí

Dobývací prostor
Obec Dětmarovice leží na chráněném území vyhrazeného nerostu – černého uhlí,
které je ve vlastnictví státu – České republiky.
V rámci ložiska byly již dávno v minulosti určeny dobývací prostory jednotlivých
dolů. Tedy plochy, které mohou těžební organizace za podmínek stanovených tzv.
„Horním zákonem“ vytěžit. Na katastru obce Dětmarovice ale dobývací prostor neleží.
Jeho hranice jsou zhruba na přímce „Traktorová stanice“ v Orlové – vodojemy na
Doubravském kopci.
Těžební organizace – Důl Čs. armáda, jejíž součástí je dnes i bývalý Důl
Doubrava, má v úmyslu vytěžit severní část svého dobývacího prostoru. To je oblast,
která leží pod Kozincem v Doubravě, Doubravským kopcem a Výhodou. Zde nutno
poznamenat, že se zde doposud netěžilo.

Záměr rozšíření těžby Dolu ČSA Karviná
OKD a. s. Důl ČSA Karviná o. z. předložil obci k posouzení materiál „Komplexní
řešení území dobývacího prostoru Dolu ČSA, o. z. pro období 2004-2020 do vydobytí
ložiska“.
Uvedený materiál ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby se vytěžily veškeré zásoby
uhlí z uvedených lokalit.
Protože se předpokládá těžba hlubinným způsobem na řízený zával a ve velké
hloubce, projevily by se účinky těžby trychtýřově i na povrchu obce Dětmarovice
v oblasti Olmovce po restauraci Pegas, na Zálesí až po restauraci Rumcajs a na
kopcích na Glembovci.
V uvedené oblasti, která má být dotčena případnou těžbou, se v současné době
nachází 209 domků. V nich je k trvalému pobytu přihlášeno 631 občanů. Přímo
ohrožených domů by při dotěžení ložiska, to znamená mezi léty 2010 – 2020, bylo cca
26. Zde je v současné době hlášeno 85 osob.
Navíc by podle platného Územního plánu obce Dětmarovice vlivy těžby částečně
zasáhly i zóny, určené pro rozvoj bydlení na Olmovci, Zálesí a Glembovci.
Materiál „Komplexní řešení území dobývacího prostoru Dolu ČSA, o. z.“
projednalo 8. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce dne 14.3.2001 v Dělnickém
domě.
Protože se očekávala větší účast ze strany občanů, konala se tato schůze v sále.
Jak se ukázalo, bylo to rozumné rozhodnutí, protože zájem ze strany občanů byl
nebývalý, sál byl téměř plný.
Na jednání byli přizváni zástupci Dolu Čs. armáda, kde jim byla dána možnost,
aby informovali o svém záměru.
Zastupitelstvo obce je seznámilo s rozvojovými záměry obce v uvedených
lokalitách.
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Na zasedání bylo konstatováno)1, že obec Dětmarovice patří v okrese Karviná
mezi panenská území, kterých se doposud nedotkla těžba. Z toho důvodu by měla obec
podporovat navrženou izolinii poklesů tak, aby se nedotkla katastrálního území obce
Dětmarovice, což je mezní hranice vlivů hornické činnosti. Tuto izolinii schválila i
obec Doubrava a město Orlová)2.
Zastupitelstvo taktéž vyslovilo obavu, zda vzhledem ke geologickému složení
kopců na Zálesí a Glembovci nehrozí postupné sesuvy půdy. Na základě toho bylo
dohodnuto, že budou pro dotčené oblasti obce vypracovány hydrogeologické a
geotechnické posudky, které zhodnotí stupeň nebezpečí ujíždění kopců, aby se
neopakovala situace, která nastala po těžbě písku na Wilczkově kopci.
Dalším požadavkem zastupitelstva bylo zpracování pasportizace jednotlivých
nemovitostí v této oblasti. Většina domů zde byla postavena před schválením podmínek
pro ochranu nemovitostí před vlivy poddolování. Statika těchto domů proto nepočítá
s odolností proti případným důlním vlivům a mohou tak být poškozeny mnohem více,
než se původně předpokládalo.
Všechny požadované materiály mají být zpracovány s výhledem do roku 2020.
Zastupitelstvo obce také doporučilo, aby občané obcí Dětmarovice, Doubrava a
Města Orlová vytvořili občanské sdružení.

Občanská iniciativa
Ještě před 8. mimořádným zasedáním zastupitelstva obce se konala dne 13.3.2001
první schůzka občanské iniciativy v restauraci Gól na fotbalovém hřišti.
Lidé byli pořádně nabroušeni. Jenže každý má plno řeči, ale nikomu se nechce nic
dělat. Letošní iniciativa vyšla naprázdno.

)1 Přesné znění usnesení 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce je uvedeno na str. 11/01 této
Kroniky
)2 Tyto obce včetně naší se rovněž dohodly na společném postupu pro budoucí jednání s OKD a. s.
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Služby,
obchod, podnikání

Podnikání, jak se ukazuje, je velmi zrádné a nese s sebou
řadu rizik. Proto také dochází na tomto poli k velmi častým
změnám. Člověk je ani nestačí všechny zaznamenat. Tak alespoň
něco z této oblasti pro pokolení příští.
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LUKE elektr ic
Prodej baterií všeho druhu. Majitel Miroslav Lukáš, sídlo v bývalé prodejně
Jednoty-Jedność v Koukolné čp. 1072.
V září letošního roku přestěhovala tato firma své sídlo a hlavní distribuční sklad
pro velkoobchod z Karviné do Dětmarovic, odkud baterie rozváží automobily
odběratelům po celé Moravě.
Firma vznikla v roce 1994 a od počátku se plně věnovala prodeji autobaterií
převážně firmám v regionu Ostravska. Od roku 1996 se datuje spolupráce s nejstarší a
nejznámější akumulátorkou u nás, s firmou AKUMA a. s. Mladá Boleslav. Firma
LUKE klade stěžejní důraz na maximální uspokojení požadavků svých zákazníků a
poskytování komplexních služeb spojených s bateriemi. Bezplatný dovoz kamkoliv po
celém regionu (nyní již po celé Moravě), expedování ihned po telefonické objednávce –
to firma pokládá za samozřejmost. Jejími zákazníky jsou převážně velké společnosti
typu ČSAD a prodejci náhradních dílů na automobily. V provozu mají 3 maloobchodní
prodejny, a to u nás v Dětmarovicích, v Karviné a Českém Těšíně.

Změn y v obl as ti p odniká ní
Po určité době se ve stejném objektu, kde sídlila firma Doležal,
v Dětmarovicích v čp. 1187 objevila firma Silexim, která se zabývá prakticky stejnou
činností. V jejím sortimentu jsou plastová a eurookna, vchodové dveře, výklopná,
rolovací, sekční i křídlová vrata, okenní rolety i žaluzie, plotové brány a sekce
BEKAERT. Firma Silexim také nabízí automatické pohony na brány a vrata, zateplování
budov systémem DRYVIT, střešní krytinu GULLIO STRAZZA a zahradní bazény.
Podnikatel Kolakowski rozšířil v loňském roce své pole působnosti, když vedle
prodejny potravin a smíšeného zboží otevřel v bývalém rodinném domku obchod se
stavebním materiálem a domácími potřebami.
Naproti přes silnici stojí prodejna Masa „Noga“. Ta má v obci velmi dlouhou
tradici. V letošním roce však došlo nečekaně k jejímu uzavření.
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Hned vedle v přilehlém objektu se nachází zahradnictví „Svobodová“. Je to již
zaběhnutá provozovna – snad od sedmdesátých let.
Ke dni 31.10.2001 ukončil svou restaurační činnost v Dělnickém domě pan
Dalibor Čempel. Obec zveřejnila vyhlášku za účelem nového pronájmu objektu
Dělnický dům za účelem provozování kulturní, společenské a restaurační činnosti.
Termín uzávěrky k podání nových žádostí byl stanoven k datu 9.11. Toho dne zasedala
rada obce a ta rozhodla o novém pronajimateli budovy čp. 110. Stal se jim pan Luděk
Volný, náš občan - podnikatel ze Zálesí z čp. 896. Dělnický dům začal provozovat)*
od 1.12.2001.
V budově Relax, čp. 73 ukončila svou činnost kadeřnice paní Milena Kulasová
V centru obce u samoobsluhy se objevil nový novinový stánek, který
provozuje paní Květoslava Valová z Dětmarovic.
Již několik let naproti Prudla stojí „Trafika u Karly“.
Třetí novinový stánek – bývalého provozovatele Josefa Zajonce – nyní
provozuje paní Vaštylová. Je umístěn kousek za lékárnou.
Regionální autorizovaný distributor amerického koncernu World Pet Food
nabízí krmiva pro psy a kočky a stříhání psů (Andrea a Pavel Nytrovi, čp. 807).
Byl zahájen provoz kursových sázek distribuční sítě SAZKA a. s. od 10.
dubna v budově čp. 1153 Josefa Dudiče (hospoda Na růžku).

)* Je to vlastně za dobu deseti let již desátý provozovatel této restaurace. Po Jednotě-Jedność, Osvětové
besedě, Josefu Popkovi, Petru Topiařovi, Vlastimile Bílkové, Jaromíru Ligockém, Davidu Ligockém,
Čempelovi + Adamčíkovi, Daliboru Čemepelovi, teď Luděk Volný.
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Naše jediná dětmarovická trojčátka oslavila v letošním roce 2 roky

Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

Letošní rok byl ve znamení sčítání lidu, tak zde této problematice věnuji
několik stran. Jsou to údaje opravdu velmi zajímavé.
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Sčítání li du

Sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou akcí, jež přináší mnoho údajů,
které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Mezi hlavní přínosy patří získání informací
o struktuře a kvalitě domovního a bytového fondu, o úrovni bydlení obyvatelstva a
jednotlivých typů domácností, zjištění údajů v nejmenším územním detailu, získání
údajů o vzdělání, národnosti, ale také množství údajů o ekonomické aktivitě a dojížďce
do zaměstnání. Všechny údaje slouží pro zhodnocení dlouhodobého vývoje a pro
mezinárodní srovnání, ale především pro potřeby státní správy. V posledních letech pak
stále častěji pro podnikatelskou sféru. Další význam sčítání lidu vyplývá z povahy
pramenného materiálu, neboť sčítání lidu se již dnem vydání výsledků stávají
historickým dokumentem doby svého vzniku, a to dokumentem prvořadého významu,
který nelze žádným jiným způsobem nahradit. Zpravidla jsou sčítání lidu doceněna až
v budoucnosti.
Provádí se téměř ve všech zemích světa. V roce 2000 například proběhlo v Číně,
USA a Turecku, v letošním roce v sousedním Slovensku.

Z historie sčítání
Sčítání lidu není v žádném případě přežitek z dob komunismu, jak se mnozí
občané domnívají. Je to akce, která probíhala na našem území již za dob první
republiky, dokonce se můžeme v některých encyklopediích dočíst, že již probíhala za
dob Rakouska-Uherska)1. První konskripce, která zahrnovala veškeré obyvatelstvo na
našem území, byla provedena za panování císařovny Marie – Terezie v roce 1754. Za
první sčítání vyhovující moderním požadavkům je považováno sčítání z roku 1869.
Počínaje tímto rokem byla zahájena v Rakousku souvislá řada pravidelných sčítacích
akcí, jejichž periodicita byla zákonem stanovena na desetileté období. Dále bylo
uzákoněno konat sčítání vždy v roce končícím nulou. Tato zvyklost nebyla až do zániku
Rakousko–Uherské monarchie porušena.
Rovněž nově vzniklá Česká republika v započaté tradici sčítání lidu pokračovala.
Za první republiky proběhla dvě sčítání lidu, a to v roce 1921 a 1930. Následující,
plánované na rok 1940, se uskutečnilo pouze na Slovensku a v okupovaném pohraničí
českých zemí. Bezprostředně po válce byl proveden ve značně omezeném rozsahu
soupis obyvatel na Slovensku (1946) a v českých zemích (1947).
Další sčítání proběhlo v roce 1950. Od roku 1961 je současně se sčítáním lidu
prováděn i soupis domů a bytů. Do pádu komunismu v naší zemi bylo ještě sčítání
dvakrát, a to v letech 1970 a 1980. Minulé sčítání, které proběhlo v roce 1991, bylo již
uspořádáno v demokratických podmínkách.

