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ÚÚvvoodd  
 

 
 

 
 

Rok 2002 byl ve znamení voleb. I my, občané obce 
Dětmarovice jsme měli možnost přistoupit k volebním urnám, a to 
hned třikrát. Kromě toho, že jsme volili do Parlamentu a Senátu, 
zvolili jsme si i nové, v některých případech staronové, členy 
zastupitelstva obce. 

Českou republiku postihla nesmírná katastrofa v podobě 
rozsáhlých povodní v Čechách a částečně i na Moravě. Svým 
rozsahem předčily v naší paměti ještě stále živé povodně na 
Moravě v roce 1997. 

 
V neposlední řadě je na místě připomenout skutečnost, že 

31.12. letošního roku jsme si připomenuli 10 let trvání samostatné 
České republiky. Před deseti lety se čeští a slovenští politici 
dohodli, že společný stát, který vznikl v roce 1918, zanikne. Silvestr 
1992 tak byl posledním dnem soužití Čechů a Slováků v jednom 
státě, posledním dnem Československa. 

 
Život v Dětmarovicích tak v roce 2002 mimo jiné ovlivňovaly 

i tyto skutečnosti. 
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L e t o š n í  p oča s í 
 
V letošním roce se příroda chovala velmi podivně  - 

popleteně. 
Začátek roku s vpravdě obrovskou sněhovou kalamitou, 

jakou si téměř nikdo nepamatuje. 
V dalším průběh zimy však bylo spíše jarní počasí. 
Po uplakaném deštivém květnu přišla již v červnu tropická 

vedra.  
Ta se opakovala v červenci. Deštivý srpen přinesl pohromu 

pro naši republiku v podobě povodní především v Čechách. 
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S něh o v á  k a l a m i t a 

 
Začátek roku 2002 nám přinesl velké problémy se sněhem. 
Ze Silvestra 2001 na Nový rok 2002 v noci mohutně sněžilo a byl pořádně silný 

vítr, který tvořil závěje. Neobyčejné závěje. 
 

    
  
  
  
2.1. nastala sněhová kalamita – ne obrazně, ale skutečně kalamita. Mnoho 

rodinných domů zůstalo odříznuto od světa. Na odklízení sněhu nestačila obyčejně 
běžná technika, ale musela být zapojena těžká technika, jež ani ta se neobešla bez 
problémů, jelikož sněhové závěje byly poměrně dost vysoké. 

3.1. se pohybovala denní teplota okolo –10oC, v noci se dále ochlazovalo. 
4.1. ještě ráno v 8,00 hodin naměřena teplota –17oC, ve 14,00 hodin mráz klesl na 

–10oC. Toho dne byl překonán teplotní rekord  (ve Štítné na Zlínsku dokonce naměřili 
minus 29,4oC). 

7. a 8.1. nakládače a jiná těžká technika stále ještě odklízely sníh a zprůjezdňovaly 
tak místní komunikace po obci. 

 

 
 

2.1.2002. Všude obrovské hromady sněhu.  
Většina cest byla neprůjezdná. Po obci byly umístěny informační tabulky.  

Typický obrázek prvních dnů roku 2002:  sníh a buldozer. 
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D a l š í  p růb ěh  p oča s í  v  r o c e  2 0 0 2 
 
Zbytek zimy 

10.1. konečně mrazy ustoupily, denní teploty se pohybovaly mezi –2oC až 0oC, v 
noci byly jen mírné mrazíky.  

V pátek 12.1. večer opět začalo sněžit a sněžení trvalo až do neděle, teploty se 
držely na 0oC, takže přitom mírně tálo. Objevil se velmi zajímavý jev: zatímco 
v nížinách sněžilo, na horách nikoliv! 

18.1. teplota postupně stoupala, začalo tát. 19.1. od večera už nastala silná obleva, 
20.1. byla teplota 5oC, v noci pak 3oC. Teploty se postupně dále zvedaly. 22.1. už bylo 
10 nad nulou, 25.1. už byla krajina úplně bez sněhu, který zůstal jen na hromadách. 
Toho dne přišel velmi silný vítr, na horách dokonce vichřice. 

Když jsem šli 27.1. ve 4,00 hod. nad ránem z Obecního plesu domů, byla teplota 
dokonce 10oC. Po takovém množství sněhu to bylo k neuvěření. 

Ve dnech 28. – 31.1. byly překonány v pražském Klementinu dlouhodobé 
maximální teploty: 28.ledna  +14,1oC, 29.ledna +15,3oC, 30.ledna +13,4oC a 31.ledna 
+13,5oC. 

31.1. Stále trvalo teplé, dalo by se říci, jarní počasí. Ale přitom v noci na 1.2. se 
objevil mírný mrazík. Přesto pokračovaly teplé dny. Byla překonána maxima i v prvních 
únorových dnech: 1.února +13,1oC a 2.února +15,1oC.  

Od 3.2. bylo slunečno a teplo, cca 16oC, jen v noci bývalo chladněji (okolo 0oC). 
Ve dnech 5. - 8.2. v noci byly mírné mrazíky, dny byly jasné a slunečné. 

V pátek 8.2. k večeru se objevily dešťové přeháňky, které přetrvaly celý víkend. 
Z 12. na 13.2. se znova objevil noční mrazík. 
20. - 21.2. přišly přeháňky, které vyvrcholily 25.2., když toho dne ráno napadlo 

cca 5 cm sněhu, ale ten během dne naštěstí roztál. 
 

Předjaří 
Celý týden od 25.2. do 3.3. následovaly velmi větrné dny.  
Příroda se probouzí 25.2., kdy se objevují první rozkvetlé sněženky a krokusy. 
5.3. byl nádherný den, s jarním počasím s teplotou 12oC, začaly práce na polích a 

zahradách. 
Další dny vypadaly následovně: 
6.3. ráno mrazík, teplota okolo 0oC,  
7.3. velmi silný vítr, zataženo, místy v ČR vichřice, vítr setrval až do 10.3.,  
11.3. rozkvétá zlatý déšť, 
11. - 13.3. extrémy - v noci mrazíky, ale přes den 15oC,  
13.3. dokonce v Praze naměřeno historické maximum 18,7oC, 
14.3. rozkvétají sasanky, pokles teploty na 10oC,  
15.3. zataženo, ochlazení, přeháňky, 
17.3. jasno, nádherně, 20. - 22.3. přeháňky, zataženo, chladno. 
K d y ž  t o  z r e k a p i t u l u j e m e ,  b y l o  p r a k t i c k y  m í s t o  z i m y  j a r o .  
 

Jaro 
První jarní den byla velká zima. 
23.3. velmi chladno, padal sníh s deštěm. Na horách se vrátila zima, když předtím i 

tam bylo 14 dní krásného slunečného počasí, o čemž svědčí i zápis v kronice myslivců. 
24.3. sněžilo, byly přeháňky a zima. 
P r o s tě  a  j e d n o d u š e  m í s t o  j a r a  z i m a .  
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25.3. po celý den pouze 3oC. 
Od 28.3. se začalo postupně oteplovat. 
O velikonocích  31.3. – 1.4. bylo nádherné 

počasí, slunečno, jen trochu větrno. 
Po velikonocích se zase začalo postupně 

ochlazovat, foukal čím dál silnější severní úplně 
ledový vítr. Fuj!  V sobotu 6.4. ráno bylo vše 
poprášeno sněhem, noční teplota minus 3oC, 
denní teplota okolo 0oC. Nádherně kvetoucí 
magnólie byly šlehnuty mrazem. 

Polojasno a silný vítr vydržel do 10.4. Od 11. začala další vlna oteplování. 
15.4. rozkvétají první stromy. 
Od 18.4. pravé aprílové počasí – přeháňky, změny teplot, vítr, dokonce 22.4. 

kroupy.  
Toto typické aprílové počasí prakticky vydrželo po celý duben. 
21.4. rozkvétají třešně. 
1.5. nádherné slunečné počasí s teplotou 

25oC. 
3.5. bylo 27oC, teploty se přibližovaly 

rekordní hranici. 
V pátek 24.5. odpoledne přišla náhlá bouřka 

s lijákem. Tento ráz počasí vydržel až do 28.5., 
když v 19,30 byla silná bouře  doprovázená 
lijákem, někde dokonce průtrží mračen. 

Ve dnech 30. - 31.5. konečně nepršelo, ale 
bylo chladno. 

2.6. bylo 12oC, celý den mrholilo. 
V dalších dnech mám v kalendáři poznámky:  opět mrholí, přeháňky, prší, prší, 

lije, … 
8.6. bylo konečně bez deště. 
Ale již 10. opět pršelo a až 13.6. se objevilo sluníčko.  
Od 15.6. začínají slunečné, ale přitom nepříjemně dusné dny. 
18.6. v Čechách překonán teplotní rekord, bylo naměřeno 31,2oC.  
19.6. v Dětmarovicích ve stínu, zdůrazňuji, ve stínu ve 12,00 hod. bylo 27oC, ve 

14,00 hod. dokonce 30oC.  Ve 20,00 hod. ještě 28oC, ve 22,00 hod. 22oC. Prostě pro 
někoho k nevydržení.  

V Praze toho 19.6. padl rekord 33,9oC. Kvůli vysokým teplotám byly v ČR 
zaznamenány několikeré případy vybočení 
železničních kolejí, což způsobovalo nemalé 
problémy. 

Další teplotní rekord padl hned 
následujícího dne 20.6., kdy naměřili  34,6oC. 

Po velmi chladném, téměř zimním nástupu 
jara přišlo velké teplo.  

Př í r o d a  s i  p l e t e  r oč n í  o b d o b í .   
 

 
 
 

Prostřední obrázek: Letos kvetly sakury v centru obce nádherně. 
Dole: Malebné zákoutí u rybníčka pod Wilczkovým lesem. 
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Léto 

21.6. je nejdelší den v roce. V 15,24 Slunce vstoupilo do znamení Raka a začalo 
astronomické léto. Severní polokoule se tak přiklonila nejblíže k Slunci. Na dnešní noc 
zbylo jen 7 hodin a 38 minut. Ve večerních hodinách se přes celou ČR přehnala bouře, 
nás v Dětmarovicích naštěstí minula.  

Podobná situace byla i v neděli 23.6. Po celé republice byly hlášeny velké škody. 
Od 24.6. se začalo ochlazovat, střídavě bylo polojasno, teploty se snížily o celých 

10oC, večery opět byly chladnější. 28.6. dosáhla teplota jen 17oC, a již  30.6. byl 
překonán dlouhodobý teplotní rekord, ale opačným směrem než je obvyklé, tentokrát 
byla naměřena nejnižší teplota. 

Následovalo střídavě proměnlivé počasí, které vytrvalo do 2.7. Dne 3.7. se již 
teplota vyhoupla přes 30oC. Po těch deštích nastalo vlivem vysokého teplotního rozdílu 
strašné dusno.  

9.7. bylo celý den přes 30oC, o půlnoci ještě 25oC. Nedalo se ani spát. Tato 
tropická vedra vydržela několik dní. 

Ve dnech 17. – 20.7. se objevují přeháňky a bouřky. 
Naštěstí na pouť 21.7. již bylo opět vedro.   
V týdnu od 23. do 28.7. nastala opět přímo tropická vedra. V ČR se střídavě po 

celém území proháněly průtrže mračen a  krupobití, které měly za následek lokální 
povodně. Naštěstí u nás byl relativní klid.  

Probíhající žně ale byly velmi rozpačité, protože pole byla mokrá, kombajny na ně 
nemohly vyjet. Žně byly oproti jiným rokům opožděné. Všude byla jen samá pavučina, 
šílené množství pavouků. Také slimáků, díky mokrému počasí, bylo příšerně moc. 
Jelikož tyto nesnáším, hubím je. Přitom jsem je jen tak pro legraci několik dní počítala. 
Nasbírala jsem jich 5427 kusů. Docela pěkné číslo z tak malé plochy, kterou jsem 
procházela.  

Meruňky v letošním roce nebyly téměř žádné. Dokonce na Jižní Moravě prodávali 
meruňky dovezené z Francie po 58 korunách za kilogram! I broskví bylo méně než 
v jiných letech. 

Od 29.7. bylo pořád nepříjemné vedro, třebaže teploty již nepřekračovaly 30oC. 
Bylo to zapříčiněnou velkou vlhkostí vzduchu, na kterou nejsme zvyklí.  

Od 12. srpna nastaly povodně v Čechách)1.  
Od 26. do 31.8. bylo celý týden teplo, slunečno a dusno. U nás také hrozné sucho, 

dokonce začalo ze stromů opadávat listí. V Čechách opět pršelo a opět se objevily 
přívalové deště. 

1.9. v odpoledních hodinách přišla mírná bouřka a vydatný déšť. 
11.9. ranní teplota jen 12oC, odpoledne pak 20oC. 
12.9. vál ledový vítr a  ranní teplota jen  6oC.  
13.9. další prudký pokles ranních a nočních teplot. Ráno jen 5oC, ve dne 12 - 15oC. 

Na to následují přeháňky. Další dny polojasno, sychravo. Prostě nepříjemně zima. 
Nastává sychravé podzimní počasí. 