)1 Dochovány jsou dokonce soupisy obyvatel ze 14. století, seznamy poddaných z 15. a 17. století a mnohé
jiné.
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Kolik nás bylo v českých zemích v minulosti:
období:
počet obyvatel:
období:
počet obyvatel:
období:
počet obyvatel:
4.-6. století
350 000
1787
4 355 000
1910
10 100 000
kolem r. 1000
1 100 000
1840
6 369 000
1921
10 000 000
konec 12. století
1 100 000
1850
6 792 000
1930
10 700 000
začátek 15. stol.
2 300 000
1860
7 256 000
1950
9 000 000
začátek 17. stol.
3 000 000
1869)*
7 600 000
1961
9 600 000
polovina 17. stol.
2 000 000
1880
8 300 000
1970
9 900 000
1705-1720
2 400 000
1890
8 800 000
1980
10 400 000
1745
3 360 000
1900
9 400 000
1991
10 400 000
)* Od roku 1869 jsou uvedené údaje zaokrouhleny na statisíce, protože byly pouze vyčteny z grafu.

Jak probíhalo sčítání – harmonogram komisařů a revizorů
Obecní úřad předal ČSÚ návrh na jmenování sčítacích komisařů a revizorů.
V lednu uzavřel ČSÚ s těmito dohody Po uzavření dohody přikročil ČSÚ
k definitivnímu jmenování sčítacích komisařů a revizorů.
V průběhu měsíce února byli sčítací komisaři i revizoři Českým statistickým
úřadem řádně proškoleni, obdrželi průkaz komisaře či revizora, kterým se později
občanům legitimovali. Rovněž museli podepsat slib mlčenlivosti.
Poslední únorový týden museli komisaři doručit do domácností sčítací listy osob,
bytů a domů společně s dalšími materiály (návod na vyplnění, …), poučit občany o
způsobu jejich vyplnění a o termínu odevzdání. Každý komisař pro zlepšení orientace
v terénu obdržel od ČSÚ mapku svého obvodu, kde byly vyznačeny všechny domy,
které se v určitém obvodu nacházejí.
Ihned 1.3. mohli průběžně – nejpozději však 15.3. – převzít vyplněné tiskopisy
z domácností.
Průběžně pak odevzdávali zpracované materiály revizorům. Zkontrolované a
uspořádané materiály pak revizorům museli předat nejpozději 20.3.
Revizoři průběžně prováděli revizi sčítacích materiálů a v době od 20. do 28.3.
museli vypracovat sumáře za celý revizní obvod. Současně s tím zpracovávali i návrhy
odměn pro sčítací komisaře.
Zpracované materiály za jednotlivé revizní obvody museli revizoři uložit do
bezpečnostní schránky, kterou obdrželi. Tu museli zabezpečit a odevzdat okresnímu
pracovišti ČSÚ Karviná nejpozději do 31.3.2001, kde při předávání proběhla řádná
kontrola všech předávaných materiálů.
Sumarizace za celou obec se oficiálně nedělala. Já jsem ji udělala pouze
z vlastního popudu. Výsledky tedy jsou pouze skutečným sumářem ze všech obvodů,
nelze je však pokládat za oficiální výsledky ČSÚ.
Práce komisařů nebyla jednoduchá. Každou domácnost musel navštívit minimálně
dvakrát – jednou při předání čistých tiskopisů, podruhé při jejich sběru. S některými
domácnostmi se velice špatně jednalo, komisař musel domácnost navštívit v některých
případech třikrát, někdy i čtyřikrát, někdy za doprovodu revizora.
Práce v terénu byla v tomto roce o to namáhavější, že zrovna na přelomu února a
měsíce března, tedy ve dnech, kdy komisaři chodili do terénu, napadlo velké množství
sněhu.
Některé domácnosti vyplněné tiskopisy komisaři neodevzdaly, ale odeslaly je buď
poštou nebo je odevzdaly na Obecní úřad či přímo na Okresní statistický úřad. Do rukou
sčítacího komisaře či revizora se tak nedostaly a nebyly zahrnuty v jejich sumářích.
Objevily se až v předběžných a oficiálních výsledcích ČSÚ.
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Obvody, sčítací komisaři a sčítací revizoři v obci
Občané vyplňovali, jak jsem již dříve uvedla, sčítací list osoby, bytový list a
domovní list)1. Komisaři pak na základě těchto listů vyplňovali sumáře za rodinné a
bytové domy (formulář „PV-1“) a sumář za celý sčítací obvod („PV-2“). Konečně
revizoři sumarizovali od svých komisařů součty za větší územní celky obce („PV-3“).
Naše obec byla rozdělena na 3 územní celky – tedy pracovali zde 3 revizoři.
Číslo
obvodu:
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506

popis obvodu:
centrum obce

Olmovec

celé Zálesí a Glembovec,
katastrální území Koukolná

komisař:
Smolková Renáta
Popek Jiří
Pavlíková Markéta
Pasz Martin
Bednarzová Pavlína)2
Čempelová Darja
Novočková Iveta
Švédová Renáta
Kohutová Anna
Grzonka Petr
Jílková Gabriela
Gruščíková Věra
Kurková Naděžda
Klozová Věra
Strýčková Dagmar
Smolka Martin

revizor:

Malcharová Marie

Ulmanová Helena

Šnapková Dagmar

Práce komisařů a revizorů
Kolik tiskopisů museli komisaři a revizoři zkontroloval, vyplnit a přepsat:
název tiskopisu:
domovní list
bytový list
sčítací list osob
souhrn údajů o osobách a bytech v domě PV-1
souhrn údajů o osobách, bytech a domech za
sčítací obvod PV-2
souhrn údajů o osobách, bytech a domech za
revizní obvod PV-3
přepsané tiskopisy

čísla sčítacích obvodů:
0491-0495 0496-0500 0501-0506
345
367
395
405
420
370
1282
1307
1169
x
51
32
x
14
16

za obec
celkem:
1107
1195
3758
x
x

1

1

1

3

x

84

28

x

Kolik za to dostali:
pevná odměna
za 1 sčítací list osoby
za 1 bytový list
za 1 domovní list
za 1 souhrn za bytový list

komisař:
1.900,22,11,6,30,-

revizor:
3.400,4,2,1,8,-

)1 Tiskopisy, určené pro občany, byly pro příslušníky jiných národností vytištěny také v cizích jazycích.
Sčítací listy a poučení, byly vytištěny také rómsky, anglicky, německy, v polském jazyce pak bylo
vytištěno poučení.
)2 Dvě sčítací komisařky byly z Orlové. Kromě této ještě paní Kurková, ta však dříve dlouho bydlela
v Dětmarovicích.
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Jak sčítání probíhalo
Sčítání předpokládá aktivní účast a spolupráci každého jednotlivce. Provádí se
tradiční metodou, kdy obyvatelé sami vyplňují sčítací tiskopisy.
Údaje do tiskopisů se uvádějí podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března 2001.
Sčítají se všechny osoby přítomné na území naší republiky, všechny domy určené
k bydlení (i neobydlené) a všechny byty (i neobydlené).
Za nezletilé poskytuje údaje jejich zákonný zástupce, údaje o domu poskytuje jeho
vlastník nebo správce, údaje o bytu jeho uživatel.
Účast každého občana při sčítání je dána zákonem č. 158/99 Sb. Uvedený zákon
stanovuje mimo jiné i sankce, kterým se vystaví ten, kdo odmítne sčítání se zúčastnit.
Osoba, která se sčítání nezúčastní, se dopustí přestupku a hrozí jí sankce až 10 tis. Kč.
Uvedený zákon vymezuje mimo jiné i povinnost poskytnout údaje. Pouze údaje o
národnosti a náboženském vyznání vyplní každý podle svého rozhodnutí.
Předběžné výsledky, které zahrnují několik základních údajů o obyvatelstvu a
počtu domů a bytů, budou k dispozici do 4 měsíců od rozhodného okamžiku sčítání.
Zpracování definitivních výsledků bude postupně probíhat po dobu dvou let.
Základní výsledky byly zveřejněny i elektronickou formou (na Internetu).
Oficiální výsledky byly zveřejněny v roce 2004. Údaje však byly formovány jinak
než ve sčítacích arších. Proto nelze původní tabulky vyplnit ve všech kolonkách.

Údaje o obyvatelstvu
1

Obyvatelstvo☺

Obyvatelstvo celkem
Osoby trvale bydlící přítomné
dočasně nepřítomné
Osoby trvale bydlící celkem
narozeni 1986-2001
Muži narozeni 1941-1985
narozeni 1940 a dříve
s nezjištěným datem naroz.
Muži celkem
narozené 1986-2001
Ženy narozené 1941-1985
narozené 1940 a dříve
s nezjištěným datem naroz.
Ženy celkem

výsledky za obec
předběžné
oficiální
ČSÚ)4:
SR)2
ČSÚ: )3
3 671
3 794
3 783
3 568
3 595
103
199
3 671
3 794
3 783
288
302
1 178
1 214
299
301
0
1
1 765
1 818
1 808
302
321
1 181
1 225
424
432
0
0
1 907
1 978
1 975

výsledky za okres:
před.)3
oficiální)4:
280 359
279 436
252 679
27 680
280 359
279 436
25 196
94 082
19 116
48
138 442
137 233
24 091
91 294
27 618
48
143 051
142 203

Cizí státní příslušníci
9
9
3 139
Pracující:
Pracující:
muži
832
848
59 923
ženy
640
659
47 659
Pracující celkem
1 472
1 507
107 582
Z toho: pracoviště v jiné obci
1 024
1 046
49 162
)1 Porovnáme-li výsledky ČSÚ a sčítacích revizorů, dostaneme se přibližně na počet osob, které odevzdaly
své materiály přímo pracovníkům ČSÚ
)2 Neúplné výsledky za obec pořízené na základě sumarizace sčítacích archů od 4 (tedy všech) sčítacích
revizorů – chybí zde údaje od osob, které sčítací archy odevzdaly přímo pracovníkům ČSÚ
)3 Předběžné výsledky Českého statistického úřadu Krajské reprezentace Ostrava zastoupení Karviná ze
dne 4.7.2001
)4 Oficiální výsledky Českého statistického úřadu publikované v roce 2004
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Obyvatelstvo
podle pohlaví
a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem
Muži:
svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí
nezjištěno
Muži celkem
Ženy:
svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé
nezjištěno
Ženy celkem

Dětmarovice
3 783
674
980
95
54
5
1 808
611
972
98
288
6
1 975

okres
Karviná
279 436
57 438
64 615
10 659
3 239
1 282
137 233
46 380
64 311
12 990
17 546
976
142 203

Obyvatelstvo
podle věku
Obyvatelstvo celkem
Ve
0-5
věku:
5-14
Do 15 let celkem
Ve
15-19
věku:
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
Od 15 do 65 let celkem
65-74
75+nezjištěno

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší
V tom
bez vzdělání
podle
základní včetně neukončeného
stupně
vyučeni a střední odborné bez maturity
vzdělání: úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěno

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní občané celkem
V tom:
zaměstnaní
z toho:
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
Z toho:
nepracující důchod
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní celkem:
Z toho
zemědělství, lesnictví, rybolov
podle
průmysl
odvětví: stavebnictví
obchod, opravy motorových vozidel
doprava, pošty a telekomunikace
veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
školství, zdravotnictví, veterinární a soc. činnost

Dětmarovice

okres
Karviná

3 783
141
478

279 436
12 339
35 705

258
549
530
541
543
193

19 650
44 061
41 665
40 144
38 771
13 746

332
218

20 725
12 630

Dětmarovice:
3 164
6
883
1 165
811
84
187
28

okres Karviná:
231 392
1 189
62 273
90 839
51 611
6 605
14 711
4 164

Dětmarovice:
3 783
1 802
1 548
31
27
254
1 967
952
732
14

okres Karviná:
279 436
136 307
110 799
3 390
2 005
25 508
139 607
63 714
50 455
3 522

Dětmarovice:
3 783
1 802
23
632
93
175
188
144
186

okres Karviná:
279 436
136 307
982
46 482
7 479
15 185
8 669
7 392
14 406
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z Dětmarovic:
379
1 434
347
876
110
41
921

Obyvatelé vyjíždějící do škol a zaměstnání
Žáci vyjíždějící do škol denně mimo obec
Pracující vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
Z toho:
v rámci okresu
v rámci kraje
do jiného kraje
Pracující vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obec

v okrese Karviná:
9 951
102 959
47 383
29 925
17 464
3 411
45 259

Obyvatelstvo
a národnost)1

Výsledky za obec:
předběžné
oficiální)4:
SR)2
před.)3

Obyvatelstvo celkem
Národnost česká
Národnost moravská
Národnost slezská
Národnost slovenská
Národnost polská
Národnost německá
Národnost rómská
Národnost ukrajinská
Národnost vietnamská

3 671
3 318
37
27
110
100
4
0
0
0

3 794
3 319
43
26
113
101
4
3
0
0

3 783
3 404
42
29
119
104
4
0
2
0

280 359
229 900
3 551
1 964
15 582
18 495
500
375
0
0

279 436
229 658
3 591
1 963
15 948
19 040
467
287
225
93

1 292
32
76
0
0
1 488
1 779
405

1 240
31
77
0
0
1 520
1 848
428

1 305
33
17
10
0
1 530
1 838
415

73 739
2 021
6 811
0
0
103 146
154 915
234 312)6

77 518
2 141
2 163
2 214
286
103 659
155 408
20 369

Výsledky za okres:
před.)3
oficiální)4:

Náboženské vyznání)5
Církev římsko-katolická
Církev československá husitská
Církev českobratrská. Evangelická
Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev
Osoby věřící celkem
Osoby bez vyznání
Nezjištěno

)1 Přestože národnost nemuseli občané uvádět, téměř vždy ji uvedli.
Pro zajímavost: v jednom z dětmarovických revizních obvodů, který obsahoval 1169
osobních listů – tedy zde právě žilo 1169 občanů – neuvedlo svou národnost pouze 8
občanů.
1 občan uvedl, že je národnosti maďarské, 2 občané národnosti makedonské. Tato
skutečnost se nedá z tabulky vyčíst, protože jiné národnosti než jsou v tabulce, nebyly
v sumarizačních arších uvedeny. Rovněž se nedá z těchto sumarizačních archů vyčíst, kolik
lidí odmítlo národnost uvést.
)2 Neúplné výsledky za obec pořízené na základě sumarizace sčítacích archů od 4 (tedy všech)
sčítacích revizorů – chybí zde údaje od osob, které sčítací archy odevzdaly přímo
pracovníkům ČSÚ
)3 Předběžné výsledky Českého statistického úřadu Krajské reprezentace Ostrava zastoupení
Karviná ze dne 4.7.2001
4
) Oficiální výsledky Českého statistického úřadu publikované v roce 2004
)5 Ani zde nelze ze sumarizačních archů některé skutečnosti zjistit. Například víme, že v obci (ale
i v okrese) je silná větev církve adventistů sedmého dne, je zde i jejich modlitebna, viz KRO
obce r. …Ze sčítacích archů tyto skutečnosti nelze zjistit
Dále je nutno podotknout, že součty uvedených náboženství neodpovídají celkovému počtu
věřících. Je to tím, že některá náboženství se ve sčítání nesledovala.
)6 Je zajímavé, jak vysoké číslo se zde objevilo!!!
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Údaje o domech a bytech
Údaje o domech, bytech
a místnostech
Domy:

Byty:

Místnosti☺4

trvale obydlené domy
neobydlené domy
domy úhrnem
trvale obydlené byty
neobydlené byty
byty úhrnem
plocha kuchyní v m2
plocha ostatních místností
v m2
počet obytných místností
4 – 7,9 m2
počet obytných místností
8 a více m2

SR)1

Dětmarovice
ČSÚ)2
oficiální )3

okres Karviná
ČSÚ)2
oficiální )3

1 003
104
1 107
1 191
100

1 021
108
1 129
1 211
113

14 400
74 156

14 621
75 466

1 049 980
4 494 675

501

508

16 610

3 911

3 973

262 870

Údaje o domovním fondu
trvale obydlené
Domy
neobydlené
úhrnem
rodinné domy
bytové domy
domy podle
soukromých osob
Z úhrnu
vlastnictví
obce, státu
obydlených
SBD
domy
do 1919
postavené
1920-1945
v roce
1946-1980
1981-2001
domy
1-2
Z celkového podle podlaží 3-4
počtu domů
5 a více
počet
přípojkou na kanalizační
domů
síť
vybavených
vodovodem
plynem
ústředním topením

26 700
1 975
28 675
104 488
4 464

1 023
1 127
1 213
115
1 328

Dětmarovice

26 897
28 757
105 167
4 681
109 848

okres Karviná

1 023

26 897

1 127
1 002
11
992
8
0
100
155
471
287
1 010
9
1
132

28 757
20 375
6 245
18 944
2 260
1 025
2 528
3 531
15 011
5 557
21379
3 281
2 106
13 326

1 012
710
932

26 659
19 430
22 741

)1 Neúplné výsledky pořízené sumarizací 3 sčítacích okrsků. Nejsou započteny údaje od občanů, kteří
neposkytli údaje sčítacím .., ale doručili své sčítací archy poštou či přímo ČSÚ .
)2 Předběžné výsledky sčítání lidu, jak je zpracoval a vydal Český statistický úřad, Krajská reprezentace
Ostrava zastoupení Karviná ze dne 4.7.2001
)3 Oficiální výsledky ČSÚ publikované v roce 2004
) 4Jak plocha tak počty jsou uvedeny za celou obec, za celý okres
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Údaje o bytovém fondu
Byty

Dětmarovice

obydlené
neobydlené
úhrnem

Obydlené byty
kde
Neobydlené
byty
důvod
neobydlení
právní
důvod
užívání
byty
podle počtu
obytných
Úroveň
místností
bydlení
v 1 bytě
v
byty
obydlených podle
bytech
vybavení

průměrný
počet

v rodinných domech
v bytových domech
úhrnem
v obydlených domech
v neobydlených domech
obydlené přechodně
slouží k rekreaci
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
člena bytového družstva
1 místnost
2 místnosti
3 místnosti
4 místnosti
5 a více místností
plyn v bytě
vodovod v bytě
vlastní splachovací záchod
vlastní koupelna, sprchový kout
ústřední topení
etážové topení
osob na 1 byt
osob na obytnou místnost 8a
více m2
obytné plochy na 1 byt
obytné plochy na osobu
obytných místností na 1 byt

Údaje o domácnostech
Bytové
úhrnem
domácnosti v tom:
Hospodařící úhrnem
domácnosti v tom:

s 1 hospodařící domácností
se 2 hospodař. Domácnostmi
s 1 cenzovou domácností
se 2 a více cenz. Domácnostmi

Cenzové
úhrnem
domácnosti v tom: úplné
celkem
rodiny
z toho se závislými dětmi
neúplné celkem
rodiny
z toho se závislými dětmi
nerodinné domácnosti
domácnosti jednotlivců

okres Karviná

1 213
115
1 328
1 135
69
1 213
10
105
9
22

105 167
4 681
109 848
25 147
79 536
105 167
2 642
2 039
233
337

987
29
49
0
68
216
370
300
246
860
1 197
1 136
1 166
1 085
33
3,10
0,91

19 286
3 192
57 877
19 418
12 852
40 269
38 534
8 524
4 321
89 288
104 584
103 018
102 817
92 534
3 079
2,62
1,03

63,62
20,27
3,45

43,70
16,60
2,55

Dětmarovice
1213
1025
188
1430
1386
44
1475
987
464
144
82
8
336

okres Karviná
105167
96602
8565
115906
114652
1254
117183
65048
31297
15745
9633
1852
34538
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His torické tabulk y
Počet obyvatel naší obce v letech sčítání lidu:
rok:
celkem
1869
1 380
1900
2 784
1930
4 118
1950
3 692
1961
4 001
1970
4 079
1980
3 817
1991
3 526
2001
3 783

mužů

žen

x
x
x
x
1 956
1 997
1 855
1 719
1 808

x
x
x
x
2 045
2 082
1 962
1 807
1 975

Poznámka: Do roku 1950 se obyvatelstvo na muže a ženy nedělilo

Údaje o počtech domů, bytů a obyvatel:
domů
99
99

Dětmarovice
bytů obyvatel
691
573

domů
15

Koukolná
bytů
obyvatel
105

domů
114

celkem
bytů obyvatel
796

1785
1804) 1
32)1
1848
9)2
1850
947
1851)3
107
171
839
15
24
108
122
195
947
1208
172
1380
1869
1880
1733
1890
2103
1900
2981
2784
1900
asi 1905
3195
1910
668
3443
1921
684
659
3843
50
275
709
4118
1930
3419
273
3692
1950
969
1344
4001
1961
3794
285
1031 1376
4079
1970
1095 1229
3817
1980
3297
229
3526
1991
1993
1040
3350
75
240
1115
3590
1127 1328
3783
2001
Poznámky:
• ležatě údaje převzaty z prvního dílu obecní kroniky o sčítání lidu v letech 1880-1930 (str. 28 PK)
• ostatní údaje dle oficiální ročenky Českého statistického úřadu
• tučně jsou napsány roky, kdy bylo oficiální sčítání lidu
• od roku 1980 se objevují pojmy domy celkem a domy stále obydlené. V tabulce jsou uvedeny
všechny domy
• z posledního sčítání lidu v roce 2001 se nedá vyčíst, kolik obyvatel žije na katastru Dětmarovic a
kolik na katastru Koukolné
) 1 Údaj z Okresního archivu Karviná
)2 V roce 1848 je uvedeno nikoliv domů, ale „rolnických usedlostí“
)3 Údaje podle elaborátu okresního povolávacího velitelství pěšího pluku z roku 1851
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Srovnání národnostního složení obyvatel:
Tato tabulka podle kroniky:
rok
1880
1890
1900
1910)1
1930

Čechů
1471
1353
343
2604
3920

Poláků
242
730
2638
751
175

Němců
20
20
88
9

Židů
?
?
?
?
15

Celkem
1733
2103
2981
3443
4119

Poláků
242
730
2368
740
381
209
256
223
176
157
138
100

Němců
20
30
23
37
4
8
73
3

Celkem
1733
2113
2734
3393
3279
4039
3546
3734
4001
4079
3817
3526

104

4

jiní
8
1
39
92
132
370
121)3

Tabulka podle „Nástinu dějin Těšínska“:
Rok
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1939
1948
1961
1970
1980
1991
2001

Čechů
1471
1353
343
2616
2886
3821
2747
3502
3786
3830
3547
3053
3475)2

3783

Náboženské vyznání v obci – porovnání s rokem 1930:
Údaje z roku
1930:
Církev římsko-katolická
Církev československá husitská)4
Církev českobratrská evangelická
Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev
Židé
Adventisté sedmého dne
Spiritisté
Řeckokatolická
Osoby věřící celkem
Osoby bez vyznání
Nezjištěno
Celkem

3 472
137
84
0
6
15
31
7
1
3 753
366
4 119

Podle sčítání lidu
v roce 2001:

1 305
33
17
10
0
)5
)5
)5
)5
1 530
1 838
415
3 783

)1 Na jiném místě jsem v naší kronice v roce 1910 vyčetla: 2604 Čechů, 751 Poláků, 37 Němců
(Židů) a 27 Prušáků
)2 V tom národnost česká 3404, moravská 42 a slezská 29
)3 V tom: slovenská 119, ukrajinská 2
)4 V roce 1930 uvedeno pouze „Církev československá“
)5 Tento údaj nebyl sledován, údaj tedy nelze zjistit
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Zl at ou s v atbu os lav ili
23.6.2001
29.9.2001
22.10.2001
3.11.2001
10.11.2001
17.11.2001

Růžena a Emil L i n c e r o v i
Leonka a Jaroslav M a z u r k o v i
Bronislava a Oldřich V y s k o č i l o v i
Ilona a Lubomír K l u s o v i
Libuše a Antonín S i k o r o v i
Božena a Josef M e n c n e r o v i

Dětmarovice čp. 961
Dětmarovice čp. 859
Dětmarovice čp. 48K
Dětmarovice čp. 865
Dětmarovice čp. 565
Dětmarovice čp. 641

Diam ant ovou s vatbu os lavili
27.10.01

Dětmarovice čp. 58

Milada a Karel B e n d o v i

Odešli z n ašich ř ad
Dne 6.1.2001 zemřel v nemocnici v OrlovéLutyni J a n B l a n í k , bytem čp. 917.
Pan Blaník se narodil 5.1.1950 v Dětmarovicích
a zde také prožil celý svůj život. Dlouhá léta pracoval
v Drobných provozovnách při Místním národním
výboru v Dětmarovicích. Mezi lidmi byl znám
především jako velmi dobrý a obětavý řidič. Krátkou
dobu byl kdysi i ve funkci vedoucího drobných
provozoven. Po revoluci v roce 1989 si založil vlastní
firmu BaCh, která se věnovala obchodní činnosti.
Je paradoxní, že pan Blaník zemřel na následky
vážné dopravní nehody, která se stala v loňském roce
u nadjezdu k elektrárně na katastru naší obce.
Jendo, nikdy nezapomeneme. Čest tvé památce!

P řehled d opr avních n ehod v n aší obci v r oce 2001
měsíc
leden
únor
březen
duben

celkem nehod
3
1
3
5

zraněni

škoda
30.000
5.000
109.000
95.000

poznámka
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Kultura,
církve, náboženství

Plesová sezóna
13.1. Myslivecký ples v hájence
27.1. 3. obecní ples v Dělnickém domě
10.2. Sokolský ples v sokolovně
10.3. Dětský karneval v Dělnickém domě
březen Dětský karneval v Dělnickém domě

MS
OÚ
TJ Sokol
SRPŠ ZŠ
MŠ střed
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K ulturní akc e v r oc e 2001
Datum:: Název akce:
19.-23.2. Za pět dnů nekuřákem – program pro všechny, kteří by
rádi přestali kouřit, ale neví jak – v hasičárně
24.3. 18. ročník pochodu Dětmarovické groble. Byl zajímavý tím,
že poprvé v jeho historii mezi běžci startovala žena
duben. Ukliďme svět
15.4. Benefiční velikonoční koncert pěvecké skupiny z Vojkovic
v římskokatolickém kostele v Dětmarovicích „Kam mohu jít…“.
Výtěžek byl věnován na charitativní účely humanitární
organizace ADRA
21.4. Večer s cimbálovou
22.4.
27.4.
5.-6.5.
7.5.
13.5.

14.-16.5.
26.5.
31.5.
1.6.
23.6.
26.6.
29.6.
22.7.
28.7.
29.7.
25.8.
25.8.
31.8.
8.9.
9.9.
24.-26.9.
29.9.
17.10.
25.10.
26.10.
10.11.
28.11.
1.12.
12.
13.12.
22.12.

Den Země
Slet ježibab a ježidědků
Zájezd na trase: Buchlov – vinný sklípek v Pavlově – Věžky
Oslavy Dne osvobození. Jako tradičně s vystoupením
žáků základní školy
Oslavy Dne matek s programem
„Setkání s operetou a muzikálem“
Zájezd na Floru do Olomouce
Zájezd do Rožnova
Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb
Výstava psích domácích mazlíčků
Odpolední zpívání spojené s výstavkou obrázků a výrobků
dětí mateřských škol a základní školy
Den dětí v areálu mateřské školy v Koukolné
Dětské radovánky
Přijetí nejlepších žáků u starosty obce
Vítání prázdnin
Pouť
Diskozábava
Fotbalový turnaj
Sportovní odpoledne – v rámci oslav 80. výročí organizace
Taneční zábava
Rozloučení s prázdninami
Den otevřených dveří v Elektrárně
Hasiči – oslavy 105. výročí
Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb
Srnčí hody
Setkání jubilantů 70 a 75 let. Zúčastnilo se více jak 80 jubilantů
(účast 86 včetně starosty a zástupců SPOZ)
Oslavy Dne vzniku ČR
Setkání „padesátníků“ ročníku 1951
Večer s cimbálovkou
Hovory s občany
Poslední leč
Oslavy 80 let trvání obecní knihovny
Mikulášská besídka
Tradiční vánoční koncert. V programu vystoupil pěvecký sbor
základní školy pod vedením Mgr. Ludmily Videnkové

Pořadatel:
Občanské
sdružení
„Život a zdraví“
TJ Sokol
ČSOP

ADRA
Klub občanů
Koukolná
ČSOP, ZŠ
ZŠ, SRPŠ
OÚ
OÚ
OÚ
ČZS
SPŽ
ČSŽ
Kynologové II
OÚ
SRPŠ, OÚ
Klub občanů
SRPŠ ZŠ
SPOZ
Klub občanů
SK Dětmarovice
SK
TJ Sokol
TJ Sokol
Klub občanů
EDĚ
SDH
ČSŽ
MS
SPOZ
OÚ
SPOZ
Klub občanů
OÚ
MS
OÚ
ČSŽ
OÚ, ZŠ
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80 let obecn í knih ovny

První knihovny v obci
Mezi nejstarší kulturní instituce v obci patří knihovna.
V historických pramenech se dozvídáme, že v obci byla
první knihovna založena Spolkem pro zakládání knihoven ve
Slezsku již v roce 1892 Ta v roce 1912 čítala celkem 383 knih.
Jiné údaje o ní však již neznáme.
Další zmínky o organizováni činnosti, která měla podobnou
náplň jakou má dnešní knihovna, jsou z roku 1897. Tehdy byl
založen polský spolek s názvem Lidová čítárna. Účelem tohoto spolku bylo propagovat
a šířit osvětu mezi lidem ve Slezsku, pěstovat a probouzet národní cítění. Prostředky,
které měly členům spolku k tomuto cíli napomáhat, byly hlavně zajištění stálé
místnosti, ve které by se mohly konat schůze, a ve které by bylo dostatečné množství
knih a časopisů jak polských tak také psaných v jiných jazycích. Členové spolku si dali
závazek, že budou udržovat a stále rozšiřovat počet knížek pro potřeby členů spolku.
Kromě toho měl ve svých cílech spolek rovněž zapsáno, že jeho členové budou pořádat
taneční zábavy, výlety, divadelní představení, předčítání a že budou pěstovat hudbu a
zpěv. Představiteli spolku byli například František Stanioszek, František Chmiel a
František Zaremba.
Z dalších zápisů je zřejmé, že členové spolku skutečně dodržovali svá ustanovení
a opravdu pořádali i divadelní představení. V roce 1904 měl spolek 44 členů. Ovšem od
roku 1919 nebyly členy placeny členské příspěvky a v roce 1924 se tento spolek
dobrovolně rozešel.
Před rokem 1921 byly v obci i jiné spolkové knihovny, a to například
hospodářsko čtenářský spolek „Svornost“)1, který působil v budově čp. 25 občana
Něbroje či Federální dělnická tělovýchovná jednota (FDTJ).
Také školy měly své knihovny. V roce 1923 zřídila Maticí osvěty lidové
v Dětmarovicích - Koukolné žákovskou knihovnu se 30 svazky knih, na které dostala
škola od Matice příspěvek 400,- Kčs.

Z historie knihovny
Po první světové válce došlo k mnoha změnám. Lidé se těšili z konce války,
panovalo všeobecné nadšení a radost, což se projevilo ve všech sférách života.
Docházelo k prudkému růstu úrovně kultury, zakládání spolků, organizací a jiných
institucí.
V roce 1921 obec Dětmarovice oficiálně založila knihovnu. Stalo se tak na
základě zákona č. 430/1919 Sb. a prováděcího vládního nařízení z roku 1921.
Dle usnesení správní komise z 30. dubna 1921 bylo dáno na nově založenou
obecní knihovnu do rozpočtu 200,- Kčs. Z této částky bylo patrné, jak malý zájem
obecní zastupitelstvo o knihovnu projevovalo. Tak vlastně od roku 1921 do roku 1924
existovala knihovna pouze na papíře.
)1V některých materiálech se hovoří, že právě ten vlastnil vůbec první knihovnu v obci.
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Teprve nové obecní zastupitelstvo na čele se starostou Josefem Ligockým)1
věnovalo knihovně více pozornosti. Usnesením tohoto orgánu z 11.12.1924 byla
položka na provoz knihovny zvýšena na 1.750,- Kčs.
Dříve uvedené stávající spolkové knihovny se spojily a byla takto ustanovena
obecní knihovna, která v roce 1924 čítala 740 ks knih, počítaje v to i knihy nepotřebné.
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 15. února 1925 byla zvolena knihovní rada
ve složení Josef Rosman (předseda), Ferdinand Prudel, Adolf Hanusek (pokladník) a
Karel Russina (jednatel). Knihovna byla umístěna do školy „u kostela“, kde zůstala až
do roku 1928. Poté byla přestěhována do zasedací síně v nové radnici (dnes budova
Obecního úřadu), později pak do zvláštní místnosti v 1. poschodí.
Prvním knihovníkem byl Alois Prudel, od roku 1928 pak učitel Novák, kterého
po jeho odchodu vystřídal v roce 1929 Jaroslav Pleva, železniční zřízenec. Ten vedl
knihovnu do roku 1938.
Koncem roku 1930 měla knihovna 769 svazků (po vyřazení knih zničených a
nepotřebných) a 89 čtenářů. Poplatek za 1 vypůjčenou knihu činil 0,20 Kčs. Do roku
1928 obec přispívala na knihovnu částkou 2.500 Kčs ročně.
Od roku 1938 do konce války byla knihovna uzavřena a v jejich prostorách bylo
skladiště.
Před okupací místní občané převzali část knih do úschovy a vrátili je, samozřejmě
často dosti poškozené, až v roce 1945 po osvobození.
Druhá světová válka neumožnila rozvoj knihovny. Teprve po ní, v letech 1945 –
1951, došlo k prudkému nárůstu nových knih a také se zvyšoval zájem čtenářů.
Po osvobození byla knihovna otevřena v budově radnice s 500 svazky,
knihovníkem se stal pan Mílek, předsedou knihovní rady František Krenes)2. Ten na
jaře 1946 převzal funkci knihovníka. V tomto roce měla knihovna cca 750 knih, 36
čtenářů a bylo vypůjčeno asi 1000 svazků. Pro mládež tehdy existovalo pouze 25 knih.
Aby vůbec mohla být knihovna doplněna novými svazky, pořádala knihovní rada
výstavy knih s prodejem a z výtěžku byly dokupovány nové knihy. Například v roce
1948 zakoupili návštěvníci výstavy pro knihovnu 72 knih v hodnotě 5.301,- Kčs a na
peněžitých darech bylo vybráno 2.816 Kčs. Na knihovnu přispívaly i některé zájmové a
společenské organizace. Např. v roce 1948 darovalo Ministerstvo zemědělství knihovně
31 knih, v roce 1949 věnoval divadelní soubor Aloise Jiráska a VO KSČ 9.000 Kčs.
Knihovna to neměla jednoduché, v obci stále neměla pevné místo a častokrát se
stěhovala.
Na přelomu čtyřicátých a padesátých let se musela vystěhovat z prvního patra
Místního národního výboru, kam byla umístěna sňatková síň, do rodinného domku
občana Leoše Dadoka čp. 293)3. V roce 1953 musela i zde, v domě čp. 293, uvolnit
prostor – tentokrát prodejně „Narpa“)4. Nastěhovala se, vlastně již podruhé ve své
historii, do školy „u kostela“.
)1 Josef Ligocký byl starostou naší obce s krátkou přestávkou v letech 1924 – 1938. Za jeho
působení došlo k velkému rozkvětu obce.
)2 František Krenes – viz Kronika obce, rok 1995, str. 44
)3 V domě je dnes lékárna
)4 Prodejna Narpa předtím sídlila v domě čp. 252 „u Riegra“. Viz Kronika obce, díl. II., str.
84. Dnes je zde prodej plastových oken.
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V tomtéž roce se funkce knihovníka vzdal František Krenes a v letech 1953 –
1957 se ve vedení knihovny vystřídalo několik osob. Byli to učitel Bohumír
Katolický)4, Anna Rusková)5 a učitel Milan Havlas)6. Dne 15.9.1957 převzal knihovnu
opět František Krenes.
Ani v budově školy se knihovna dlouho neohřála a v roce 1955 putovala do
budovy pošty čp. 320, v roce 1961 zpátky na Místní národní výbor, kde se do roku
1970 přemisťovala ještě dvakrát z důvodů rekonstrukce budovy.
Mimo hlavní knihovnu se knihy půjčovaly i ve dvou pobočkách v okrajových
částech obce – ve dvoutřídce základní školy na Zálesí a v kulturní jizbě na Olmovci.
V roce 1955, včetně knih umístěných v obou pobočkách, čítala knihovna 5725 svazků a
500 čtenářů.
V dalších letech probíhala činnost knihovny celkem úspěšně.
Velkou změnou v dějinách knihovny byl rok 1972. V 1. poschodí budovy čp.
942)7 byl v akci „Z“ z bývalých prostor školní jídelny a provizorní učebny vybudován
nový kulturní stánek, kde je knihovna umístěna dodnes.
O tom, že zde bude knihovna, bylo na
MNV rozhodnuto 31.1.1972 a již po půl
roce, přesněji 1. července 1972, byli čtenáři
uvítáni v novém objektu. Kromě hlavních
prostor zde již byly i dostatečné skladovací
prostory. Rekonstrukce bývalé školní jídelny
na knihovnu byla na svou dobu zdařilá a
čtenářům se moc líbila. Kvalita a úroveň
knihovny rok od roku rostla.
Dětmarovická knihovna se již od padesátých let řadila mezi nejlepší v okrese. Její
činnost byla v minulosti oceněna řadou vyznamenání. Již v roce 1952 získala čestné
uznání Okresního národního výboru v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.
V roce 1964 obdržel knihovník čestné uznání KNV v Ostravě, v roce 1976 pak pamětní
medaili „Za zásluhy o rozvoj okresu Karviná“. 31. března 1976 získala naše knihovna
Čestné uznání Ministerstva kultury. Stala se tak jedinou knihovnou v okrese Karviná,
které se takového vysokého ocenění dostalo.
V roce 1981 byla dokončena centralizace knihoven v Československu, proto i
naše knihovna přešla z majetku MNV do správy Okresní knihovny Karviná, která
obhospodařovala všechny knihovny v okrese jak po stránce metodické, tak také po
stránce finanční a zásobovací)8.
)4 Bohumír Katolický přišel do Dětmarovic z Moravy. Působil krátce jako učitel na základní
škole u kostela, odkud odešel do Dolní Lutyně, kde pak bydlel i učil. Je to švagr bývalé
tajemnice MNV paní Drahomíry Katolické.
)5 O Anně Ruskové se mi nepodařilo nic zjistit.
)6 Milan Havlas se narodil 27.5.1926 ve Zvoleni na Slovensku. Učitel, který působil na
základní škole v Dětmarovicích v padesátých letech (od roku 1953). Po pracovní době se
angažoval do veřejného života v obci, především v oblasti kultury. Kromě funkce
knihovníka vykonával také funkci vedoucího Osvětové besedy. Do Dětmarovic se
přistěhoval dne 15.9.1953 z Dolní Lutyně společně se svou manželkou Lydií (* Zedníčková)
a synem Karlem (*1948). Nejdříve bydleli na faře, poté se přestěhovali do obecního bytu
v domě čp. 900. Z obce se vystěhovali v roce do Opavy.
)7 Budova čp. 942 byla postavena v letech 1962 – 63 v akci „Z“. Školní jídelna byla
přemístěna do areálu nově postavené základní školy.
)8 Viz Kronika obce, díl III, str. 220
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Jinak v osmdesátých letech nedošlo k žádným podstatným změnám, až teprve po
roce 1989.
V roce 1990 ukončil svou činnost knihovníka František Krenes. Po něm
nastoupila Mgr. Světlana Blatná)9, která knihovnickou činnost vykonávala po
pracovní době při své hlavní profesi učitelky. Za dobu jejího působení nedošlo
v knihovně k žádným podstatným změnám. Knihovna patřila pod správu Okresní
knihovny v Karviné.
V minulosti byla v knihovně tendence neustále kupovat nové knihy a téměř nic
přitom nevyřazovat. Bylo zde již na stávající knihovní fond málo místa, bylo zde
mnoho svazků, které se již nepůjčovaly, byly zastaralé svým obsahem či autorem, či již
moc opotřebované. Proto se v roce 1993 před plánovanými stavebními úpravami
provedlo rozsáhlé vyřazení knižního fondu, aby se tak do budoucna uvolnilo místo pro
knihy nové, aktuálnější a bezpochyby i po výtvarné stránce mnohem hezčí a lákavější.
Začátkem roku 1994 byla knihovna 3 měsíce uzavřena. V průběhu této přestávky
došlo k celkové rekonstrukci vytápění (změna vytápění z pevného paliva na plyn), byly
vymalovány všechny místností a také upraven interiér - bylo provedeno celkové
zlepšení vzhledu a uspořádání knihovny. K těmto pozitivním změnám, hlavně k
odstranění letitého problému, který souvisel s nedostatečným vytápěním, došlo díky
pochopení obecního zastupitelstva, které uvolnilo nemalé finanční prostředky z obecní
pokladny a také vyvinulo nemalé úsilí při realizaci celkového záměru.
V roce 1994 převzala knihovnu po Mgr. Světlaně Blatné paní Alžběta
Jendryščíková )10.
V roce 1995 byly také vylepšeny prostory ve skladu, když koncem roku sem byl
přestěhován nábytek ze zrušené kanceláře Osvětové besedy z Dělnického domu.
Od 1.4.1996 přešla správa místní knihovny z regionální knihovny Karviná na
obec Dětmarovice. Od uvedeného data je obec zřizovatelem knihovny se všemi právy a
závazky s tímto souvisejícími a knihovnice je zaměstnankyní Obecního úřadu. Obec
samozřejmě knihovnu spravuje v plné míře i po stránce finanční.
Od 1.6.1999 byla přijata na zástupy do knihovny Dagmar Šnapková.
V rámci projektu OÚ byl v roce 1999 do knihovny nainstalován Internet (také
v ZŠ a na OÚ). Pro návštěvníky knihovny jsou k dispozici 2 počítačové stanice, na
nichž mohou Internet využívat, vytisknout si vybrané internetové stránky či posílat emailové zprávy.
Jako další služba všem občanům byla do knihovny pořízena kopírka k provedení
kopií nejen z knih uložených v knihovně, ale i z vlastně donesených materiálů.
Zájem o služby v knihovně postupně narůstá.
V roce 2000 byla provedena celková rekonstrukce)11 všech prostor knihovny.
Byla to akce poměrně náročná, při které bylo vyřazeno 2965 knih!
Ještě se sluší připomenout, že v knihovně jsou také pořádány akce nad rámec
výpůjční činnosti.
Knihovnice každoročně pořádá, převážně v březnu – měsíci knihy, knihovnické
lekce pro naši mládež. Jejich tématický obsah připravuje většinou po dohodě
s učitelkou českého jazyka.
V jarních měsících je vždy jednou ročně pro žáky základní školy připravena opět
tématicky zaměřená soutěž. Účastnici této akce jsou vždy odměněni hodnotnými
cenami.
)9 Mgr. Světlana Blatná – viz Kronika obce, rok 1996, str. 59
)10 Alžběta Jendryščíková – viz Kronika obce, rok 1996, str. 59
)11 O rekonstrukci knihovny v Kronice obce 2000, str. 57/00
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Od roku 1998 jsou jednou za rok vždy v podzimním období pravidelně pořádány
kulturně vzdělávací akce pro žáky našich škol. Tato akce je uspořádána ve spolupráci
s Regionální knihovnou Karviná a Referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu
Karviná, který akci zajišťuje po stránce finanční.