 
Podzim 

24.9. bylo zataženo, přeháňky, chladno. Ve zprávách jsme zjistili, že na Lysé hoře 
v Beskydách a na Šumavě už napadl první sníh)2. Ten hned sice roztál, ale zima dává o 
sobě vědět, že se připravuje na své kralování. 30.9. - 2.10. bylo nádherně slunečno,  
teprve k večeru chladno. 

 

)1 O nich píšu v samostatném článku na str. 12/02. 
)2 V Krkonoších hlásili první 3 cm sněhu již před týdnem. 
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Další dny byly velmi chladné, větrné, 

polojasné až zatažené.  
Podzim letos přišel velmi brzy. Čekáme 

na babí léto. 
11.10. téměř celý den pršelo. Chladný vítr, 

teplota celý den okolo 3 - 4oC . 
Na polích a zahradách bylo mokro, nešlo 

orat ani kopat. Mnoho plodin ještě nebylo z polí 
a zahrad sklízeno. 

14.10. polojasno, sem tam sluníčko, 
chladno, přeháňky. 

20.10. u nás spadlo prvních pár sněhových vloček. V Krkonoších padal sníh, ale 
v Praze se koupali. 

14.11. bylo krásně teplo, 
slunečno, ale vál silný vítr, který 
postupně zesiloval. 

16.11., tedy v polovině listopadu 
teploměr ukazoval na tento den 
nezvyklých 20oC, v Ostravě - Porubě 
byl překonán teplotní rekord pro tento 
den z roku 2000 skoro o 5oC, bylo 
naměřeno celých 20,7oC, což je 
opravdu k nevíře. 

Pak k večeru následovala 
pohroma.  

Během soboty a neděle se přehnal nad Severní Moravou silný nárazový vítr, který 
místy dosahoval síly vichřice. Lámal stromy, sloupy elektrického vedení a způsoboval 
další škody. Jen na elektrickém vedení bylo hlášeno na 300 poruch a tak pracovníci 
Severomoravské energetiky museli během víkendu vyjíždět 140krát. Naši obec tato 
událost zasáhla naštěstí pouze okrajově, přesto i tady vznikly určité škody. Především 
v lesích, kde museli myslivci odstraňovat spadlé stromy a opravit poškozené krmelce.  

26.11. bylo opět velmi nezvyklé teplo, v Ostravě padl další teplotní rekord, když 
naměřili 17,5oC.  

 
Začátek nové zimy 

6.12. začaly holomrazy. Teplota se pohybovala okolo –10oC, v noci bylo dokonce 
mrazu i více. 

12.12. skončily holomrazy, 13.12. se oteplilo, mrazy ustoupily těsně pod nulu.  
14.12. začalo sněžit. To vydrželo do 16.12. a 17.12. přišla další vlna oteplení, 

sněžilo a přitom sníh hned tál. 
23.12. napadl nový sníh. Přišly nádherně pohádkově zasněžené vánoce, teplota se 

pohybovala mezi -5oC až  -10oC. 
Ale 27.12. tálo. 
Nový sníh přišel 30.12. V noci z 31.12.2002 na 1.1.2003 byl mráz -12oC. 
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P o v o d ně  n a  M o r a v ě  a  v  Če c h á c h 
 

Přestože tyto události jsme v Dětmarovicích nezažili na vlastní kůži, věnuji jim 
zde dostatečný prostor. Jednak proto, že se vlastně mezi lidmi v týdnu od 12. do 18.8. 
téměř o ničem jiném nemluvilo, jednak také proto, že povodně výrazně ovlivní celou 
českou ekonomiku a tím vlastně život každého z nás. 

V úterý po „Dobrém ránu“ přestává plánované vysílání prvního programu české 
televize a začínají vysílat pouze „POVODEŇ“. Ta v televizi končí až v sobotu 17.8. 
v pravé poledne. Na Internetu jsou zprávy uváděny v intervalech několika minut. 

7.8.  
Vytrvalý déšť na mnoha místech České republiky rozvodnil řeky a způsobil četné 

problémy. Nejvíce postiženy byly jižní a jihozápadní Čechy. Začaly první problémy 
s železniční dopravou, z okolí řek začíná první evakuace obyvatel. 

8.8. 
Přívalové deště způsobily povodně i v sousedním Rakousku. Začíná se omezovat 

doprava na některých hraničních přechodech do Rakouska. Přehrady vltavské kaskády 
začínají vypouštět vodu. Voda proudí rychlostí 500 – 700 m3 za sekundu. 

Jsou hlášeny první oběti na životech, náporu vody jen těžce odolávají některé 
rybníky. 

9.8.  
Ráno je zaplavena první pražská čtvrť – Zbraslav. Meteorologové nevylučují další 

bouřky s vydatnými srážkami i v příštích dnech. 
Během dne velká voda, která ohrozila i Prahu, opadá. Zdá se, že vše je pryč. 
Neděle 11.8. 
V Čechách opět prší. 
Od nedělního odpoledne do pondělního rána přibylo na jihu Čech 60 – 120 mm 

srážek. Stále prší a hladiny se zvyšují. Na mnoha řekách již byl vyhlášen 3. povodňový 
stupeň. Meteorologové upozorňují na možnost, že na Šumavě může spadnout ještě 100 
mm srážek. Dešťové pásmo se prý bude dále rozšiřovat. 

Pondělí 12.8. 
Po půlnoci se vylila z břehů Vltava pod Slapskou přehradou.  
V dopoledních hodinách se prakticky zvedají hladiny všech jihočeských řek,  

potoků i rybníků. V Jihočeském kraji spadlo až 100 litrů vody na metr krychlový. Voda 
zde zablokovala mnohé silnice. Záchranáři evakuují ohrožené občany, do postižených 
míst míří armáda. Nová vlna dešťů opět zneprůjezdnila některé železniční tratě. 

V poledních hodinách se Praha připravuje na dvacetiletou vodu. Očekává se, že 
hladina Vltavy zde do večera stoupne až o 2 metry.  

V některých okresech Jižních Čech je vyhlášen stav ohrožení. 
 Velké vodě se nevyhnuly ani Krušné hory, a to jak na české, tak i na německé 

straně. Situace v Rakousku se též zhoršuje. 
Dobrovolníci postupně budují další zábrany z pytlů s pískem. 
Pražská zoologická zahrada začíná s evakuací nejvíce ohrožených zvířat. 
Mnohé oblasti jsou bez elektrického proudu, telefonního spojení, plynu, pitné 

vody, … 
V 17:02 hod. se objevuje na internetových stránkách zpráva, že současné záplavy 

se svým rozsahem vyrovnaly ničivým povodním, které postihly Moravu v roce 1997. 
Vládní činitelé doufají, že následky letošní velké vody budou menší. 

V 17:58 protéká Prahou 1650 kubíků za vteřinu. Odhaduje se, že hladiny 
jihočeských řek budou nadále stoupat. 
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Úterý 13.8. 
Krátce po půlnoci dospěla situace ve středních Čechách do stádia, kdy se 

povodňová komise změnila na krizový štáb. 
V jižních Čechách stále prší. 
Ve 3 hodiny ráno pokořila Vltava v Praze rekord z roku 1954 a dál stoupá. 

Dispečink Povodí Vltavy očekává v Praze největší vodu od ničivých záplav v roce 1890. 
Kampu pomalu zaplavuje voda.  

Otava v Písku překonala stoletý rekord. Okolo šesté hodiny ranní se už voda 
přelévá přes památný  historický most ze 13. století. 

Ráno jsou některá města na jihu zcela ochromena, jsou zneprůjezdněny mosty, 
takže některá města jsou řekami oddělena na dvě části, nejezdí veřejná doprava. 
Dokonce v pražském metru se začíná doprava omezovat. V Praze očekávají stoletou 
vodu.  

V jižních Čechách se trhají hráze rybníků. Ze Strakonicka jsou hlášeny první 
pobořené domy.   

Před desátou hodinou hlásí energetici okolo 500 vypnutých trafostanic. 
Masa vody se valí Vltavou dále na sever. Městy zní sirény. Pokračuje evakuace 

obyvatel některých městských částí Prahy a již se na ni připravují i  města severně od 
Prahy. V přístavech na Labi začínají problémy s plně naloženými plavidly, kotvícími na 
řece. 

Nemocnice odkládají plánované operace. 
Zprávy z Prahy se objevují na prvních místech známých světových televizních 

stanic.  
Cestování pražskou hromadnou dopravou je bezplatné. 
Zastavila se výroba piva na Smíchově, výroba čokolády v Orionu, výrobu 

zastavují i chemické kolosy v ústeckém kraji. 
V síti Telecomu jsou mimo provoz tisíce linek. 
Podle České pojišťovny se rozsahem škod tato živelná událost zařadí mezi největší 

v moderní české historii. 
V zatopených oblastech je ochromena i činnost státních zastupitelství a soudů. 

Vyklízena jsou i některá ministerstva i Úřad vlády.  
Odpoledne začíná ohrožovat jih Moravy řeka Dyje.  
V nočních hodinách se historické centrum hlavního města ponořilo do tmy. Nesvítí 

ani veřejné osvětlení, zavřeno mají téměř všechny restaurace, bary a podobné 
provozovny, které jinak obvykle žijí pestrým nočním životem. Městem křižují pouze 
hasičské vozy a vozy s pískem. 

Po 23. hodině protékalo Vltavou v Praze okolo 4800 kubíků vody za sekundu, před 
čtvrtou hodinou ranní již 5000 kubíků. V sedm hodin ráno již nelze průtok změřit. 

Po dvanácté hodině voda zaplavuje suterén a místnosti se základními kameny 
v Národním divadle. 

Okolo 14. hodiny zvýšila Bochemie Bohumín výrobu o 30 %, protože je jediným 
tuzemským výrobcem dezinfekčních prostředků Savo a Chloramin. 

Ve 14:42 Vltava v Praze kulminuje, už by neměla stoupat. Stav vody zde má být 
dvě až tři hodiny setrvalý. 

V odpoledních hodinách se vrátil ze zdravotní dovolené v Portugalsku prezident 
Havel. 

Fotbalový svaz odložil veškerá víkendová utkání první a druhé ligy kopané. 
Stanice Metra jsou pod vodou, stejně jako mnohá pražská divadla. 
Mimo provoz jsou hraniční přechody. 
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Středa 14.8. 
Ráno se v přístavu utrhly tři remorkéry na Labi. 
Začínají padat první domy v obci Zálezlice na Mělnicku. 
ČEZ má na Vltavě zaplaveno 6 z 8 vodních elektráren, stejně je na tom i uhelná 

elektrárna Mělník.  
 Po 19. srpnu konečně doznívají povodně. Katastrofa! 
 

Povodeň přinesla nevyčíslitelné škody  
 

Zmínila bych se o oblasti, která mi je velice blízká. Při povodni bylo postiženo na 
50 knihoven a v nich na 660 tisíc svazků, škody zde dosahují 380 mil. Kč. Nejvíce 
knihoven bylo postiženo na Mělnicku, Litoměřicku a v Praze. 

Karvinská regionální knihovna nebyla k této situaci lhostejná a připravila akci 
„Čtenáři čtenářům“, ve které mohli zájemci nakoupením hodnotné knihy a jejím 
věnováním pomoci postiženým knihovnám. I naši čtenáři byli s touto skutečností 
seznámeni. 

 
Vlastní postřehy 
 

Rána, kterou příroda zasadila naší republice, je obrovská. Pravdou ale zůstane, že 
když byla v roce 1997 povodeň na Moravě, informovaly o tom např. v televizi jen běžné 
zpravodajské relace.  

Letos, protože voda udeřila na Prahu, byla situace úplně jiná. 
Ani já jsem tehdy nevěnovala v naší kronice této problematice tolik pozornosti, 

jakou by si situace zasloužila. Nebylo to však mým záměrem, ale pouze mou 
nezkušeností, protože jsem s kronikářskou prací vlastně teprve začínala a navíc doháněla 
zanedbané roky.  

 
Účast dětmarovických dobrovolníků  
 
 

Ve čtvrtek 15.8.odjelo do Čech z okresu Karviná 15 požárních aut se 30  čerpacími 
soupravami a se 75 členy Sboru dobrovolných hasičů. Mezi nimi byli i 4 dobrovolníci 
z naší obce, a to jmenovitě 
Rostislav Vajda, Bohuslav 
Hanusek, Jiří Hanusek a Jan 
Koziel.  

Tato skupina byla 
nasazena jižně od Prahy do 
obce Štěchovice, kde prováděla 
čerpání studní a sklepů a poté i 
úklidové práce. 

Naši dobrovolníci byli 
ubytováni na Obecním úřadu 
v jakési maličké vesničce 
„Buš“ společně s kolegy ze 
Závady a Doubravy. 

Domů do Dětmarovic se 
vrátili po půlnoci z úterý na 
středu. 