Či n n os t k n i h ov n y v r oc e 2 0 0 1
Také letos, jako každoročně,
byla uspořádána ve spolupráci
s Regionální knihovnou Karviná akce
pro
děti.
V mateřské
škole
v Koukolné vystoupil dne 21.11.2001
v programu „Jak se mlčí nahlas“
známý pražský mim Michal Dufek.
Akce byla určena pro předškoláky a
nejmladší žáky a dětem se velice
líbila.
U příležitosti 80. výročí založení obecní
knihovny se konalo dne 13.12.2001 v 10
hodin dopoledne v prostorách knihovny
slavnostní setkání. Knihovnice společně se
starostou obce pozvali na tuto akci ředitelku
okresní knihovny, místostarostu obce,
zástupce obecní rady, tajemnici obce,
knihovnice z okolních obcí a také bývalé
pracovníky knihovny, pokud jsou ještě naživu.
V knihovně byla připravena malá výstavka
z historie tohoto zařízení, kterou připravila
obecní kronikářka.
Všichni účastníci této akce obdrželi
z rukou paní Jendryščíkové vkusné keramické
stojánky na psací potřeby ve tvaru sovy, jejichž
autorkou je místní výtvarnice paní Eva Szyroká.
Po oficiální části, ve které starosta obce
připomněl bohatou historii naší knihovny,
následovala neformální část. Pro hosty bylo
připraveno velice dobré, oku lahodící,
občerstvení.

Dvě fotografie ze dne 13.12.2001.
Na horní výzdoba v knihovně.
Na levém snímku tajemnice
obecního úřadu Ing. Ilona
Petráková a starosta obce Ing.
Lumír Mžik
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Statis tické u kaz atele - t abulk a
Rok:

1924

Počet
čtenářů:
Počet
návštěvníků:
Počet
svazků:

740

1930

1946

1951

1955

1963

1969

89

36

383

500

585

585

769

750

3051

5725

6672

9127

1000

8188

10986

13827

1983

1986

1991

561

416

Počet
výpůjček:

Rok:
Počet
čtenářů:

1976

1981

1982

618

580

631

1984

Počet
návštěvníků:
Počet
svazků:
Počet
výpůjček:

Rok:
Počet
čtenářů:
Počet
návštěvníků:
Počet
svazků:
Počet
výpůjček:

2428
12606

14949

15461

15850

16252

16992

17771

23948

23684

23881

24027

23910

24202

11637

1993

1996

1999

2000

2001

268

369

504

524

552

2041

2596

3877

4008

4680

13364

14359

16064

13980

14668

9569

11252

19174

20387

22676

Poznámka:
- tučně a barevně jsou vyznačena minima, která byla dosažena
v jednotlivých ukazatelích za celou existenci knihovny
- tučně a barevně jsou vyznačena maxima, která byla dosažena
v jednotlivých ukazatelích za celou existenci knihovny
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Třik rá lov á s bírka
„My tři králové jdeme
k Vám …“ To bylo heslo, se
kterým se letos poprvé měli
možnost seznámit i naši
občané. Konala se totiž
v historii poprvé Třikrálová
sbírka. Spočívala v tom, že
skupinky koledníků návštěvovaly domácnosti, rozdávaly drobné dárky a vybíraly
dobrovolné příspěvky. Kolednické skupinky tvořili
dobrovolníci z řad dětí, mládeže a dospělých, kteří konali
sbírku bez nároku na honorář.
Akci organizovalo ve
dnech 3. – 7. ledna Sdružení
Česká katolická charita, která
patří k největším humanitárním organizacím v republice.
Zapečeťování a rozpečeťování pokladniček a asistenci při vyhodnocování prováděly obecní úřady.
Také naše obec se do akce zapojila. V Dětmarovicích (jedna skupinka) bylo
vybráno 9.216,- Kč, které byly odeslány na ústředí České charity do Prahy.
Celkově se v Ostravsko-opavské diecézi (104 skupinek ) vybralo 516.831,20 Kč.
Výtěžek celostátní sbírky bude použit na humanitární účely – na provoz
charitativních domovů a stacionářů pro staré lidi, domy pro matky s dětmi v tísni, na
pomoc bezdomovcům na humanitární pomoc do zahraničí, zejména do Kosova a do
Čečny.

Opr ava Cyrov a kří že
Na podzim roku 2000 bylo
započato s opravou Cyrova
kříže, jediného do dnešních dnů
zachovaného kříže na katastru
Koukolné. Renovaci provedla a
v roce 2001 dokončila paní Eva
Szyroká na náklady obce.
Dva záběry na Cyrův kříž.
Levý je z roku 2000,
pravý po úplném dokončení
v roce 2001,
kdy už bylo upraveno i okolí
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Školství

30 let nové základní školy

Budova základní školy v Dětmarovicích oslavila 30 let svého
trvání a 1.9.2001 uplynulo také 30 let ode dne, kdy se v této škole
začalo vyučovat.
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Za dobu posledních padesáti let působily na základní škole v Dětmarovicích desítky
a desítky učitelek a učitelů, místních i přespolních. Některé či někteří se zde moc
„neohřáli“, některé a někteří ale naopak zde působili dlouho. Ale jen několik jich
v Dětmarovicích bydlelo, bylo věrných zdejší škole po celý svůj aktivní život – od svého
nástupu po ukončení vzdělání až do doby, kdy odešly do důchodu a ještě se v obci
aktivně angažovaly v jiných sférách. A ty, myslím si, si zaslouží, abych je zde jmenovala.
Anna Malcharová (rozená Čechalová), hodně se angažovala se v TJ Sokol.
Anna Čempelová (rozená Kudělková) učila do školního roku 1996/97, ještě
v důchodovém věku chodila učit do školy na zástupy, do dnešních dnů je aktivní ve
výboru ČČK.
Mgr. Zdeňka Kreuzziegerová (rozená Kijonková, pak Ošlejšková a
Vagnerová) byla mnoho let byla ve funkci zástupkyně ředitele školy, ještě v současné
době učí při důchodu.
Alice Maroščíková (rozená Mencnerová) učila do školního roku 1997/98,
v posledních letech byla ve funkci zástupkyně ředitelky. V minulosti byla aktivní
v Českém svazu žen.
Květoslava Hanusková (rozená Ručková) učila do školního roku do 1997/98.
Dlouhá léta pracovala ve Sboru pro občanské záležitosti, když chodila s nejmladšími
žáky vystupovat na slavnostní vítání občánků.
Věra Petrášová (rozená Sivcová) učila do školního roku do 1998/99,
v minulosti aktivní ve výboru Českého svazu žen, několik let vykonávala i funkci
poslankyně Místního národního výboru.
Milena Ulmanová (rozená Kubátková), učila ještě při důchodu, odešla ze
školství teprve na konci školního roku 2000/01. Po celou dobu učila s velkou láskou a
starostlivostí pečovala o nejmenší žáky. V minulosti také vedla divadelní a pěvecké
soubory. Mezi žáky i rodiči byla velice oblíbená.
Na konci školního roku 2000/01 odešla z Dětmarovic také dojíždějící učitelka
Mgr. Marta Dziechciarková z Karviné. Působila zde řadu let. Dobře vykonávala
náročnou práci výchovné poradkyně a protidrogového preventisty. Ale především
věnovala veškerý svůj volný čas práci v přírodovědných kroužcích. A to nejen proto,
aby žáky dobře připravila na různé soutěže a olympiády, ale také se snažila co největší
množství dětí zapojit do „volnočasových“ aktivit.