 
 

Dětmarovičtí dobrovolní hasiči v Buši v Čechách.  
Druhý zleva dřepí Jiří Hanusek, vedle něj třetí zleva Jan Koziel.  
V horní řadě první zprava Rostislav Vajda, druhý zprava Bohuslav Hanusek. 
První zleva stojí Radek Szwarc, který byl s jednotkou z Doubravy. 
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Akce ADRY pro postižené povodněmi 
 

V týdnu od 19. do 23.8. měla u 
samoobsluhy ve středu obce své 
stanoviště humanitární organizace 
ADRA, ve které aktivně pracuje náš 
občan pan Petr Kantor a zdejší 
kazatel CASD pan Radek Kocyan.  

Občané měli možnost darovat 
materiál potřebný k úklidu, 
dezinfekci a podobně, případně 
věnovat finanční obnos. 
V Dětmarovicích bylo vybráno 
9.636,- Kč)*. 

Sbírka ADRY se konala i 
v Karviné. Materiální pomoc z obou 
míst o hmotnosti 5,5 tuny byla 
odvezena na Liberecko, Mělnicko, 
Ústecko, Děčínsko a Berounsko. 
Finanční částka byla odvedena na 
konto organizace ADRA. 
 
 
 

 
Příspěvek z rozpočtu obce 
 

Obecní zastupitelstvo uvolnilo prostředky z rozpočtu obce pro některou obec 
postiženou povodněmi.  

Na svém 12. mimořádném zasedání dne 21.8.2002 schválilo darovací smlouvu na 
poskytnutí částky 100.000 Kč k odstranění povodňových škod mezi obcemi 
Dětmarovice a obcí postiženou povodní – Podhradí nad Dyjí. 

Jelikož nastaly problémy s převodem financí, na 17. zasedání dne 2.10.2002 bylo 
toto usnesení zrušeno. Obecní zastupitelstvo schválilo novou darovací smlouvu pro 
některou obec v okrese Ústí nad Labem. Nakonec pomoc obdržela ústecká obec Povrly. 
 
Příspěvek školy 
 

Také učitelé a žáci naší školy se zapojili do humanitárních akcí, které probíhaly 
v souvislosti s povodněmi. 

Učitelé přispěli do okresní akce svým kolegům částkou 3.000,- Kč.  
Na pomoc postižené škole v Soběslavi žáci přispěli 2.980,- korunami, za což naše 

škola obdržela děkovný list.  
 

 
 

)* Pro ilustraci: v Karviné vybrali „jen“ 58.630 Kč. 

Náš občan pan  Petr Kantor v Karviné v rozhovoru s novináři. 
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Politický život v České republice v roce 2002 byl především ve 

znamení voleb. Nejdříve se konaly volby do Parlamentu, posléze dvě kola 
voleb do Senátu a konečně volby do zastupitelstva obce. Celostátně se 
ukázalo, že zájem občanů se o tyto veřejné věci rok od roku snižuje. 

 

U voleb v Dělnickém domě 
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V o l b y  d o  P a r l a m e n t u  ČR  

 
V pořadí první volby v roce 2002 se konaly ve dnech 14. – 15. června 2002.  

Volební místnosti byly otevřeny v pátek 14.6. od 14 do 22 hod. a v sobotu 15.6. od 8 do 
14 hodin. 

Předvolební kampaň byla vyloženým bojem o koryta. Vznikaly nové strany a 
uskupení, mezi nimi tzv. Čtyřkoalice, která se ale nakonec opět stejně rozpadla. 
 

Výsledky voleb v naší obci: 
 
Číslo, strana: 

Volební okrsek:  
Celkem: Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
1.Nár.dem. strana           
2.Demokrat.liga 1 0,13       1 0,06 
3.ČSSD 268 35,12 202 33,72 64 30,92 74 33,48 608 33,97 
5.ODA 1 0,13       1 0,06 
6.Volba pro bud.   2 0,33     2 0,11 
7.Humanist.aliance 1 0,13       1 0,06 
8.Akce za zruš.sen. 1 0,13 2 0,33 2 0,97   5 0,28 
9.Naděje 3 0,39     1 0,45 4 0,22 
11.Republ. M.S. 21 2,75 6 1,00   1 0,45 28 1,56 
12.Cesta změny 1 0,13 1 0,17     2 0,11 
13.ČSNS 3 0,39 1 0,17     4 0,22 
14.Romská obč.inic.           
15.Strana zdr.roz.   3 0,50 2 0,97   5 0,28 
16.Strana venkova 3 0,39 4 0,67 1 0,48 1 0,45 9 0,50 
19.Česká pravice           
20.Republikáni 3 0,39     1 0,45 4 0,22 
21.Sdruž.nezávis. 14 1,83 6 1,00 5 2,42 5 2,26 30 1,68 
22. ODS 111 14,55 130 21,70 42 20,29 45 20,36 328 18,32 
23. KSČM 223 29,23 175 29,22 64 30,92 72 32,58 534 29,83 
24.Mor.dem strana 4 0,52 5 0,83 3 1,45 1 0,45 13 0,73 
25. KDU-ČSL, US 77 10,09 47 7,85 12 5,80 17 7,69 153 8,55 
26.Strana za živ.jis 10 1,31 10 1,67 6 2,90 1 0,45 27 1,51 
27.Pravý blok 2 0,26   3 1,45   5 0,28 
28.Strana zelených 16 2,10 5 0,83 3 1,45 2 0,90 26 1,45 
C e l k e m 763  599  207  221  1790 100 
Počet zapsaných vol. 1299 996 355 384 3034 
Vydané obálky 769 604 209 222 1804 
Odevzdané obálky 768 600 209 222 1799 
Počet platných hlasů 763 599 207 221 1790 
Účast ve volbách 59,12 % 60,24 % 58,87 % 57,81 % 59,29 % 

Z tabulky vyplývá, že i v naší obci uspěly pouze strany, které se dostaly do 
parlamentu – v pořadí ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Málo známé strany zcela 
propadly. 

 

Volební výsledky celkové: 
 
Číslo, strana: 

 
Dětmarovice 

 
Okres Karviná 

Kraj  
Moravskoslezský 

Česká 
republika 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
  3. ČSSD 608 33,97 44.953 40,21 198.225 36,13 1,440.279 30,20 
22. ODS 328 18,32 17.499 15,65 106.317 19,38 1,166.975 24,47 
23. KSČM 534 29,83 28.875 25,83 115.561 21,06 882.653 18,51 
25. KDU-ČSL, US 153 8,55 9.721 8,69 64.893 11,82 680.671 14,27 
Účast v % 59,29 51,73 55,22 58,0 
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Vývoj účasti  v parlamentních volbách za posledních 12 let: 
Rok: 1990 1992 1996 1998 2002 
V celé ČR (v %) 96,79)1 85,08)2 76,41 74,03 58,00 
V Dětmarovicích (v %) 97,97 87,77 84,71 75,27 59,29 
 

Kandidující strany: 
Ve volbách v našem, tj. Moravskoslezském kraji, kandidovalo letos 24 politických  

stran, sdružení, seskupení a hnutí)3, což je o 11 subjektů více než v předcházejících 
volbách v roce 1998. 

č.   1  Národně demokratická strana 
č.   2  Demokratická liga 
č.   3  Česká strana sociálně demokratická 
č.   5  Občanská demokratická aliance 
č.   6  Volba pro budoucnost 
č.   7  Humanistická aliance 
č.   8  Akce za zrušení Senátu a proti vytunelování důchodových fondů 
č.   9  Naděje 
č. 11  Republikáni Miroslava Sládka 
č. 12  Cesta změny 
č. 13  Česká strana národně sociální 
č. 14  Romská občanská iniciativa ČR 
č. 15  Strana zdravého rozumu 
č. 16  Strana venkova – spojené občanské síly 
č. 19  Česká pravice 
č. 20  Republikáni 
č. 21  Sdružení nezávislých 
č. 22  Občanská demokratická strana 
č. 23  Komunistická strana Čech a Moravy 
č. 24  Moravská demokratická strana  
č. 25  Koalice KDU – ČSL, Unie svobody – Demokratická unie 
č. 26  Strana za životní jistoty 
č. 27  Pravý blok 
č. 28  Strana zelených 

 

Kolik stran kandidovalo ve volbách za posledních 12 let: 
 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 
Sněmovna lidu 16 21 x x x x x 
Sněmovna národů 15 20 x x x x x 
Česká národní rada 13 19 x x x x x 
Poslanecká sněmovna x x x 20 18 x 28 
Senát)4 x x x 33 18 20 32 
Krajská zastupitelstva x x x x x 41 x 
Komunální volby)5   ? )6 x 85 x 86 x cca 200)7

 
 
)1 Výsledky ještě za celou ČSFR (Československou federativní republiku).  
)2 Výsledky jen za ČR, SR není započítána (tam bylo 84,20 % voličů). 
)3 Čísla, která nejsou uvedena, jsou čísla politických stran, které kandidovaly  v jiných krajích nikoliv  
     v našem. 
)4 Je uveden průměr za obě kola 
)5 V tabulce jsou údaje za celou Českou republiku. 
)6 U komunálních voleb se mi údaje za rok 1990 nepodařilo zjistit. 
)7 V letošním roce je jejich číslo tak vysoké, že se prakticky přesně nedají spočítat. 
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V o l b y  d o  S e n á t u 
 

Volby do Senátu se konaly ve dvou kolech. 
Výsledky 1. kola v naší obci: 
 
Ukazatel: 

Volební okrsek  
Celkem Dělnický  Koukolná Zálesí  Olmovec 

Kandidát hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 

Szyroká Květuše, 
Ing. (SNK ED)1 

 
30 

 
11,32 

 
27 

 
13,77 

 
19 

 
24,67 

 
18 

 
22,78 

 
94 

 
15,23 

Němcová Karin, 
JUDr. (ČSSD) 

 
31 

 
11,69 

 
24 

 
12,24 

 
3 

 
3,89 

 
8 

 
10,12 

 
66 

 
10,69 

Trojek Petr,  
Ing. (ODS) 

 
74 

 
27,92 

 
63 

 
32,14 

 
22 

 
28,57 

 
20 

 
25,31 

 
179 

 
29,01 

Byrtus Josef, JUDr. 
Ing. (KDU-ČSL) 

 
54 

 
20,37 

 
20 

 
10,20 

 
6 

 
7,79 

 
4 

 
5,06 

 
84 

 
13,61 

Fójcik Vavřinec, 
Ing. (SZ) 

 
8 

 
3,01 

 
9 

 
4,59 

 
5 

 
6,49 

 
0 

 
0 

 
22 

 
3,56 

Matykiewicz 
Eduard (KSČM) 

 
68 

 
25,66 

 
53 

 
27,04 

 
22 

 
28,57 

 
29 

 
36,70 

 
172 

 
27,87 

Celkem 265 100 196 100 77 100 79 100 617 100 
Počet zapsaných vol. 1308 995 362 388 3053 
Vydaných obálek 271 197 78 80 626 
Účast v % 20,72 19,80 21,55 20,62 20,50 
Odevzdaných obálek 271 197 78 80 626 
Platných hlasů 265 196 77 79 617 
% platných hlasů 97,79 99,49 98,72 98,75 98,56 

 

Druhé kolo se konalo ve stejném termínu jako volby do zastupitelstva obce ve 
dnech 1. a 2.11.2002. Přestože občané přišli do volebních místností ve vyšším počtu 
(44,66 % občanů odvolilo v komunálních volbách), někteří – téměř třetina – se 
senátních voleb nezúčastnili. 
Výsledky 2. kola v naší obci: 
 
Ukazatel: 

Volební okrsek  
Celkem Dělnický  Koukolná Zálesí  Olmovec 

Kandidát hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Trojek, Ing. 193 52,87 159 52,64 55 49,54 52 46,84 459 51,63 
Matykiewicz)2 172 47,12 143 47,35 56 50,45 59 53,15 430 48,36 

Celkem 365 100 302 100 111 100 111 100 889 100 
Počet zapsaných vol. 1308 996 360 386 3050 
Vydaných obálek 373 311 117 111 912 
Účast v % 28,52 31,22 32,50 28,76 29,90 
Odevzdaných obálek 373 308 116 111 908 
Platných hlasů 365 302 111 111 889 
% platných hlasů 97,86 98,05 95,69 100 97,91 
 

Vývoj účasti  ve  volbách do Senátu od jeho vzniku: 
 1996 1998 2000 2002 

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 
Celá ČR 35,03 30,50 42,37 20,36 33,72 21,56 24,10 32,60 
Naše obec 35,06 20,91 -)3 -)3 -)3 -)3 20,50 29,90 
 

)1V závorce je uvedena volební strana, nikoliv politická příslušnost kandidáta. 
)2V rámci okresu Karviná zvítězil Eduard Matykiewicz (KSČM) a stal se tak novým senátorem za náš 
volební obvod č. 75. Nahradil dosavadního senátora Mgr. Antonína Petráše. Ten kandidoval do 
zastupitelstva města Karviné a byl zvolen historicky prvním primátorem tohoto, kdysi okresního, města. 
)3Protože náš senátor měl šestiletý mandát, my v Dětmarovicích jsme volili v roce 1996 a až nyní. 
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V o l b y  d o  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 

 
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Proběhly 

ve 4 volebních obvodech. Usnesením obecního zastupitelstva z letošního roku zůstalo 
zastupitelstvo patnáctičlenné, z tohoto důvodu strany měly na svých kandidátních 
listinách 15 osob)1.  