Školní rok 2000-2001
Učitelský sbor
V jubilejním 30. roce, tedy ve školním roce 2000/2001,
působili na základní škole v Dětmarovicích:
ředitelka:
Mgr. Helena Mecová
zástupkyně:
Mgr. Zdeňka Pavlíková
další učitelky na 1. stupni:
Mgr. Petra Ginclová
Mgr. Michaela Kaděrová
Mgr. Elena Kijonková
Mgr. Zdenka Kreuzziegerová
Mgr. Helena Laštůvková
Mgr. Danuše Melošová
Eva Ulmanová
Milena Ulmanová
další učitelé na 2. stupni: Mgr. Jiřina Bažanová
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Ludmila Černá (14% úvazek)
Ivona Gurányiová
Mgr. Marie Kawuloková
Ota Pawlas
Mgr. Jana Pawlasová
Tomáš Truchlý
Klára Ulmanová
Mgr. Marta Dziechciarková
metodička protidrogové prevence:
vedoucí vychovatelka:
Jana Weilguni
vychovatelka:
Ludmila Černá
Ostatní zaměstnanci školy
administrativní pracovnice: Veronika Marcalíková
školník:
Miroslav Postředník
asistent:
Vítězslav Kiša
vedoucí školní jídelny:
Věra Žurková
kuchařky:
Alena Blaníková, Květoslava Blaníková
Jana Sikorová
uklízečky:
Šárka Krůčková, Věra Kubánková
Ludmila Strončková, Vanda Ščípová
Dana Zawiszová
Mimoškolní výchova
Žáci měli v tomto školním roce možnost pracovat v těchto zájmových kroužcích:
☺ 3 přírodovědné (Mgr. Marta Dziechciarková, Mgr. Petra Ginclová, Mgr. Elena
Kijonková)
☺ kroužek výpočetní techniky (Mgr. Jana Pavlasová)
☺ pěvecký
☺ zdravotnický
☺ ochránců přírody
☺ sborový zpěv (Mgr. Ludmila Videnková a Mgr. Michaela Kaděrová)
☺ dopravní
☺ sportovní
☺ míčových her
☺ 5 kroužků keramických (vedoucí Eva Szyroká a Taťána Korpesiová)

Dárek šk olákům
Hezký dárek dostali v posledních dnech roku 2001 žáci základní školy od
obecního úřadu a dětmarovické elektrárny. Dárek v podobě 13 nových počítačů.
Učebna informatiky byla na základní škole vybavena před čtyřmi lety. I tehdy
díky obecnímu úřadu a elektrárně.
Na počátku to byla učebna s jedenácti síťově propojenými PC 486. Letos při
slavnostním otevření zářilo 13 nových Pentií 3 s operační pamětí 256 MB a frekvencí
933 MHz. A protože počítačů není nikdy dost, v poslední řadě lavic zůstaly ještě 4 stará
„pécéčka“. V současné době je tedy v učebně informatiky umístěno celkem 17
pracovních míst. Učebnu využívají žáci v rámci školní výuky a také zde pracuje kroužek
informatiky.
Slavnostního otevření zmodernizované počítačové učebny se zúčastnil i ředitel
elektrárny Ing. Karel Šik.
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Sport,
zájm ové a
společenské
organizace
Vý r o čí
V letošním roce oslavila TJ Sokol 80 let svého
trvání. Nejstarší organizace v obci - dobrovolní hasiči
- si připomenuli 105 let existence.

Z činnos ti TJ S ok ol
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TJ S oko l

Z historie Sokola všeobecně
Sokol byl v naší republice založen v roce 1862 z iniciativy Miroslava Tyrše a
Jindřicha Fűgnera. Tyrš vytvořil pro Sokol vlastní tělocvičnou soustavu s původním
českým názvoslovím a stal se prvním náčelníkem Tělocvičné jednoty pražské. Fűgner
organizaci hmotně zajistil a stal se jejím prvním starostou.
Do Sokola bylo zavedeno tykání a oslovování bratře, sestro.
V roce 1864 byly Tělocvičná jednota pražská přejmenována na Sokol pražský a
brzy vznikaly sokolské jednoty v dalších místech Čech i Moravy. Tyto jednoty se
v osmdesátých letech sdružily podle krajů do žup. V roce 1892 byla vytvořena Moravská
obec sokolská.

Nové poznatky z historie tělovýchovné jednoty)*
Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice byla založena 13.3.1921)1, kdy se
konala ustavující valná hromada za účasti 36 přihlášených členů. Organizace vznikla
jako pobočka jednoty Sokol v Orlové, ochranitelkou byla jednota Uherský Ostroh.
Prvním starostou byl Ludvík Koval, místostarostou Josef Nebroj mladší. Prvním
náčelníkem byl zvolen dětmarovický drogista Karel Sobola, náčelní Marie Minaříková a
vzdělavatelem učitel Karel Russina. Ve výboru dále byli Michal Kijonka, Františka
Bříšková, František Jann, Karel Stoklasa, Emil Pleva, Ferdinand Jendryštík, Inocenc
Jurčík a Albina Hanzlová.
První činností bylo sehrání divadelní hry „Nevěřící Tomáš“ dne 24.3.1921.
Brzy nato, dne 21.8.1921)2 se konalo první veřejné cvičení v Kijonkově dolku)3,
neboť vlastní cvičiště ještě nebylo. Cvičení provázela velká účast návštěvníků,
zúčastnily i některé okolní sokolské jednoty, např. Doubrava.
Na valné hromadě dne 22.1.1922 byl zvolen novým starostou Jan Vicher a
místostarostou Josef Baňka.
Za spolkovou místnost si naši předkové vybrali hostinec pana Josefa Něbroje)4 v
centru obce, s vhodným sálem pro pořádání plesů, šibřinek a také divadelních
představení.
Již na schůzi 20.2.1922 podal starosta Jan Vicher návrh, aby Sokol podal žádost
na Pozemkový úřad ve Frýdku o přidělení pozemku při parcelaci půdy z majetku
Larischova velkostatku za účelem zřízení sokolského hřiště. Pozemek získala jednota
koupí a tehdy zahrnoval pouze polovinu dnešního hřiště. Později byly přikoupeny další
parcely. V roce 1923 se intenzivně pracovalo na zřízení sokolského cvičiště. Další
úprava hřiště proběhla v roce 1926.
)* Fakta, která uvádím v tomto díle Kroniky, jsem získala prostudováním historických materiálů, které TJ
vlastní. Ty jsou tedy správné. V Kronice za rok 1996 jsem vycházela z písemných materiálů, které mi
TJ předložila, z proslovů, které si sami vytvořili. Bylo však v nich několik zásadních chyb, na které
jsem přišla náhodou. Tyto mě pak vedly k tomu, abych historii TJ prostudovala hlouběji.
)1 13.3.1921 je opravdu datum, kdy byla založena TJ Sokol Dětmarovice, nikoliv datum 21.8.1921, jak je
uvedeno v KRO obce v roce 1996.
)2 21.8.1921 je přesné datum cvičení
)3 Kijonkův dolek – v místech, kde je postavena myslivecká hájenka.
)4 Hostinec u Nebroje čp. 25, dnes Elektro Roman Volák
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V zimním období se cvičilo v přízemí budovy obecního úřadu)1.
Od 23.1.1927)2 byl starostou jednoty pan Josef Rosman, místostarostou František
Uher, náčelníkem Teofil Rosman, náčelní Karla Bartulíková, vzdělavatelem Karel
Russina.
V roce 1929 se hrálo divadlo
v přírodě a na cvičišti byla roce
1930 ukončena stavba hudebního
pavilónu.
Dle
vzpomínek
pana
Poláčka měla TJ krátký čas v roce
1932 svůj výčep v domě čp. 600 u
Jana Vichra u hlavní silnice
směrem k Lutyni (dům dnes
zbourán). Výčepním tam byl Josef
Šýrocký, který tuto činnost
vykonával při zaměstnání se svou
manželkou.
Činnost Sokola pak byla
přerušena téměř na 7 let okupací Poláků a pak Němců. Ihned po osvobození se vrátili
vyhnaní občané a činnost sokolské jednoty byla slavnostně obnovena. První valná
hromada v osvobozené vlasti se konala 18.11.1945 v hostinci u Něbroje. Za starostu byl
opětovně zvolen Karel Russina. Cvičení zahájily všechny věkové kategorie, cvičilo se v
hostinci u p. Něbroje a u p. Riegra)3,4. Jednota se připravovala na XI. všesokolský slet.
Po únorovém puči v r. 1948 došlo v sokolském hnutí k čistkám a tisíce
funkcionářů musely opustit výbory jednot. To postihlo i našeho starostu p. Russinu. Pro
naši jednotu bylo štěstím, že se jejím předsedou stal obvodní lékař MUDr. Josef Kania
(v r. 1948). Z jeho iniciativy byla zahájena stavba sokolovny)5. Stavba trvala 4 roky a
brigádnicky se na ní podílelo 140 občanů.
20.6.1954 se konalo slavnostní otevření nové sokolovny za účasti mnoha hostů
(např. zástupců MNV či různých společenských organizací), členů TJ Sokol i občanů.
Činnost TJ se začala opět rozvíjet, blížila se I. celostátní spartakiáda. Zájem o
cvičení a cestu do Prahy byl enormní. V TJ vznikly oddíly a odbory. Některé pracovaly
jen krátce, jiné se staly základem celé činnosti (byly to např. šachy, cyklistika, házená,
jezdectví, kopaná - ta se osamostatnila, a pod.). Při naši TJ působil i loutkářský spolek)6,
u jehož zrodu stál JUDr. Karas a pan Křemen.
29.8.1981 se konaly oslavy 60 let trvání tělovýchovy v obci. Těchto oslav se
mimo jiné zúčastnil i bývalý dlouholetý funkcionář TJ Sokol pan Karel Russina a
MUDr. Josef Kania.
31.8. 1996 se konaly oslavy 75 let tělovýchovy.
)1 V budově obecního úřadu čp. 27 se cvičilo v prostorách, kde se dnes nachází stavební úřad
)2 Nikoliv jak uvedeno v KRO 96 od r. 1928
)3 U Riegra – to byl dům čp. 252 s hospodou a sálem, který se nacházel v místech dnešní firmy Silexim
)4 Někteří pamětníci (např. Lumír Kočí) připomínají, že se po druhé světové válce se také cvičilo
v přízemí základní školy u kostela
)5 MUDr. Kania se přičinil o to, že Sokolé získali na bouračku „Venuši“. „Venuše“ byla pověstná
hospoda pár metrů za hranicemi katastru Dětmarovic na území Doubravy, kam se chodila za války
bavit dětmarovická mládež. Venuši Sokolé rozebrali, materiál navozili na svůj pozemek a použili na
výstavbu nové Sokolovny
)6 Loutkářský spolek vyvíjel činnost v sále hostince u Uhra v čp. 137 u pošty

68/01

Funkcionáři
V roce 1956 byli do výboru mimo jiné zvoleni František Sikora, Miloslav Sýkora,
Milan Čempel, Růžena Huplíková, Věra Sikorová.
V letech 1978 – 1981 pracoval výbor ve složení: předseda František Sikora,
místopředseda Ing. Jiří Krůl, jednatel Jan Kadula, pokladník Miloslav Sýkora, hospodář
Oldřich Malchar, matrikář Anna Malcharová, sportovní referent Zdeňka Šafarčíková,
politickovýchovný pracovník Věra Sikorová, zdravotník Drahomíra Hanusková a člen
výboru Jana Weilguni.
Výbor v letech 1982 - 1985:
předseda František Sikora, místopředseda Ing. Jiří Krůl, jednatel Jana Weilguni,
pokladník Miloslav Sýkora, hospodář Miroslav Popiolek, matrikář Anna Malcharová,
zdravotník Drahomíra Hanusková, členové výboru Ladislav Nerychel, Věra Sikorová a
JUDr.Otakar Karas.
Výbor v letech 1986 - 1990:
Předseda František Sikora, místopředseda Ing. Karel Valica, jednatel Jana
Weilguni, pokladník Miloslav Sýkora, hospodář Oldřich Malchar, politickovýchovný
pracovník Ing. Jiří Krůl, zdravotník Alena Studentová, metodik Eva Kalivodová,
matrikář Anna Malcharová, členové výboru Věra Sikorová, Milan Čempel, Eduard
Jendryščík, Lumír Kočí, Dagmar Rosmanová a Ivana Sýkorová.
Ve výboru od roku 1991 pracovali:
předseda Ing. Karel Valica, místopředseda František Sikora, jednatel Jana
Weilguni, pokladník Miloslav Sýkora (od 1.8.1993 Ing. Milan Čempel), hospodář
Oldřich Malchar, sportovní referent Jana Popiolková, matrikář Anna Malcharová,
správce areálu Ivo Zajonc, za turistiku Lumír Kočí, za ASPV Martina Šotová, za stolní
tenis Miroslav Dvořák, v revizní komisi byli Jiřina Vichrová, Věra Sikorová a Miroslav
Dvořák.