 
Po několikaleté stereotypní praxi, kdy se již několikrát voleb zúčastňovaly pouze 

čtyři politické subjekty,  letos k nim přibyl pátý, a to Sdružení nezávislých, které bylo 
těsně před volbami zaregistrováno. To také zamotalo výsledky jak se patří. 

Účast občanů v jednotlivých volebních obvodech byla různorodá, když největší 
zájem o volby měli občané Koukolné a nejmenší na Zálesí. 

 
Výsledky voleb: 
 
Ukazatel: 

Volební obvod: 
Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec Celkem 

Strana: hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
č.1 ODS 1061 13,43 1026 15,56 367 19,32 333 16,86 2787 15,17 
č.2 Sdružení nez.  1907 24,13 1754 26,61 280 14,74 243 12,30 4184 22,78 
č.3 ČSSD 1071 13,55 935 14,18 280 14,74 301 15,24 2587 14,08 
č.4 KSČM 2696 34,12 2014 30,55 800 42,11 988 50,03 6498 35,37 
č.5 KDU-ČSL 1167 14,77 863 13,09 173 9,11 110 5,57 2313 12,59 
Celkem pl. hlasů 7902 6592 1900 1975 18369 
Zapsaných voličů 1308 996 360 386 3050 
Vydané obálky 582 487 141 153 1363 
Odevzdané obálky 582 486 141 153 1362 
Účast v % 44,50 48,80 39,17 39,64 44,66 

 
Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva obce v Dětmarovicích: 
 1990 1994 1998 2002 
Dělnický   51,20 44,50 
Koukolná   50,15 48,80 
Zálesí   48,56 39,17 
Olmovec   45,41 39,64 
Celkem  69,90 49,81 44,66 
V ČR 74,80 62,30 45,90 43,40 

 
Kandidátní listiny: 

Nutno poznamenat, že některé kandidátní listiny byly sestaveny velmi zajímavě. 
Jako by  jednotlivé politické strany neměly na kandidátku koho napsat. Nebo že by lidé 
neměli zájem vstupovat do politiky? Možná je pravda někde uprostřed. Tak se stalo, že 
na některých kandidátkách byli lidé, kteří si už svým věkem zaslouží odpočinek, či 
takoví, kteří mají k politice velmi daleko. Nebudeme žádné straně sahat do svědomí. Jak 
si jednotlivé strany své kandidátky sestavily, takových se dočkaly výsledků. Dokazují to 
i výsledky v rámci jednotlivých stran. U některých došlo doslova k zemětřesení. Jako  
příklad možno uvést skok z osmého místa na místo první! 
 
)1 Všechny strany měly na svých kandidátkách 15 zástupců, pouze v případě KSČM  byl jeden vyškrtnut, 

protože se těsně před volbami vystěhoval z obce. Takže KSČM dosáhla výsledku pouze se 14 kandidáty. 
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Kandidáti jednotlivých stran: 

č. 1 – ODS: 
Ing. Ivo Bednár Ph.D., Ruben Chlebek, Jan Kucharczyk, Martin Jurko, Rostislav Vija, 
Antonín Dzialo, Petr Kopel, Jaroslav Kyjonka, Čestmír Piprek, Lumír Chlebowczyk, 
Mgr. Petr Karas, Lumír Pluta, Tomáš Přistál, Eva Kalivodová, Ladislav Hrachovina 

č. 2 – Nezávislí: 
Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Dalibor Čempel, MUDr. Tatiana Valicová, 
Ing. Martin Krůl, Petr Madej, Ing. Milan Čempel, Iveta Kyjonková, Jiří Gruščík, 
Rostislav Hanusek, Robert Wilczek, Libuše Grzonková, Mgr. Michaela Kaděrová, 
Ludmila Černá, Pavlína Korpesiová 

č. 3 – ČSSD: 
Josef Tomčík, Oldřich Bura, Bronislav Szwarc, Ing. Ladislav Rosman, Miloslav Pytlík, 
Tomáš Žurek, Rostislav Vajda, Ladislav Poledník, Darja Čempelová, Luděk Volný, Ing. 
Martin Karas, Kateřina Horychová, Milan Zuček, Ladislav Velšar, Miroslav Zaremba  

č. 4 – KSČM: 
Ing. Václav Kaděra, Ing. Lumír Mžik, Svatava Salavová, Dagmar Šnapková, Alois 
Tomica, Bohuslav Hanusek, František Frnka, Zdeněk Koláček, Miroslav Kubánek, 
Miroslav Štefek, Miroslav Wowra, Ervin Michel, Zdeněk Izaiáš, Ing. Jaroslav Jančar 
(vyškrtnutý Ondřej Kurek) 

č. 5 – KDU – ČSL: 
Mgr. Martin Duda, Jana Kuzniková, Ing. Tomáš Lejsal, Ludmila Videnková, Miroslav 
Smetana, Jaromír Mazurek, Vlasta Grimová, Zdeňka Foltýnová, Františka Šeligová, 
Marcela Kubičková, Zdeňka Karasová, Václav Noga, Andrea Blatná, Bronislav Mrajca, 
Anděla Konkolská  

 
Členové zastupitelstva obce: 
 

Strana 
Jméno člena OZ 

(pořadí na kandidátní listině): 
Počet hlasů: 

Okr.č.1
Dělnický 

Okr.č. 2 
Koukolná 

Okr.č. 3 
Zálesí 

Okr.č. 4 
Olmovec 

Celkem 
hlasů: 

Celkové 
pořadí: 

KSČM Ing. Lumír Mžik (2.) 351 271 89 102 813 1. 
Ing. Václav Kaděra (1.) 258 186 60 72 576 2. 
Svatava Salavová (3.) 236 174 60 70 540 3. 
Dagmar Šnapková (4.) 212 165 70 68 515 4. 
Alois Tomica (5.) 194 130 57 76 457 7. 
Bohuslav Hanusek (6.) 195 160 57 73 485 5. 

Nezávislí Mgr. Libor Stáňa (2.) 222 184 29 26 461 6. 
MUDr. Tatiana Valicová (4.) 206 141 33 26 406 8. 
Ing. Miroslav Kozel (1.) 146 180 30 15 371 9. 

ODS Ing.Ivo Bednár Ph.D.(1.) 99 99 29 29 256 14. 
Petr Kopel (7.) 96 78 26 28 228 15. 

ČSSD Ing. Ladislav Rosman (4.) 136 118 23 29 306 10. 
Josef Tomčík (1.) 137 85 30 28 280 12. 

KDU-
ČSL 

Zdeňka Foltýnová (8.) 148 117 26 9 300 11. 
Mgr. Martin Duda (1.) 135 104 19 17 275 13. 
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Náhradníci za jednotlivé politické strany dle pořadí pro zastupování: 
č. 1 – ODS: 
Kalivodová, Mgr. Karas, Vija, Chlebek, Kucharczyk, Jurko, Dzialo, Kyjonka, Piprek, 
Chlebowczyk, Pluta, Přistál, Hrachovina 
č. 2 – SNK: 
Gruščík, Ing. Čempel Dalibor, Ing. Krůl, Madej, Ing. Čempel Milan, Kyjonková, 
Hanusek, Wilczek, Grzonková, Mgr. Kaděrová, Černá, Korpesiová 
č.3 – ČSSD: 
Bura, Vajda, Čempelová, Szwarc, Pytlík, Žurek, Poledník, Volný, Ing. Karas, 
Horychová, Zuček, Velšar, Zaremba 
č. 4 – KSČM: 
Frnka, Koláček, Kubánek, Štefek, Wowra, Michel, Izaiáš, Ing. Jančar 
č. 5 – KDU – ČSL: 
Videnková, Mazurek, Kuzniková, Ing. Lejsal, Smetana, Grimová, Šeligová, Kubičková, 
Karasová, Noga, Blatná, Mrajca, Konkolská  
 

 
 

Z č i n n o s t i  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 
 
10. mimořádné zasedání ZO dne 27.2.2002 

vzalo na vědomí: 
� informaci o dokumentaci EIA – hodnocení vlivu hornické činnosti OKD a. s. 

v období 2003 – 2010)1  
schválilo: 

� zakoupení serveru k počítačové síti obecního úřadu v hodnotě 182 tisíc korun 
� prodej  obecního domu čp. 901 včetně pozemku parcela č. 98 kromě garáže za 

celkovou kupní cenu 440.000 Kč do podílového spoluvlastnictví stávajících 
společných nájemců bytů, a to každému ze společných nájemců podíl o velikosti ¼ 
prodávané nemovitosti vzhledem k celku 

 
15. zasedání ZO dne 25.3.2002 

schválilo: 
� stanovisko obce k dokumentaci EIA – hodnocení vlivu hornické činnosti OKD a. s. 

v období 2003 – 2010)1 
� program rozvoje obce pro rok 2002 

projednalo: 
� zadání regulačního plánu Dětmarovice – U hájenky 
� žádost OKD, DPB Paskov a. s. o vyjádření k stanovení průzkumného území 
� smlouvu SMP a. s. a obce o souhlasu vlastníka – obce se stavbou plynovodu s o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
� návrh provedení odpisů dlužného nájemného za nebytové prostory v letech 1996 - 

1998  
 
11. mimořádné zasedání ZO dne 4.4.2002 

projednávalo: 
� záležitosti, týkající se prodeje podílů obecního domu čp. 901 
 

)1 ZO se i na dalších schůzích zabývalo vlivy hornické činnosti. Jsou popsány v samostatné kapitole 
v oddíle Průmysl.  
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16. zasedání ZO dne 19.6.2002 

vzalo na vědomí: 
� zprávu o stavu v oblasti požární ochrany v obci 
� informace o přípravě nového adresného systému obce v souladu s usnesením ZO ze 

den 27.12.2001 – v přípravě tohoto systému se bude dále pokračovat 
projednalo a schválilo: 

� změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice )1 
� závaznou část obecně závazné vyhlášky k záměru pořídit změnu č. 4 územního 

plánu 
� pořadí oprav obecních komunikacích pro rok 2002 
� provedení opravy Něbrojovy kaple v celkové výši do 60 tisíc korun 
� předložený návrh stanov sdružení „Mikroregion Olše“ 

projednalo a vzalo na vědomí: 
� dopisy občanky Emilie Muresanové, věčné stěžovatelky 

stanovilo: 
� patnáctičlenné zastupitelstvo obce pro příští volební období 
 
12. mimořádné zasedání OZ dne 21.8.2002 

se zabývalo: 
� změnami v organizaci školských zařízení v obci a v souvislosti s tím ke dni 

31.12.2002 
zrušilo: 

� Základní školu Dětmarovice 
� Mateřskou školu Dětmarovice střed 
� Mateřskou školu Dětmarovice Koukolná 

a zřídilo: 
� ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci „Základní škola Dětmarovice okres 

Karviná“ )2 
 

Poslední zasedání starého zastupitelstva obce 
Poslední, v pořadí 17. řádné, zasedání Obecního zastupitelstva v Dětmarovicích, 

zvoleného na podzim roku 1998,  se konalo ve středu dne 2.10.2002 v motorestu 
v Koukolné. 

Program této poslední schůze byl poměrně obsáhlý. Celkem bylo na programu 14 
bodů a při zahájení schůze byl doplněn 15. bod. 

Zasedání se zabývalo rozbory hospodaření k 31.8., první úpravou rozpočtu, 
regulačním plánem u hájenky, dopisem Ministerstva životního prostředí vzhledem 
k záměru hornické činnosti, a také žádostmi a nabídkami občanů. 

Zastupitelstvo obce zde  přijalo 15 bodů usnesení. Mezi jinými 
schválilo: 

� záměr obce prodat obecní budovu čp. 550 s příslušenstvím a pozemkem, a to 
obálkovou metodou s nejnižší cenou 500.000 Kč 

� zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Dětmarovice 
 
Ve volebním období 1998 – 2002 se zastupitelstvo obce sešlo na 17 řádných a 12 

mimořádných zasedáních. Konalo se tedy celkem 29 schůzí, na kterých bylo celkem 
přijato 382 usnesení. 
 
)1 Více viz kapitola Územní plán obce 
)2 Blíže viz kapitola Školství 



                                                                                                                                              24/02 

 
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 13. listopadu 2002 v 17,00 hodin 
v sále Dělnického domu. 

Jeho program byl následující: 
1. Zahájení 
2. Volba komise pro ověření platnosti voleb 
3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce  
4. Volba volební a návrhové komise 
5. Volba starosty obce 
6. Volba místostarosty obce 
7. Volba členů rady obce 
8. Pověření oddávajících 
9. Usnesení a závěr 

 

 
      

Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: 
ověřilo: 

� platnost voleb 15 členů zastupitelstva obce 
stanovilo: 

� jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce pro výkon funkce starosty 
obce 

� pětičlennou radu obce 
� jednoho místostarostu obce 

zvolilo: 
� starostou obce Ing. Lumíra Mžika 
� místostarostou obce pana Josefa Tomčíka 
� členy rady obce Ing. Václava Kaděru, Ing. Ivo Bednára Ph.D., Mgr. Libora Stáňu 

pověřilo: 
� jako oddávající Ing. Václava Kaděru, Mgr. Martina Dudu, Mgr. Libora Stáňu a 

MUDr. Tatianu Valicovou 
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Další schůze nového zastupitelstva 
 
2. zasedání ZO dne 18.12.2002 

zřídilo: 
� 9 členný finanční výbor 

zvolilo: 
� předsedou finančního výboru Ing. Miroslava Kozla 
� členy finančního výboru Dagmar Šnapkovou, Ing. Ivo Bednára, Ph.D., Aloise 

Tomicu, Helenu Ulmanovou, Ing. Lumíra Jendryščíka, Ing. Drahomíra Krysku, 
Věru Sikorovou a Ing. Tomáše Lejsala 

zřídilo: 
� 5 členný kontrolní výbor 

zvolilo: 
� předsedou kontrolního výboru Svatavu Salavovou 
� členy kontrolního výboru Ladislava Poledníka, Darju Čempelovou, Petra Kopla a 

Janu Kuznikovou 
zřídilo: 

� pracovní skupinu pro jednání a přípravu stanoviska obce k doplnění údajů pro 
dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí „Hornická činnost OKD, a. s. 
v období 2003 – 2010“ ve složení Mgr. Martin Duda, vedoucí skupiny, členové 
Josef Tomčík, Petr Kopel, Ing. Ivo Bednár, Ph. D. a Bronislav Szwarc  

schválilo: 
� poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 
� dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
� prodej obecní budovy čp. 550 panu Ladislavu Nárožnému z Orlové-Lutyně za cenu 

500.000 Kč)1 
vzalo na vědomí: 

� předložený návrh Rozšířeného programu rozvoje obce pro rok 2003 a 2004 
� otevřený dopis členů zastupitelstva obce Mgr. Martina Dudy a pana Petra Kopla)2 

 

 
 

)1 Přestože prodej domu byl schválen, pan Nárožný nakonec v únoru 2003 po přečtení znaleckého 
posudku o tuto nemovitost již neměl zájem. Budova tak zůstala obci a nebyla prodána. Nakonec se to 
ukázalo jako správné řešení, když sem mohl byl přestěhován obecní úřad po dobu rekonstrukce 
vlastní budovy čp. 27. 

)2  Dopis je založen v přílohové části Kroniky. 
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S c h v a l o v á n í  r o z p oč t u  
 
14. zasedání ZO dne 27.12.2001 

schválilo: 
� rozpočtové provizorium obce pro 1. čtvrtletí 2002 ve výši 6,550.000,- 
Kč v příjmové i výdajové části 
� poskytnutí zálohy ve výši 100.000,- Kč na příspěvek obce pro činnost 
SK Dětmarovice v roce 2002 
15. zasedání ZO dne 25.3.2002 

schválilo: 
� rozpočet obce pro rok 2002 ve výši 29,500.000 Kč 
17. zasedání ZO dne 2.10.2002 

schválilo: 
� rozbory hospodaření obce k 31.8.2002 
� první upravený rozpočet obce pro rok 2002 v příjmové části ve výši 
24,055.000 Kč, ve výdajové části ve výši 30,175.000 Kč tím, že rozdíl ve 
výši 6,120.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2001  
� zvýšení příspěvku na činnost SK Dětmarovice pro rok 2002 o částku 
100.0000 Kč 
2. zasedání ZO dne 18.12.2002 

schválilo: 
� druhý upravený rozpočet obce k 30.11. v příjmové části ve výši 
26,410.000 Kč a ve výdajové části ve výši 31,530.000 Kč s tím, že rozdíl 
bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2001 
� poskytnutí dalšího příspěvku SK Dětmarovice na činnost v roce 2002 
ve výši 150.000 Kč na úhradu nedoplatku daně z příjmu za rok 2000 
3. zasedání ZO dne 26.3.2003 

souhlasilo: 
� s celoročním hospodařením obce v roce 2002, a to bez výhrad 
� s plněním programu rozvoje obce v roce 2002 
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Če r p á n í  r o z p oč t u  o b c e  k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 2  -  př í jm y  
 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet 

v březnu 2002: 

 
Čerpání 

k 31.12.2002: 

  
PPŘŘÍÍJJMM YY::   

 
Daňové příjmy celkem 17,875.000 22,517.000 
� Sdílené daně celkem: 15,000.000 18,808.000 

z toho:  
o daň z příjmu závislá činnost 3,300.000 4,240.000 
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání 1,400.000 2,572.000 
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 300.000 310.000 
o daň z příjmu právnických osob 3,600.000 4,575.000 
o DPH 6,400.000 7,111.000 

� Daň z nemovitostí  2,400.000 2,541.000 
� Daň z příjmu právnických osob – obec 0 105.000 
� Správní poplatky 400.000 385.000 
� Poplatek ze psů 75.000 77.000 
� Ostatní daňové příjmy (výherní hrací automaty a další) 0 601.000 

Nedaňové příjmy celkem 4,621.000 5,539.000 
� Příjmy z vlastní činnosti: školství 1,200.000 1,389.000 
� Příjmy z vlastní činnosti: sociální věci 300.000 339.000 
� Příjmy z pronájmu majetku (nájemné + hřbitovní popl.) 1,000.000 1,194.000 
� Poplatek odpad 780.000 922.000 
� Příjmy z úroků a finančního majetku 160.000 183.000 
� Prodej majetku – budovy 1,030.000 1,120.000 
� Prodej akcií 0 150.000 
� Splátky půjček (od občanů po krupobití) 151.000 166.000 
� Ostatní nedaňové příjmy 0 76.000 

Přijaté dotace 884.000 1,607.000 
v tom:   

� Státní vyrovnávací 884.000 884.000 
� SDH - kraj 0 32.000 
� Volby 0 237.000 
� Dotace VPP – Úřad práce 0 274.000 
� Školní potřeby zdarma 0 61.000 
� Od obcí – dojíždějící žáci 0 81.000 
� MHD Orlová 0 38.000 

PPŘŘÍÍJJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM ::  23,380.000 29,623.000 
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Če r p á n í  r o z p oč t u  o b c e  k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 2  -  v ý d a je 

 

Ukazatel: 
Schválený 
rozpočet 

v březnu 2002: 
 

 
Čerpání 

k 31.12.2002: 

VVÝÝDDAAJJEE::   

Neinvestiční výdaje celkem 25,605.000 25,135.000 
� Doprava  3,300.000 3,099.000 

o dopravní obslužnost            725.000 724.000 
o místní komunikace (vč. zimní údržby)           2,575.000 2,375.000 

� Vodní hospodářství  530.000 470.000 
o ČOV, kanalizace     300.000 381.000 
o drobné toky             230.000 89.000 

� Školství  5,400.000 5,250.000 
o mateřské školy                                900.000 894.000 
o základní škola   2,800.000 2,805.000 
o školní jídelny     1,700.000 1,551.000 

� Kultura  1,460.000 1,266.000 
o knihovna            590.000 618.000 
o Dělnický dům (v tom i oprava střechy)     410.000 384.000 
o ostatní (rozhlas, Okénko, SPOZ) 460.000 264.000 

� Komunální služby                         4,605.000 4,533.000 
o bytové + nebytové prostory  1,370.000 1,266.000 
o veřejné osvětlení              1,500.000 1,127.000 
o hřbitov   335.000 451.000 
o komunální služby        1,400.000 1,689.000 

� Životní prostředí   1,900.000 2,394.000 
o komunální odpad   1,600.000 1,733.000 
o veřejná zeleň              300.000 504.000 
o odchyt psů 0 157.000 

� Sociální věci 1,540.000 1,327.000 
� Opatření pro krizové stavy (povodně) 0 100.000 
� Požární ochrana 270.000 345.000 
� Všeobecná veřejná správa 6,600.000 6,351.000 

Neinvestiční příspěvky společenským a jiným organizacím 650.000 844.000 
Investiční výdaje celkem  3,245.000 3,334.000 
� Pořízení hmotného majetku   

o stroje  315.000 380.000 
o stavby 2,200.000 2,441.000 
o projekty 630.000 513.000 
o výkupy pozemků 100.000 0 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM :: 29,500.000 29,313.000 
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V ý s l e d e k  h o s p o d ař e n í  o b c e  z a  r o k  2 0 0 2 
 

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2002:  
� běžný účet 6,390.000,- 
� sociální fond 57.000,- 

Celkem zůstatek k 31.12.2002 6,447.000,- 
  

Příjmy po konsolidaci za rok 2002 29,623.000,- 
Výdaje po konsolidaci za rok 2002 - 29,313.000,- 
Zůstatek z minulého roku 2001 + 6,137.000,- 
Konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2002 6,447.000,- 
  

Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.2002:  
� základní běžný účet 3624-791 5,513.000,- 
� týdenní termínovaný vklad 449.000,- 
� měsíční termínovaný vklad 428.000,- 
� sociální fond 57.000,- 

Zůstatek bankovních účtů úhrnem 6,447.000,- 
  

Finanční vypořádání zůstatku finančních prostředků  
za rok 2002 

 
6,447.000,- 

Vratka nevyčerpané účelové dotace:   
� sociální věci - 7.000,- 
� volby - 14.000,- 

Výsledek finančního hospodaření celkem za rok 2002 6,426.000,- 
 
 
 
I n v e s t i čn í  a  n e i n v e s t ičn í  v ý d a j e  
 
V oblasti investic byla provedena:  

� III. etapa plynofikace „Obecnina“ 2,089.000,- 
� oprava propustku pod DPS u Lutyně 352.000,- 

Byly zhotoveny projekty: 
� projekt pro úpravu objektu čp. 27 - obecní úřad 440.000,- 
� projekt plynofikace „Obecnina“ 37.000,- 
� územní plán 15.000,- 
� Program obnovy venkova 21.000,- 

Zakoupeny byly: 
� traktorová sekačka 105.000,- 
� nový server pro obecní úřad 182.000,- 
� kopírka pro obecní úřad 93.000,- 

Na úseku místních komunikací 
� byly zpevněny tyto cesty: 

název komunikace: délka v metrech: počet RD: náklady: 
Tomala - Stočes na Zálesí 100 m 4 103.000,- 
hranice Orlové - Lipus 350 m 5 404.000,- 
Mencner - Studený 300 m 1 251.000,- 
Skotnice - Zolichová 85 m 5 70.000,- 

� zimní údržba si vyžádala:  447.000,-  
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V oblasti dalších neinvestičních výdajů byly kromě základních oprav a údržby 
provedeny následující práce: 

� vymalování a nové vybavení malé zasedací síně na obecním úřadu 
� rekonstrukce tělocvičny (obložení zdiva, malování, rekonstrukce osvětlení) 

v základní škole 
� izolace vnějšího zdiva na Domě s pečovatelskou službou u Lutyně čp. 670 
� odvodnění hřbitova 
� byla dokončena rekonstrukce střech včetně opravy komína z kotelny na 

Dělnickém domě 
� oprava a modernizace sprch v šatnách na stadiónu Sportovního klubu 
� výměna krytiny na střeše domu čp. 900 a oprava balkónů 
� nová střecha, nová okna a mříže do oken na Něbrojově kapli  
 

 
 
  

C o  j e  o b s a ž e n o  v  je d n o t l i v ý c h  k a p i t o l á c h  r o z p oč t u  
 
Doprava: 

• dopravní obslužnost – ČSAD Karviná a Havířov a MHD Orlová – linka č. 4 
• místní komunikace – opravy a údržba cest, zimní údržba, dopravní značky, 

posypový materiál  
Vodní hospodářství: 

• odvádění a čistění odpadních vod (kanalizace)  
• provoz a údržba čistíren odpadních vod 
• úprava drobných vodních toků 

Školství: 
• provoz, údržba a vybavení dvou mateřských škol, základní školy a školní jídelny 
• platby nákladů za dojíždějící žáky (za děti, které dojíždějí z Dětmarovice do 

okolních obcí) 
Kultura: 

• místní knihovna – provoz, údržba, vybavení, nákup knih 
• kultura v obci – divadlo a podobné kulturní akce 
• Dělnický dům – údržba 
• ostatní – náklady na akce SPOZ (balíčky jubilantům, setkání jubilantů, vítání 

občánků, sňatky a jiné akce)  
• opravy místního rozhlasu, tisk zpravodaje „Dětmarovické okénko“ 

Komunální služby: 
• bytové a nebytové prostory – opravy a údržba, revize, provoz 
• veřejné osvětlení – spotřeba elektrické energie, opravy a údržba 
• hřbitov – opravy a údržba smuteční síně a hřbitova, včetně provozu 
• komunální služby – platy zaměstnanců komunálních služeb včetně sociálního a 

zdravotního pojištění, pohonné hmoty, opravy a údržba vozového parku, pojištění 
Životní prostředí: 

• komunální odpad – sběr, odvoz a uložení odpadu na skládku 
• veřejná zeleň – platy zaměstnanců přijatých z Úřadu práce včetně sociálního a 

zdravotního pojištění, pohonné hmoty pro sekačky a traktor, údržba a opravy 
strojového parku, pojištění 