Přehled o členské základně a funkcionářích
Přehled o členské základně v předválečném období:
Dospělí
Dorost
muži

13.3.21
31.12.46
25.1.47

59
68

ženy

celkem

dorostenci

33
36

36
92
104

15

Žactvo

dorostenky

celkem

žáci

14

29

23

Cel.

Přehled o členské základně v osmdesátých letech:
1982
1983
1984
1985
1986
Počet členů
173
180
193
203
210
Přehled o členské základně v devadesátých letech:
1990 1991
1992
1993
1994
Počet členů
168
154
168
198
171

1995
175

žákyně celkem

34

1987
208

1996
208

57

190

1989
202

1997
134
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Přehled funkcionářů TJ )*
Rok:

Starosta:

1921

Vzdělavatel:

Náčelník:

Ludvík Koval

Josef Nebroj ml. Karel Russina

Karel Sobola

1922

Jan Vicher

Josef Baňka

Josef Ošmera

Karel Sobola

1927
1938
1945

Josef Rosman
Karel Russina
Karel Russina

František Uher

Karel Russina

Teofil Rosman

Náčelní:
Marie
Minaříková
Albina
Hanzlová
Karla
Bartulíková

Josef Ligocký

František Golab

Teofil Rosman

Růžena Ježková

1948
1959
1961
1963
1966
1968
1970
1973
1975
1980
1986
1988
1994
2001

Místostarosta:

Předseda
MUDr. Josef Kania
Rudolfína Madejová
JUDr. Otakar Karas
JUDr. Otakar Karas
Ing. Bořivoj Baňka
František Sikora
František Sikora
Ing. Jiří Krůl
František Sikora
František Sikora
František Sikora
Ing. Karel Valica
Lumír Kočí
Lumír Kočí

Místopředseda
MUDr. Josef Kania
Rudolfína Madejová
Ing. Zdeněk Dvořák
Jan Kalivoda
Ing. Jiří Krůl
Ing. Jiří Krůl
František Sikora
Ing. Jiří Krůl
Ing. Jiří Krůl
Ing. Karel Valica
František Sikora
František Sikora
Jiřina Vichrová

Jednatel
Jan Kadula
Jan Kadula
Jan Kadula
Jan Kadula
Jan Kadula
Jan Kadula
Jan Kadula
Zdenka Šafarčíková
Jana Weilguni
Jana Weilguni
Jana Weilguni
Eva Kalivodová
Eva Kalivodová

Údržba sokolovny a areálu
Postupem času bylo třeba sokolovnu zvelebovat.
Například v roce 1988 bylo do tělocvičny zavedeno ústřední topení. Na realizaci
se podíleli členové organizace, kteří pracovali bez odměny, odpracovali 1.184
brigádnických hodin a vytvořili hodnotu díla 64.787 Kčs.
V roce 1989 nebo 1990 se prováděly práce v areálu TJ. Při oplocení členové
odpracovali 1.350 brigádnických hodin, při malování tělocvičny, drátkování a nátěru
parket 350 brigádnických hodin.
V roce 1991 se prováděla přestavba šaten a sociálního zařízení. Opět bylo
odpracováno 1.300 brigádnických hodin. Byla také provedena rekonstrukce
elektroinstalace.
V roce 1993 se prováděla plynofikace objektu. I zde přiložili členové ruku k dílu.
Odpracovali 750 hodin při plynofikaci a 110 hodin při výměně oken.
Všechny tyto práce prováděli, jak jsem již napsala, členové TJ zdarma ve svém
volném čase. Nejvíce brigádnických hodin odpracovali Lumír Kočí, manželé
František a Věra Sikorovi, Ivo Zajonc, manželé Oldřich a Anna Malcharovi, Emil a
Eduard Jendryščíkovi a další.

)* Ve dvacátých letech, v době vzniku organizace, funkce starosta, místostarosta, náčelník, náčelní,
vzdělavatel, ostatní členové výboru.
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Odbory a oddíly v minulosti
Při TJ pracovaly v minulosti různé oddíly a odbory.
V padesátých letech se například v Dětmarovicích hrála házená či v sedmdesátých
letech TJ pořádala v prostoru pod Něbrojovou kaplí jezdecké závody. Pod hlavičkou
Sokola se zde také přechodnou dobu hrál fotbal.
Odbor ASPV
Název se postupně měnil. V padesátých letech základní tělesné výchovy (ZTV),
pak RZTV, v sedmdesátých letech odbor základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV),
dnes asociace sportu pro všechny (ASPV).
Odbor v minulosti pravidelně pořádal
tělovýchovné akademie, pomáhal
Jiráskovcům při nácviku tanců, v sedmdesátých letech pořádal Sokolovský závod
branné zdatnosti a Dukelský závod branné zdatnosti, různé soutěže a závody pro
mládež.
Mezi priority patřil nácvik na celostátní spartakiády.
Na I. celostátní spartakiádě v Praze cvičilo 43 členů jednoty (12 mužů, 16 žen a 15
dorostenců), nejvíce z celého okresu Karviná.
V roce 1956 cvičitelé: Miloslav Sýkora, František Sikora, Věra Sikorová a Jarmila
Madejová.
Dorostenky byly v roce 1956 na okresní spartakiádě v Liptovském Mikuláši, na
krajské spartakiádě v Bratislavě. V tomtéž roce cvičily ženy i muži.
V roce 1957 bylo zapojeno v ZTV 74 členů, 4 cvičitelé a 3 cvičitelé z řad učitelů.
V roce 1958 cvičilo 8 žen a 6 mužů v Michalovcích.
Na II. CS v roce 1960 cvičilo v Praze 32 cvičenců - 12 žen, 2 muži a 18
dorostenek pod vedením Anny Čechalové.
V roce 1965 na III. CS cvičilo 12 žen, 12 žákyň a 6 dorostenek
V roce 1970 proběhly okrskové a okresní spartakiády. Cvičilo žactvo, dorost a
ženy.
V roce 1975 reprezentovalo naší TJ 7 cvičenek.
V roce 1980 se okrskových a okresní spartakiád zúčastnilo 16 žen, do Prahy pak
odjelo 7 (červené teplákovky).
V roce 1985 vystupovaly ženy na 4 obvodních spartakiádách (2 v Havířově, 3 v
Českém Těšíně, 24 v Bohumíně, 24 v Orlové) a na okresní spartakiádě v Karviné také
24. V Praze pak vystoupilo 12 žen z Dětmarovic (zelené sukně).
Odbor turistiky organizoval celkem 15 ročníků celostátního pochodu
„Jarní slezské šlápoty“ z Dětmarovic na Kotař. První ročník se konal
22.3.1969 a poslední v roce 1983. Později na tuto akci navázal, pochodem
okolo Dětmarovic „Dětmarovické groble“, jejichž první ročník se konal
v roce 1984.
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Současnost
24. března se konal 18. ročník Dětmarovických groblí. Byl zajímavý především
tím, že se ho poprvé v historii zúčastnila mezi běžci žena.
Oddíl stolního tenisu má dvě družstva, jedno hraje okresní přebor a druhé
okresní soutěž.

Oslavy 80. výročí TJ Sokol
Dne 25.8.2001 se konaly oslavy
80.
výročí
trvání
TJ
Sokol
Dětmarovice.
Ve 14 hodin se v sokolovně
konala slavnostní valná hromada pro
členy jednoty a pozvané hosty.
Od 16 hodin proběhlo sportovní
odpoledne pro děti a mládež.
Od 18 hodin pak taneční zábava
pro dospělé.

Z činnos ti SK

Divizní soutěž 2000 – 2001
Před začátkem divizní soutěže 2000 – 2001 pomýšleli dětmarovičtí fotbalisté
hodně vysoko – na postup do třetí ligy. Během roku předvedli pohledný fotbal, ale
bohužel, dávali málo branek. Navíc potom, co již ztratili šanci na postup, předváděli
slabé výkony.
Do jarních bojů vstoupili ze třetího místa. Mužstvo hrálo výborně v obraně a mělo
na kontě málo inkasovaných branek. V útoku však patřili mezi průměr. Ke konci
sezóny přistupovali hráči k utkáním velice vlažně, což se nelíbilo trenérovi Miroslavu
Čopjakovi, který se rozhodl, že u mužstva skončí.

Divizní soutěž 2001 – 2002
Do nového ročníku nastoupilo naše mužstvo pod vedením staronového trenéra
Dušana Zbončáka. Někteří hráči z mužstva odešli, jiní přišli. Došlo tedy k podstatným
změnám.
Podzimní část nového ročníku hráči absolvovali celkem v herní pohodě. Dařilo
se jim. Podzimní část zazimovali na krásném druhém místě a zdárně tak vykročili za
svým snem o postupu.
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TRESTLES CUP

Ve dnech 27. – 28. července 2001 se konal Mezinárodní žákovský turnaj
v kopané TRESTLES CUP 2001.
27.7. se hrály vyřazovací zápasy na stadiónu FC Kovona Karviná a 28. července
finálová utkání na stadiónu SK Dětmarovice.
Hrálo se ve dvou skupinách, a to ročníky 1985-86 a ročníky 1988-89.
Umístění účastníků:
Ročník 1985-86:
Ročník 1988-89:
1.
IF Lillerod (Dánsko)
1.
FC Godow (Polsko)
2.
FC Karviná
2.
FC Endon Valiants (Anglie)
3.
FC Wodzislaw (Polsko)
3.
FC Karviná
4.
FC Orlová
4.
SK Dětmarovice

Z činnos ti h as ičů
Požární zákon a prováděcí vyhláška ukládá obcím zabezpečit po materiální a
finanční stránce požární ochranu a výjezdovou jednotku. Zabezpečuje výstavbu a
údržbu objektů a zařízení požární ochrany. Dále hradí provozní náklady, pohonné
hmoty, výstroj a výzbroj výjezdové jednotky.
Sbor dobrovolných hasičů plní následující ukazatele:
o Podílí se na hasičských zásazích, živelných pohromách, záchranných pracích
v rámci obce a dle potřeby Hasičského záchranného sboru Karviná, včetně
odborné a praktické přípravy k této činnosti.
o Každé dva roky provádí preventivní hasičské kontroly v rodinných domcích a
objektech dle potřeb a dispozic obecního úřadu.
o Dle potřeby zajišťuje občanům či školní mládeži přednášky o požární ochraně
a k předcházení požárům.
o Provádí údržbu hasičské techniky, výstroje a výzbroje. To vše ve volném čase
a zdarma. Pouze materiálové náklady hradí obec.
Členové zásahové jednotky a také celý Sbor dobrovolných hasičů odvádí kus
dobré, náročné a odvážné práce ve prospěch celé obce a občanů k uchránění jejich
majetku.
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Činnost (odborná) v roce 2001

Údržba výzbroje a výstroje
Pomoc obcím
Propagace PO
Besedy o PO
Požární asistence
Požární sport
Čistění studní
Akce s dětmi

Počet akcí
16
6
5
2
1
5
2
4

Počet hodin
220
40
60
8
12
16

Účast členů
10
8
6
4
2
10
8
60

Oslavy 105 let trvání sboru

V letošním roce uplynulo právě 105 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Dětmarovicích. K tomuto výročí se konala v neděli 9. září 2001 v motorestu
v Koukolné slavnostní schůze pro členy a pozvané hosty. Na této schůzi obdržela
dětmarovická organizace od zástupců ÚV CMS nejvyšší ocenění, jaké organizace může
obdržet, Čestný prapor a medaili za dlouholetou práci ve sboru. Po schůzi následoval
slavnostní oběd.
Od 1. do 15. září byla v budově hasičské zbrojnice zpřístupněna veřejnosti
výstavka dokumentů a hasičské techniky.
Závěr oslav proběhl 15. září na sokolském hřišti, kde byl v 15 hodin zahájen VI.
ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku „O pohár starosty obce
Dětmarovice“. Zároveň zde bylo možno zhlédnout starou požární techniku.

Na levé fotografii pohled na výstavku, na pravé hasiči přebírají Čestný prapor
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Z činnos ti k yn ol ogů
Základní organizace kynologů č. 088 uspořádala
v sobotu 26. května 2001 na hřišti u základní školy
nultý ročník výstavy pejsků pod názvem „Výstava psích
domácích mazlíčků“.
Soutěž proběhla v kategoriích rasoví psi, nerasoví
psi a nejlepší psí kousek. Podmínkou pro účast
v kategorii rasoví byl průkaz původu psa.
Výstavy se mohly zúčastnit pouze děti – žáci základní školy v Dětmarovicích.
Vítězové každé kategorie obdrželi ocenění.
Po skončení akce předvedli psovodi z řad organizace ukázky sportovní kynologie.