                                                                                                                                              31/02 

 
Sociální věci: 

• sociální dávky sociálně potřebným 
• pečovatelská služba – provoz, opravy a údržba, vybavení dvou domů 

s pečovatelskou službou, mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění 
pečovatelek, opravy, pojištění  a pohonné hmoty automobilu na rozvoz obědů 
Požární ochrana: 

• opravy a údržba vozového parku Sboru dobrovolných hasičů  
• provoz a údržba hasičské zbrojnice  
• vybavení zásahové jednotky SDH 

Všeobecná veřejná správa: 
• místní zastupitelské orgány – odměny funkcionářů (starosta, zástupce starosty, radní, 

zastupitelé) včetně sociálního a zdravotního pojištění, cestovné 
• místní správa (obecní úřad) – mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

vybavení, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících potřeb, poplatky za energie 
(voda, plyn, elektrická energie) z hlavní budovy čp. 27 a všech přilehlých prostor 
obecního úřadu (garáže, dílny), pohonné hmoty, poštovné, telefon, pojištění, vedení 
účtu u peněžního ústavu, školení zaměstnanců, zpracování mezd, opravy a údržba 
budovy, programové vybavení  

 
 
  
Zm ěn y  ú z e m n í h o  p l á n u 

 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice se na svém 16. zasedání dne 19.6.2002 zabývalo 

změnami územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice a schválilo: 
� změnu č. 3 územního plánu  
� návrh rozhodnutí o připomínkách vzešlých z veřejnoprávního projednávání návrhu 

změny č. 3 
� závaznou část obecně závazné vyhlášky k územnímu plánu  
� záměr pořídit změnu č. 4 územního plánu 

a v souvislosti s tím stavebnímu úřadu uložilo:  
� zajistit zadání změny č. 4 v tomto rozsahu: 

- změna trasy horkovodu dle žádosti EDĚ 
- dopravní napojení průmyslové zóny Dolní Lutyně – letiště – prověřit pokračo-

vání trasy IA s napojením v Koukolné na silnici I/67 s realizací ve stejném termínu jako 
průmyslová zóna. S napojením na veřejnou silniční síť do doby zřízení obchvatu 
zastupitelstvo nesouhlasí 

- prověřit možnost výstavby podle jednotlivých žádostí občanů 
- prověřit ochranná pásma komunikací u nových přístaveb 

 
 
 
R e g u l ačn í  p l á n  „ U  h á je n k y “  

 
Jelikož vznikla potřeba dokumentu, který by usměrňoval výstavbu ve vymezené 

zóně, schválilo zastupitelstvo obce dne 28.3.2001 na svém 11. zasedání záměr pořídit 
zadání regulačního plánu „Dětmarovice – U hájenky“. Návrh zadání byl veřejnoprávně 
projednán a zastupitelstvem schválen dne 25.3.2002. Vzhledem k nedostatku financí 
zastupitelstvo obce pak zpracování konceptu regulačního plánu odložilo na příští rok. 
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A d r e s n ý  s ys t é m  i d e n t i f i k a c e  o b c e  

 
Co je to adresný systém identifikace obce? Nejde vlastně o nic jiného, než je 

pojmenování ulic. 
Na zasedání zastupitelstva obce byla jmenována pracovní skupina pro 

pojmenování ulic ve složení: Jarmila Popiolková, Ing. Ilona Petráková, Dagmar 
Šnapková, Svatava Salavová a Ing. Lumír Mžik. 

Původně bylo dohodnuto, že na zasedání v březnu 2002 skupina předloží 
informace, jak příprava a práce probíhají a na červnovém zasedání to mělo být hotovo a 
připraveno k další realizaci. 

Celý systém by měl kromě vlastního pojmenování obsahovat také rozmístění 
orientačních map po obci. 

Někteří členové výše jmenované pracovní skupiny vynaložili nemalé úsilí k tomu, 
aby úkol splnili.  

Síť silnic a komunikací byla rozdělena na ulice. V této první fázi označené 
číselnou řadou. Následně pak do jednotlivých ulic byly přiřazeny veškeré domy. Jelikož 
zástavba na našem katastru je velice roztroušena, bylo mnoho míst sporných, kam ten či 
onen domek zařadit. Takové případy byly posuzovány přímo na místě v terénu.  

Celý systém byl zaznamenán do mapy a také v počítačovém programu. Dokonce 
už byly vymyšleny pro některé ulice názvy.  

Bohužel, přestože zavedení adresného systému schválilo zastupitelstvo, později se 
objevily opačné názory, které tento systém odsuzovaly. Zavedení adresného systému 
bylo odsunuto na neurčito. Vynaložená práce tak byla zcela zbytečná.  

 
 

 
P r o p a g a c e  o b c e 

 
       Na straně 26/01 
Kroniky obce za 
rok 2001 uvádím,  
že koncem roku 2001  
začal pan  
František Hartl  
natáčet  
Videokroniku  
obce Dětmarovice.  
Hned nato,  
začátkem roku 2002,  
založil na Internetu 
Neoficiální stránky  
obce Dětmarovice,  
kam ukládá fotografie 
z této videokroniky. 
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DDoopprr aavvaa 
 

 

 
 

 
 
 
V dubnu 2001 se začalo s modernizací II. železničního koridoru mezi 

Ostravou a Petrovicemi u Karviné)*. Od té doby až do listopadu letošního 
roku probíhaly intenzivní práce na jeho výstavbě. 

 

)* Blíže viz Kronika obce 2001, str. 29/01 

 

Proměna železničního přejezdu v místech,  
kde stávala stará zastávka v Koukolné 
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V ý s t a v b a  ž e l e z n ič n í h o  k o r i d o r u  u k o n če n a 

 
25. listopadu 2002 byl slavnostně zprovozněn celý třicetitří kilometrový úsek nově 

modernizovaného železničního koridoru mezi Ostravou a Petrovicemi u Karviné.  
Mezi Dětmarovicemi a Petrovicemi budou nyní vlakové soupravy uhánět rychlostí 

až 120 km za hodinu. Cílem modernizace však bylo do blízké budoucnosti vytvořit 
podmínky pro zrychlení vlaků až na 160 km za hodinu. 

 Modernizace tohoto 
úseku mezi Ostravou a 
Petrovicemi stála přes dvě 
miliardy korun a stavbaři při 
ni vyměnili přes 30 km 
železničního svršku, namon-
tovali 38 výhybek a opravili 
18 mostů.  

Dodavatelé stavby, 
společnost TCHAS spol. 
s.r.o. a Skanska CZ a.s., 
navíc postavili kolem trati 
zejména v Petrovicích a 
Závadě protihlukové stěny a 
u stovek domků instalovali 
speciální okna s trojskly. Vše 
kvůli tomu, aby lidé bydlící v bezprostřední blízkosti  trati netrpěli hlukem. 

Takzvaný druhý železniční koridor, trasa z Břeclavi do Ostravy a Petrovic, je 
páteří české tranzitní železniční sítě Českých drah. Přepraví se zde až 60 procent 
nákladu, který jde v naší zemi po železnici. 

Rekonstrukce úseku Ostrava – Petrovice, která začala vloni v dubnu, probíhala na 
trase do Dětmarovice a dále k polské hranici. V úseku Ostrava – Dětmarovice se 
doposud mohlo jezdit pouze šedesátikilometrovou rychlostí, nyní bylo dosaženo 
dvojnásobku. Od Dětmarovice do Petrovic mohly vlaky jezdit nanejvýš 110 km 
v hodině, nyní budou moci svištět mezi protihlukovými stěnami až stočtyřicítkou. 

Ve chvíli, kdy České 
dráhy otestují a nasadí na 
tratě nové italské vlakové 
soupravy s výkyvnými skříň-
kami značky Pendolino, 
budou tyto létat mezi Ostra-
vou a Bohumínem rychlostí 
až 160 km za hodinu.  

Za zmínku stojí to, že 
železničním koridorem by 
mělo v některých místech 
projet až 70 párů vlaků 
denně. Na polské straně 
navazuje úsek na obdobnou 
v y s o k o r y c h lo s t n í  trať 
vedoucí přes Katowice do 
Waršavy. 

Dva záběry na rekonstruované 
 železniční nástupiště v Dětmarovicích. 
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PPrr ůůmmyyssll   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Dlouhá léta se v oblasti průmyslu dotýkala naší obce prakticky jen 

problematika Elektrárny. Od loňského roku přibyla problematika hornické 
činnosti. V letošním roce velice intenzivně. 

Ředitel Dolu ČSA Karviná Oldřich Káňa (vpravo)  
a hlavní inženýr Jiří Golasowský (uprostřed) 
informovali o současných aktivitách i dalších 
záměrech našeho starostu obce ing. Lumíra Mžika 
(vlevo) přímo na lokalitě Doubrava. 
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K r á t c e  o  E l e k t r á r n ě )* 

 

 
 

Koncem března a po celý duben se v tisku objevovaly články o uzavření či 
útlumu Elektrárny Dětmarovice. Později se ukázalo, že veškeré spekulace byly liché a 
naštěstí to nebylo pravda. 

 

Od 1.5.2002 byl do funkce ředitele EDě jmenován ing. Lumír 
Jendryščík, dětmarovický občan a dosavadní ředitel Elektrárny 
Chvaletice. Nahradil tak stávajícího ředitele Ing. Karla Šika. 

Ing. Lumír Jendryščík pracoval v EDě řadu let, prakticky od 
ukončení vysokoškolského studia od roku 1979. Prošel zde řadou 
funkcí a šest let pracoval jako zástupce ředitele pro výrobu. V roce 
2000 byl jmenován ředitelem Elektrárny Chvaletice a nyní po dvou 
letech se do svých rodných Dětmarovice vrací zpět. 

 

8. května se konal na Elektrárně 
tradiční Den otevřených dveří. Letos byl 
spojen s oslavami desátého výročí vzniku 
společnosti ČEZ a také Dne dětí. 

 

V letošním roce oslavila společnost 
ČEZ 10. výročí od svého vzniku. Byla 
založena 6. května 1992 Fondem národního 
majetku České republiky. Při svém založení 
měla tato společnost 16 407 zaměstnanců. 
Za 10 let své existence výrazně zeštíhlela, 
dnes má pouze 7 300 zaměstnanců, což je pokles o více než 55%. 

 

V průběhu roku byl proveden nátěr sloupů vysokého napětí.  
 
)* K veškeré zde uvedené  problematice jsou založeny články v přílohové části Kroniky. 
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H o r n i c k á  č i n n o s t  D o l u  Čs .  a r m á d a 

 
Začátkem roku 2002 předložil Důl ČSA k posouzení další, v pořadí již třetí,  

soubor materiálů, týkajících se hornické činnosti. Materiál s názvem „Hornická činnost 
OKD a. s. Dolu  ČSA, o.z. v období 2003 – 2010, dokumentace EIA“ navazuje na 
dokumentaci, kterou firma A-VITAL  s.r.o. zpracovala pro zadavatele v roce 2000 
„Hodnocení vlivu hornické činnosti na životní prostředí“ v dobývacích prostorech 
Doubrava a Karviná – Doly I OKD, a.s. Dolu Čs. armáda, o.z. z dobývání černého uhlí 
v letech 2000 – 2002)1. 

 
Dobývací prostor Dolu Čs. armáda: 

� Dobývací prostor Karviná – Doly I.)2 - lokalita Jan-Karel -  zasahuje a 
následně ovlivní   katastrální území Karviná – Doly, Staré Město, Doubrava a 
Koukolná. Jeho plošný obsah činí 16,624 km2. 

� Dobývací prostor Doubrava)3  zasahuje a následně ovlivní  k. ú. Doubrava 
Orlová, Poruba, Horní Lutyně,  Karviná – Doly a Dětmarovice. Má plošný 
obsah 9,537 km2. 

Dobývací prostory v obou lokalitách se nacházejí v tzv. Severním poli, čímž 
zasahují do  jižní části katastrálního území Dětmarovice a Koukolná. Pro zpřístupnění 
zásob Severního pole byly vyhloubeny jámy Doubrava III. a Doubrava IV. Ta se však 
v červenci 1998  zhroutila)4  a s jejím obnovením se nepočítá. 

Připravovaná těžba v  Severním poli zasáhne území dosud těžbou nedotčené, 
případně území, které již bylo revitalizováno. 
 
Co je to „EIA“? 

Dokument se skládá z textové a mapové části. 
V době před projednáním v zastupitelstvu obce byl materiál k dispozici pro 

prostudování v budově Obecního úřadu. 
Rozsah materiálu „Hornická činnost OKD a. s. Dolu  ČSA, o.z. v období 2003 – 

2010, dokumentace EIA“ 
Jedná se o soubor materiálu velmi obsáhlý, který čítá včetně příloh okolo tisíce 

stran. Je doplněn textovými a mapovými přílohami. Pro laika je to materiál velice 
složitý, plný cizích slov, odborných termínů a zkratek. 

Jsou zde uvedeny základní charakteristiky ovzduší, vody, půdy, zvířectva, 
rostlinstva, geologických podmínek. Dále vliv na obyvatelstvo i přírodu, na budovy, 
dopravu. Jsou zde popsány významné krajinné prvky v jednotlivých lokalitách  a 
probíhající i nově navrhované lokality k rekultivačním zásahům. 

Samostatné přílohy: 
� Rozptylová studie 
� Hluková studie 
� Posouzení zakládky OKD (4 ks) 
� Biologické hodnocení 
� Ekosociologický průzkum 
� Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí 
 

)1   O tomto materiálu je zmínka v Kronice obce za rok 2000 str. 41/00.  
)2   Za rok vzniku Dolu Čs. armáda je rok 1856, kdy došlo k centralizaci dobývacích prací v důlních polích,   

patřících hraběti Larischovi. 
)3  Důl Doubrava byl založen v roce 1822, těžba v něm probíhá již 180 let. 
    Ke sloučení obou dolů došlo ve druhé polovině devadesátých let 20. století. 
)4 Jáma  Doubrava IV., tzv. Sever se nachází prakticky na hranicích Doubravy a Dětmarovic. 
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Zakládka 
Po vyrubání uhlí je třeba zvážit, jak s vyrubaným prostorem v dole naložit. Pro 

eliminaci  vlivů dobývání na povrch je vhodná zakládka, která vlivy hornické činnosti 
takto snižuje řádově o desítky procent. 

Existuje zakládka plavená, foukaná a sypaná. 
Plavená zakládka je dlouhodobě používána na řadě polských dolů, kde byly 

vydobyty zásoby uhlí  z mocných slojí i pod městskou zástavbou. Foukaná zakládka se 
široce používá na dolech německých, snižuje vlivy na zemský povrch cca o 40 %. 
Konečně sypaná zakládka eliminuje vliv na zemský povrch nejméně, protože se jedná o 
zakládku pouze částečnou. 

V závěru tohoto materiálu se hovoří, že používání zakládky značně ovlivňuje 
náklady na dobývání. Tržní podmínky těžby značně ovlivnily používání zakládky v naší 
republice. V dalších 10 letech se nepočítá s výraznými změnami v ekonomice, tudíž se 
zakládkou se nepočítá!   

Ekosociologický průzkum 
S ohledem na cíl šetření, časové termíny a ekonomičnost byl pro ekosociologický 

průzkum zvolen typ pravděpodobnostního dvoustupňového náhodného výběru. Tedy 
nikoliv vzorek obyvatel reprezentativní! 

Dotazování se realizovalo na vymezeném poddolovaném území Doubravy a 
Orlové. Náhodně u 10 % obyvatel trvale žijících na tomto vymezeném území, celkem u 
121 obyvatel.   

Z tohoto počtu bylo u 101 obyvatel provedeno dotazníkové šetření (60 z Doubravy 
a 41 z Orlové),  rozhovory byly provedeny s 20 obyvateli (9 z Doubravy a 11 z Orlové). 

Z tohoto průzkumu vyplynulo, že polovina dotázaných nesouhlasí se zastavením 
nebo omezením těžby. 

Asanace a rekultivace území Glembovec 
Zasahuje na katastrální území Doubrava a Dětmarovice. Má rozlohu 30 ha. Jedná 

se o rozsáhlé území v severní části těžebního pole (místní část Glembovec a Oplíží), 
které dosud nebylo zásadně ovlivněno těžbou. Předpokládané rozšíření těžby však bude 
mít negativní vliv. Předpokládá se dokonce přesah vlivu těžby i na jižní okraj 
navazujícího k. ú. Dětmarovice mimo těžební prostor dolu. V území je dosud zachována 
vyvážená krajina s funkčními ekosystémy a osídlením (domky se zahradami). Reliéf je 
členitý, protkaný četnými drobnějšími vodotečemi, místy s menšími rybníčky. Hlavním 
vodním tokem je Mlýnka, která odvádí vody jiho-severním směrem. Zemědělské 
pozemky jsou členěny do menších celků. Poměrně rozsáhlé plochy zaujímají lesy. Zeleň 
v lesích, zahradách a kolem vodotečí  je doplněna prostory na mezích, v remízcích, 
alejemi podél cest a solitérními stromy. Kvalitu tohoto prostředí dokládá i hustá síť 
významných krajinných prvků (46), což je nejvyšší počet ze všech   asanačně 
rekultivačních staveb. Z toho na katastru Dětmarovic se nachází 37 VKP! 

Mlýnka protéká západním okrajem tohoto území. Je lemována kvalitními porosty 
potočního luhu, některé stromy zde dosahují mimořádných rozměrů. Předpokládají se 
zde změny odtokových poměrů, což bude mít za následek likvidaci přirozeného toku, 
břehových porostů a také okolních společenstev.  

Nejníže položené pozemky nebude možné obhospodařovat kvůli nadměrnému 
zamokření, bude chátrat dotčený bytový fond, komunikace i sítě. Území je navíc 
náchylné k sesuvům.  

Je tedy jisté, že záměr rozšíření těžby do severního okraje těžebního pole Dolu 
ČSA zásadně negativně ovlivní toto dosud těžbou téměř neovlivněné území. 
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Do jižního katastru Dětmarovic ještě nepatrně zasahuje lokalita 2005 71 (Hranice 

- Výhoda) – prvek 392 (les), BC 59 v prostoru VKP 380. Východním okrajem tohoto 
území protéká Mlýnka. I toto je část těžbou nedotčená.  

K samé  jiho-východní hranici katastru obce zasahuje lokalita 2005 85 (Pod 
Ujalou) – to je svah těsně za hranicí obce, který se při povodních v roce 1997 sesunul 
(vlivem podmočení terénu nikoliv v důsledku hornické činnosti). Tato lokalita přichází 
v úvahu k rekultivaci za předpokladu, že se bude těžit v lokalitě Kozinec.   

Závěr a doporučení 
V závěru materiálu se hovoří o tom, že hornická činnost dosud nepřinesla takové 

negativní vlivy, které by byly pro veřejnost nepřijatelné. Ani v tomto hodnocení vlivů 
nebylo zjištěno, že by mohly být závažnější, než vlivy, které již dlouhodobě proběhly.  
Lze tedy předpokládat, že budoucí působení hornické činnosti nepovede k podstatné 
změně názorů. Vznikající poklesy terénu jsou využívány ke zvyšování biologické i 
mimoprodukční  hodnoty krajiny. Plocha silně postižených oblastí bude přispívat ke 
vzniku vyvážené posthornické krajiny. 

Z těchto výše uvedených důvodů se doporučuje vydat kladné stanovisko 
k pokračování hornické činnosti. 

Tolik tedy velmi krátce výňatky z předkládaného materiálu. 
 

Území ohrožené těžbou 
Skupiny stavenišť, vlivy na budovy 
Pro budovy platí I. – V. stupeň ohrožení (I. stupeň je největší ohrožení, V. stupeň 

nejmenší). 
Skupina stavenišť I: 
V takto ovlivněných územích jsou všechny objekty považovány za ohrožené. U 

objektů je nutno předpokládat likvidaci objektu s plnohodnotnou náhradou. Nová 
zástavba se v takto hodnoceném území do  doby doznění poklesů nedoporučuje.  

Skupina stavenišť II: 
I v této skupině jsou všechny objekty považovány za ohrožené.U stavebních 

objektů je vždy kalkulováno, zda by pořízení nového objektu nebylo ekonomicky 
výhodnější, než zajištění ohroženého objektu.  

Skupina stavenišť III a IV: 
U objektů nacházejících se ve skupině IV je nutno v důsledku poddolování 

předpokládat poškození pomocných konstrukcí, v malé míře nosných konstrukcí. 
Zabezpečení objektů na účinky poddolování je ekonomicky únosné z titulu náhradních 
důlních škod je považováno za rozšířenou údržbu nad rámec údržby běžné a v tomto 
rozsahu také hrazeno. U stavebních objektů se v žádném případě nepředpokládá výkup a 
likvidace. U liniových staveb je možno v některých případech rozhodnout o přeložení 
do nových tras. U nových objektů je nutno dodržet konstrukční zásady normy ČSN 73 
0039 pro zakládání staveb na poddolovaném území.  

Skupina stavenišť V: 
Účinky vlivu poddolování v této skupině lze považovat za zanedbatelné. Stávající 

objekty na těchto plochách nebudou očekávanými vlivy poddolování výrazněji 
poškozeny a budou odstranitelné prováděním běžné údržby. U nových objektů je nutno 
dodržet konstrukční zásady výše uvedené normy pro zakládání staveb na poddolovaném 
území. 
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Kdo a jak bude v případě rozšíření těžby ohrožen)1 

Podle studie mají být zatíženy okrajovými vlivy severní části poklesové kotliny 
území k.ú. Dětmarovice o rozloze 130 ha, s poklesy terénu až 1,6 m a IV. a V. skupina 
stavenišť, tj celkem 209 domů s 617 obyvateli)2. To vše pouze při 30 – 40  % výtěžnosti 
kapacity ložiska. Uvedený způsob řešení vydobytí ložiska podle již dříve předloženého 
materiálu „Komplexní řešení území Dolu ČSA o. z.“ a řešení podle EIA, se jeví jako 
tzv. „investice po kouskách“. 

Dle schváleného územního plánu obce z roku 1996 je území dotčené vlivy EIA 
určeno jako zóna obytná – rozptýlená zástavba, zóna rekreace a sportu a jednak jako 
neurbanizovaná – jako zóna krajinné zeleně a zemědělské půdy. V dotčené oblasti je 
vybudována infrastruktura – 7 km obecních komunikací, rozvody zemního plynu v délce 
cca 10 km, cca 3 km páteřních rozvodů vody, osvětlení  po celé délce obecních 
komunikací, obecní rozhlas, telefonní rozvody apod.  

Z 90 % je území soukromým majetkem a 10 % tvoří podíl majetku obce (občanská 
vybavenost). Z hlediska kvality životního prostředí je toto území hodnoceno v současné 
době jako nejméně narušené škodlivými vlivy.   

 

 
Do 

roku: 

Stupeň ohrožení:  
Celkem: 5. 4. 3. 2. 1. 

domů: občanů: domů: občanů: domů: občanů: domů: občanů: domů: občanů: domů: občanů: 

2010 173 497 35 119 1 1 - - - - 209 617 

2020 116 341 66 189 16 47 11 40 - - 209 617 
 

Pasportizace 117 vytypovaných objektů)3 
V březnu roku 2001, kdy se v Dětmarovicích projednávalo „Komplexní řešení 

území dobývacího prostoru Dolu Čs. armáda“ vzešel od Obce Dětmarovice požadavek 
na doplnění tohoto komplexního řešení o pasportizaci 117 vytypovaných objektů 
z katastru obce, které budou ovlivněny v  I. etapě rozšíření těžby do roku 2010. Tuto 
pasportizaci  zpracoval OKD, a. s. IMGE, odštěpný závod Ostrava 1. Byla zpracována 
v květnu 2001 a následně předložena obci. 

Pasportizace je zcela adresná, obsahuje jména majitelů objektů, technické údaje o 
stavbě, které se zakládají na skutečnostech obsažených v jednotlivých stavebních 
spisech a fotografii té dotyčné nemovitosti. Na základě tohoto technického hodnocení  a 
skupiny ohrožení je učiněna poznámka, jaký výhled jednotlivé budovy mají do roku 
2010 a následně do roku 2020. 

 
)1Jedná se o prognózy, skutečnost ukáže až budoucnost.   

   Jednotlivá čísla popisná  a počty osob v nich žijící jsou uvedeny v příloze dle skupin ohrožení, a to jak   
do roku 2010, tak do roku 2020. Zároveň jsou jednotlivé objekty barevně  vyznačeny na mapové příloze. 

)2 Údaje dle evidence Obecního úřadu Dětmarovice z března 2002.  
)3  Seznam 117 vytypovaných objektů se nachází v přílohové části Kroniky obce. 

 

Nejvíce ohrožený dům manželů 
Radoňových čp. 347, 
který se nachází na svahu 
na samé hranice  
Dětmarovic a Doubravy. 
Vpravo v pozadí je  
Wilczkův kopec. 
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P r o je d n á v á n í  m a t e r i á lů  v  z a s t u p i t e l s t v u  o b c e 

 
Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2002 předložili těžaři k posouzení materiál 

„EIA“, téměř na každé schůzi zastupitelstva obce byla v tomto  roce  projednávána 
hornická činnost. 