K lub obč anů K ouk olná
Již řadu let působí v Dětmaroviích klub občanů Koukolná, který pracuje pod
vedením pana Bohumíra Balona. Své zázemí má v motorestu v Koukolné.
Pořádá pravidelně tradiční akce pro děti i dospělé. Letos uspořádali:
společenský ples
dva večery s cimbálovkou
1.6. v areálu mateřské školy v Koukolné Den dětí. I přes nepříznivé počasí se tato
akce zdařila, děti se vydováděly v tělocvičně.
29.6. vítali prázdniny. Zpočátku se zdálo, že akci opět nabourá déšť, ale nakonec
se počasí umoudřilo a akce proběhla podle plánu.
rozloučení s prázdninami
Mikulášskou besídku
Tento klub pracuje dobře také díky dobrým sponzorům, kteří pravidelně přispívají
na jednotlivé akce. Patří mezi ně například pekárna Farina.

Gr ac i a ČE Z – E D Ě
Ve dnech 3.-6. května 2001 se konal
tradiční, již 15. ročník Mezinárodního
cyklistického závodu žen Gracia ČEZ EDĚ,
který se jezdí i po silnících Dětmarovic. Je to
největší ženský cyklistický závod na území
České republiky. Letos startovalo 72 cyklistek
ze 12 zemí Evropa a Ameriky.
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Žijí m ezi nám i
Biatlonistka Pavlínka Škutová
Pavlína Škutová, bytem Dětmarovice čp. 852, navštěvuje základní
školu v Orlové a také tam je organizována v klubu letních biatlonistů.
Tato drobná a nenápadná holčička se může pyšnit titulem mistryně
České republiky.
Sezóna letních biatlonistů vyvrcholila v září mistrovstvím republiky
žactva v Břidličné. Pavlína, která dosahuje stabilně velmi dobrých výsledků,
tentokrát zabojovala zcela naplno a v dívčí kategorii nejmladších žákyň
v rozmezí 10 – 12 let v rychlostním závodě zvítězila. K tomuto titulu pak
ještě přidala ve stejné věkové kategorii ve vytrvalostním závodě krásné
sedmé místo.
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Závěr
Je konec roku. Prvního roku nového tisíciletí.
Jak jsem již napsala v závěru loňské „Kroniky“, jde život v naší obci
ruku v ruce s celosvětovým pokrokem a stále více se blíží životu ve městě a
teď už, troufám si říci, i v Evropě, a to ve všech směrech. Lidé často cestují, a
to nejen za oddechem, ale mnozí velice často vyjíždějí do zahraničí plnit
pracovní úkoly. A tak čím dál více nás ovlivňují a zasahují události v jiných
zemích, prostě události světové.
Co se tedy v roce 2001 ve světě událo?
Na začátku roku Evropou obcházelo strašidlo nemoci šílených krav, na
které navázala obava z nákazy slintavkou a kulhavkou.
11.9. jsme všichni se zatajeným dechem sledovali teroristický útok na
New York, krátce nato 7.10. USA zahájily odvetný útok na Afghánistán.
Stejně jako USA i Česko zachvátily obavy z antraxu.
Až na těchto několik výjimek se uplynulý rok ve světě od těch minulých
moc nelišil. Stále ve světě umírají lidé hladem. Opět se rozhořel válečný
konflikt, v němž strádají a umírají nevinní lidé a z něhož naopak bohatnou
výrobci zbraní.
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Z historie

Kaple v Dětmarovicích
V září letošního roku se mi dostal do rukou dopis pana Dr. Michala
Valenčíka, bytem Nad Primaskou 36, Praha 1, ohledně dvou kaplí, které se
podle něj v minulosti nacházely na katastru naší obce. Jejich existenci
dokládá přiložená mapka, kterou uvedený pán zaslal.
Tato problematika mě zajímá a již delší dobu jsem uvažovala, že se
bude třeba o ni blíže zajímat, jelikož ji bylo v minulosti v naší kronice
věnováno velice málo prostoru.
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Na základě dopisu Dr. Valenčíka jsem se tedy začala o dané kapličky zajímat
hlouběji. Prošla jsem území, kde se měla Bartečkova kaple původně nacházet a
podařilo se mi je najít. Místo přesně odpovídá místu, označenému na mapce, kterou
nám jmenovaný zaslal.
Podařilo se mi také najít pamětníky, kteří bydlí v uvedené lokalitě a kapli si
pamatují ze svého dětství. Svědectví podali pani Libuše Kyjonková, čp. 492, a pan
Drahomír Poláček, čp. 718.
Výpověď těchto pamětníků, se kterými jsem mluvila, se však rozchází s dopisem
pana Dr. Valenčíka v datu zániku kaple. Paní Kyjonková a pan Poláček se shodli na
tom, že kaple byla zbořena ještě před druhou světovou válkou.
Pan Valenčík čerpal informace od pana Vojnara, jenž se poblíž uvedeného místa
narodil. Dle pana Vojnara byla kaple zbořena na přelomu 40. a 50. let)*. Vzhledem
k tomu, že pan Vojnar si pamatuje válečné události, které se v bezprostřední blízkosti
kaple udály, je pravděpodobnější, že zanikla až po druhé světové válce.
Dr. Valenčík dále označil na mapce také další kapli, která je zakreslena na
Skotnici severně nad Staníčkovou kapličkou. Tam nikdy další kaple nebyla. Mám za
to, že tato kaple je vyznačena špatně, že měla být zakreslena více na východ a že se
jedná o kapli Něbrojovou, která na mapě vůbec zakreslena není, což je pochopitelně
zajímavé.
Bartečkova kaplička
Nacházela se na kopci, na jednom
z nejvyšších bodů obce, u rodinného
domku čp. 378 občana Oskara Wildeho.
Je to poblíž domu, kde bydlel bývalý
kronikář pan Šotek.
Kapli postavil rolník Ondřej
Barteček. Údajně ve stejné době jako
byla postavena dosud stojící Něbrojova
kaple, tedy někdy okolo roku 1860.
Někteří občané však tvrdí, že byla
postavena již dříve. Stála na soukromém
pozemku občana Bartečka u dvou líp,
které jsou dodnes. Kaplička mohla mít
rozměr 3 x 2 m, čelo kaple bylo
zakulacené (čili zřejmě měla tvar
uzavřené podkovy), v něm stál malý
oltářík.
Říká se, že vzhledem k umístění
kaple na jednom z nejvyšších bodů obce,
si zde německá armáda vybudovala
v průběhu 2. světové války své pozorovatelské a protiletadlové stanoviště a kapli vojáci
zabrali jako skladiště. Na konci války zde byl údajně uvězněn vojenský zběh, který byl
poté zastřelen. Ze zmiňovaných důvodů došlo ke značnému poškození této stavbičky.
Také se říká, že po skončení války lidé pořádali sbírku na opravu kapličky, ale po
únoru 1948 byl vydán rozkaz k její demolici.
)* Ve 2. dílu Kroniky obce na str. 296-97 zase uvádí kronikář Josef Bednář, že tato kaple byla ve velmi
zchátralém stavu zbořena v roce 1944
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Něbrojova kaple
Něbrojova kaple byla postavena na druhém
nejvyšším bodu obce, na Něbrojově kopci, v roce
1860. O jejím vzniku panují dohady, existuje
několik verzí.
Předchůdcem Něbrojova hospodářství byl
zeman Rameš)*. Když ten zemřel, jeho vdova se
provdala
za
Františka
Něbroje,
čeledína
pocházejícího z Horního Slezska. Po smrti
manželky uchvátil František Něbroj veškerý
majetek pro sebe a třem dcerám po zemanu
Ramešovi nedal žádné věno. Dcera, která se
provdala za Tvardíka, požádala na nátlak svého
manžela otčíma Něbroje o věno, což tento odmítl.
Proto uvalila kletbu na celý Něbrojův grunt a
pověsila se.
Aby Něbroj odvrátil kletbu, věnoval římskokatolické faře kus pozemku a postavil
na něm kapli. Tu posvětil vratislavský biskup Nenhard Bogedain Hebronský, dne 12.
září 1860 a zasvětil ji svatému Izidorovi, patronovi rolníků.
Další verze říká, že kaple byla postavena v blízkosti pohřebiště. Údajně zde bylo
pohřbeno v letech 1628 – 1640 na 200 vojáků, Rakušanů, Švédů a Francouzů
z třicetiletí války.
Traduje se také legenda, že kaple byla postavena z nešťastné lásky.
V kapli byl umístěn pro kapli netradiční obraz oráče s koňmi, který namaloval
německý mistr Friedrich Gensierek z Freiburgu. Mnohým se to zdálo divné, proč zde
nebyl obraz nějakého světce. Ale jelikož kaple byla zasvěcena sv. Izidorovi, patronovi
rolníků, byl na obraze právě rolník. Tento obraz však z kaple v devadesátých letech 20.
století záhadně zmizel. Zůstal po něm pouze obrys na stěně.
V době výstavby kostela se odbyly v této kapli dokonce tři svatby.
Okolo kaple byly zasazeny lípy, které byly začátkem 70. let 20. století sťaty a na
jejich místo zasazeny nové.

Staníčkova kaplička
Kaplička, kterou postavil zřejmě rolník Skotnica, a
kterou později, v roce 1914 přestavěl do dnešní podoby
rolník Viktor Staníček.
Kaplička je zasvěcena svatému Floriánovi. Pod
zamřížovaným okýnkem je tento nápis:

Svatý Floriáne,
oroduj za nás!
Roku 1914
Staníčková kaplička je zděná, čtvercového půdorysu o
rozměru cca 1 metr čtvereční. Je o ni vzorně pečováno.
Stojí na křižovatce pod Skotnicí.

)* Ve 2. díle Kroniky obce na str. 304 je napsáno o Ramešovi, válce i obraze. Také je zde zmínka, že
v roce 1958 byly vykopány zbytky železné koule z pruské války z roku 1866.
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Seznam příloh
F otod okume nt ace :
-

-

2 ks foto lokální záplavy (str. 141 hlavního alba)
1 ks foto podzim – pálení trávy (str. 141 hlavního alba)
1 ks foto první sníh (str. 141 hlavního alba)
2 ks foto zpevnění místních komunikací (str. 142 hlavního alba)
2 ks foto dláždění chodníku k Dělnickému domu (str. 142 hlavního alba)
2 ks foto oprava kříže v Koukolné (str. 143 hlavního alba)
2 ks foto nové asfaltové hřiště u mateřské školy v Koukolné (str. 143 hlavního alba)
7 ks foto výstavba železničního koridoru (str. 144 - 145 hlavního alba)
8 ks foto podnikatelských subjektů – novinový stánek a budka, prodejny Koex,
řeznictví Noga, zahradnictví Svobodová, pekárna Farina, benzinová čerpací
stanice (str. 146 – 147 hlavního alba)
3 ks foto z třetího obecního plesu (str. 148 hlavního alba)
2 ks foto přijetí nejlepších žáků u starosty obce (str. 148 hlavního alba)
7 ks foto ze setkání padesátníků (str. 149 – 150 hlavního alba)
5 ks foto z oslav 80. výročí knihovny (str. 151 hlavního alba)
2 ks foto z činnosti knihovny (str. 152 hlavního alba)
3 ks foto areálu základní školy (str.152 hlavního alba)

Jiné materiál y:
-

PF starosty obce
články z novin o počasí
dopis Ministerstva pro místní rozvoj ohledně obchvatu obce
dopis Ministerstva dopravy a spojů ohledně obchvatu obce
článek z novin ohledně hraničního potoka
formulář pro návrhy akcí do Programu obnovy venkova
pozvánka na očkování psů
internetové stránky obce (5 str.)
článek z novin „Dva projekty soupeří …“
článek z novin „Elektrárna, nebo přivaděč …“
článek z novin „Zelená ekologie“
článek z novin o problematice těžby uhlí (7 str.)
články z novin o výstavbě železničního koridoru (4 str.)
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-

propagační materiál firmy PROCON (2 str.)
článek z novin o firmě Tercia
propagační materiál ke sčítání lidu (3 ks)
sčítací archy (3 ks)
vysvětlivky ke sčítání lidu
cizojazyčné sčítací archy (3 ks)
souhrny údajů o osobách, bytech a domech dle sčítacích obvodů (3 ks)
souhrn údajů o osobách, bytech a domech v obci (1 list)
přehledy o sčítání za okres a kraj (2 listy)
výsledky sčítání v obci a okrese (4 str.)
články z novin o výsledcích sčítání (11 str.)
články z novin – kriminální jevy (1 str.)
vstupenky na III. obecní ples
propagace „Groblí“ v tisku
letáček na akci „Za pět dnů nekuřákem“
plakát na akci ADRY
letáčky na kulturní akce (8 ks)
propagace pouti v tisku
tabulka statistické ukazatele knihovny
pamětní zápis od mima Michala Dufka
články z novin z činnosti SK (18 str.)
články z novin o Grácii (2 str.)
článek z Orlovských novin o biatlonu
články z novin o Miss Karvinsko (2 str.)
články z novin o nejvýznamnějších světových událostech

Mimořádné m ateriál y:
-

Studie „Program obnovy vesnice“
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Poznámky