 
10. mimořádné zasedání ZO dne 27.2.2002 

vzalo na vědomí: 
� informaci o dokumentaci EIA – hodnocení vlivu na životní prostředí pro záměr 

„Hornická činnost OKD a. s. v období 2003 – 2010“, s tím, že přijetí stanoviska 
obce bude na programu na 15. zasedání ZO dne 25.3.2002 

a uložilo: 
� zajistit jednodenní seznámení občanů s dokumentací EIA v restauraci Rumcajs na 

Zálesí v termínu do 13.3.2002 
 
15. zasedání ZO dne 25.3.2002  

nesouhlasilo: 
� se závěry předložené dokumentace EIA – hodnocení vlivu na životní prostředí pro 

záměr „Hornická činnost OKD a. s. v období 2003 – 2010“ 
schválilo: 

� stanovisko obce k dokumentaci EIA … 
 
17. zasedání ZO dne 2.10.2002 

vzalo na vědomí: 
� dopis Ministerstva životního prostředí)1 ve věci Posuzování vlivů na životní 

prostředí záměru „Hornická činnost OKD, a. s. Dolu ČSA Karviná, o. z. v období 
2003 – 2010“ – doplnění podkladů pro vypracování posudku EIA 

 
2. zasedání ZO dne 18.12.2002 

zřídilo: 
� pracovní skupinu pro jednání a přípravu stanoviska obce k doplnění údajů pro 

dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí „Hornická činnost OKD, a. s. 
v období 2003 – 2010“ ve složení Mgr. Martin Duda, vedoucí skupiny, členové 
Josef Tomčík, Petr Kopel, Ing. Ivo Bednár, Ph. D. a Bronislav Szwarc  

vzalo na vědomí: 
� informace o Doplnění údajů pro dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí 

dle zákona č. 244/92 Sb. „Hornická činnost OKD, a.s. dolu ČSA Karviná, o.z. 
v období 2003-2010“ 

pověřilo: 
� pracovní skupinu pro jednání a přípravu stanoviska k doplnění údajů pro 

dokumentaci „Hornická činnost OKD, a. s. Dolu ČSA Karviná, o. z. v období 2003 
– 2010“, aby  zpracovalo do mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.1.2003 
návrh stanoviska obce k předložené dokumentaci)2 

 

 
 
)1 Dopis založen v přílohové části Kroniky 
)2  Další vývoj této problematiky popsán v Kronice obce 2003 v kapitole Průmysl 
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J a k  js m e  s e  b r á n i l i  tě ž b ě  

 
Materiály k nahlédnutí na obecním úřadu 

Veškeré výše uvedené materiály byly občanům na obecním úřadu k dispozici 
k nahlédnutí. Občané se k nim mohli písemně vyjádřit. Stejně tak musely být 
projednány v zastupitelstvu obce.  

Jedná se o materiál, který bude mít na naši obec velký dopad a neprojeví se pouze 
v postižené oblasti, ale bude mít vliv vlastně na život celé obce. Nebude postižena jen 
příroda, rodinné domky, ale také přijdou vniveč milióny korun, které obec po léta 
investovala do občanské vybavenosti – kilometry plynovodů, vodovodů a asfaltovaných 
cest, … 

Ti, co si materiály prostudovali, došli k závěru, že se jedná o materiál téměř 
katastrofický.  Člověku se až dělá špatně, co nás může postihnout. Došli jsme k závěru, 
že se budeme bránit. Možná naše snažení nebude mít kladný výsledek, jak bychom si 
přáli, ale alespoň budeme mít dobrý pocit, že jsme se snažili pro tuto věc něco udělat, 
zabránit jí. Abychom v budoucnu neměli výčitky svědomí, že jsme se opět nechali 
ukecat a oklamat. Musíme táhnout všichni za jeden provaz – zastupitelé obce i občané.    

 
Mimořádné zastupitelstvo obce 

Jak jsem již na předchozí straně napsala, se studií EIA byli seznámeni zastupitelé 
na 10. mimořádném zasedání ZO dne 27.2.2002.    

Tohoto zasedání  se zúčastnilo i dost občanů obce – především ze Zálesí. Měli 
bouřlivé připomínky k těžbě jako takové vůbec i k projednávanému materiálu a 
požadovali, aby zástupce obce přišel na Zálesí a seznámil s materiálem i ty občany, kteří 
nejsou schopni si sami zajít na obecní úřad nahlédnout do materiálu. Zde rovněž poprvé 
zazněla myšlenka, že občané sepíší petici. 

 
Den na Zálesí 

Jeden březnový pátek v době od 8,oo do 16,oo hodin byla studie EIA k dispozici 
občanům v restauraci U Rumcajse na Zálesí. Byl zde přítomen i starosta obce a 
pracovnice OÚ p. Čempelová. Zde byl zformulován konečný text petice, která bude 
předložena občanům. 

 
Druhá petice občanů)* 

 „My, občané obce Dětmarovice z á s a d ně  n e s o u h l a s í m e , aby OKD a. s. 
Důl ČSA o.z. prováděl rozfáravky a následně těžbu uhlí v blízkosti hranice katastru 
obce,  a to do takové vzdálenosti, aby vlivy této důlní činnosti v žádném případě 
nenarušily jak soukromý majetek obyvatel, tak i majetek obce Dětmarovice. 
S předloženým materiálem EIA – hodnocení vlivu hornické činnosti OKD, a. s. 
Dolu ČSA, o z. v  období 2003 – 2010 rovněž nesouhlasíme, zejména s výsledky 
ekosociologické části.“ 

Podpisy pod petici sbírali na Zálesí Jiří Ulman, Oldřich  Stronček a Dagmar 
Šnapková, v Koukolné Oldřich Bura, Tomáš Žurek a další a ve středu obce Mgr. Duda, 
předseda Ochránců přírody. Do dne konání schůze v Koukolné, tj. do 18.3., připojilo 
svůj podpis pod petici 531 občanů z celého katastru obce. Nejvíce - 216 podpisů - bylo 
získáno na Zálesí. V konečné fázi bylo pod peticí 577 podpisů. 
)* Jedná se prakticky v pořadí o druhou petici dětmarovických občanů, když ta první byla sepsána již 

v roce 2001 a  předána byla zástupci občanské iniciativy v roce 2002 osobně do rukou Evžena 
Tošenovského  



                                                                                                                                              43/02 

 
Mohu říci, že podpisy pod petici připojovali občané zcela dobrovolně. Jsou 

rozhořčeni vzniklou situací a v převážné většině zásadně odmítají další rozšíření těžby, 
která ovlivní nejen životní prostředí, náš majetek, ale také naše jak psychické tak 
fyzické zdraví.  

Těch, co petici nepodepsali, bylo velmi málo. Pro ilustraci uvádím, že v jednom 
z navštívených úseků na Zálesí z  58 dotázaných občanů petici podepsalo 51, což je 88 
%. Zbylých 12 % (tj. 7 osob) nepodepsalo z toho důvodů, že rodinný příslušník je 
zaměstnancem uvedeného dolu – tudíž se bojí, nebo z důvodů nemoci či zchátralosti 
nemovitosti.  
 
Natáčení televize Polar 

V pondělí 18.3. přijela do naší obce televize Polar natočit reportáž o situaci v obci, 
jaká vládne vzhledem k projednávanému dokumentu EIA. Za obec se natáčení zúčastnil 
starosta obce ing. Mžik a za občany vyslovila názor p. Dagmar Šnapková.  

Relace ale nakonec nebyla v televizi odvysílána. 
 
Schůze v Koukolné 

Dne 18.3.2002 se konala v osvětovém zařízení v Koukolné schůze občanů, kterou 
svolal petiční výbor, za účelem projednání materiálu EIA „Vliv důlní činnosti na životní 
prostředí“. Schůze se kromě petičního výboru zúčastnili starosta obce, tajemnice 
obecního úřadu, ing. Gavlowski za občanské sdružení Karviná a občané naší obce. Ti 
měli možnost nahlédnout do dokumentace EIA, do mapových příloh a samozřejmě 
vyjádřit se k záměru rozšíření těžby dolu Čs. armáda i ke studii EIA. V závěru všichni 
přítomní odhlasovali ustavení občanského sdružení. Schůze se zúčastnilo celkem … 

 
Komise životního prostředí 

Materiál EIA projednávala také komise životního prostředí na své schůzi dne 20.3. 
Schůzky komise se zúčastnili nejen její členové, ale jako hosté byli přizváni také 
členové petičního výboru  a zástupce dolu Čs. armáda ing. Zajíc. Ten v úvodu schůzky 
objasnil některé záležitosti o těžbě samotné i o materiálu EIA. V další části schůze byly 
projednány námitky k předkládanému materiálu, které byly následně předloženy 
obecnímu zastupitelstvu 25.3.2002. 

 

 

Mapa poklesů z dobývání v letech 2000 – 2002.  
Červeně je označena hranice katastru Dětmarovic,  
červeně přerušovaně hranice dobývacího prostoru. 



                                                                                                                                              44/02 

 
Stanovisko obce  

Doslovný opis „Stanoviska“, projednaného a schváleného na jednání zastupitelstva 
obce dne 25.3.2002: 

„Karvinský región je hodnocen jako území se zhoršeným životním prostředím, údaje 
o standardizované  celkové úmrtnosti (ve srovnání s Ostravou a ČR) i vybraných 
ukazatelích zdravotního stavu obyvatelstva, jsou podle údajů zveřejněných na 
internetových stránkách OHS Karviná odlišné. 

Celý materiál se jeví jako neobjektivní a neúplný, zpracovaný účelově ve prospěch 
těžební organizace. Obec Dětmarovice je z průzkumu vynechána, byla použita metoda 
náhodného výběru vzorku respondentů. Vzorek měl být reprezentativní. 101 respondentů 
nepředstavuje ani 10 % podíl obyvatel dotčených těžbou. Vůbec nebyli osloveni obyvatelé 
těžbou nedotčených území, které by však v budoucnu těžba měla ovlivnit.  

Důvody pro realizaci „základní“ varianty v oblasti zaměstnanosti EIA opomíjí – 
nekvalifikuje (například podíl zahraničních pracovních sil z Polska, Slovenska a Ukrajiny 
v OKD, nízký zájem tuzemské pracovní síly pracovat v podzemí).  

Uváděný argument vysoké poptávky po uhlí v současnosti není dostatečně potvrzen 
surovinovou a energetickou koncepcí ČR. Není potvrzeno ani to, že bude trvat po celé 
dokumentované období, t. j. do roku 2010, respektive do roku 2020. Významné jsou proto 
nejistoty v oblasti ekonomické. Studie nerespektuje změnu situace na surovinovém trhu po 
vstupu ČR do EU.“ 
 
Předání materiálů  

Veškeré materiály, týkající se studie EIA, odvezl v úterý dne 26.3.2002  do Prahy 
na Ministerstvo životního prostředí starosta obce ing. Lumír Mžik. Společně se 
stanoviskem obce, které schválilo zastupitelstvo obce 25.3., byla předána dříve zmíněná 
petice občanů s 577 podpisy, stanovisko ZO Českého svazu ochránců přírody a 
vyjádření občanů Jiřího Sobotky a Dagmar Jakešové z čp. 1118, Jiřího a Hedviky 
Švejdových z čp. 204 a paní Věry Popalové z čp. 324. 

Společně s naším starostou se jednání na Ministerstvu životního prostředí 
zúčastnili starostka obce Doubrava paní  Široká a zástupce za město Orlová. 

  Ministerstvo Životního prostředí EIU neschválilo a vrátilo ji Dolu ČSA 
k přepracování. 
 
 
 
P r ů z k u m n é  ú z e m í  z e m n í h o  p l y n u    

 
Od roku 1992 je OKD, DPB Paskov, a. s. držitelem práva pro provádění a 

vyhledávání hořlavého zemního plynu v průzkumném území „Dětmarovice“, které 
zasahuje do katastru naší obce plochou 8,2 km2.  

Z důvodů nových zákonů požádal OKD, DPB Paskov v roce 2001 obec o 
vyjádření ke znovu stanovení průzkumného území v této lokalitě. Žádost projednalo 
zastupitelstvo obce na svém zasedání v září.  

Průzkum na výskyt plynu se provádí pomocí hlubokých vrtů z povrchu. 
Vzhledem k nákladnosti každého z nich se předpokládá realizace maximálně 1 vrtu na 
období 3 – 5 let v rámci jednoho průzkumného území. 

Realizace vrtů je bez jakéhokoliv dopadu na životní prostředí a je každoročně 
zpoplatňována.  
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Nejvíce firem se v obci nachází v její severní části, a to především 
poblíž Elektrárny a v areálu na Skotnici. Na snímku v levé části je hezky 
vidět příjezdová komunikace k těmto lokalitám.  

„Vlnovka“ úplně při dolním okraji fotografie je okresní silnice. 
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V areálu elektrárny a na přilehlých prostranstvích například jsou: 
 

o Již řadu let fungující Stelmar, s.r.o. Tato společnost byla založena v květnu 1994 
jako společnost zajišťující řešení 
problematiky technické, 
materiálové a technologické 
činnosti, a to zejména se 
zaměřením na technická zařízení 
energetiky a veřejný sektor. 
Společnost založili pracovníci 
Elektrárny Dětmarovice, kteří 
byli dlouholetými pracovníky 
energetiky se zkušenostmi a 
praxí ve všech činnostech 
v rámci ČEZ, a.s. EDĚ. Firma 
vznikla 100% privatizací bývalé 
závodové údržby Elektrárny Dětmarovice. Společnost má středisko strojní, elektro, 
měření a regulace, stavební.. Jako zajímavost možno uvést skutečnost, že 
zaměstnanci této firmy se podíleli na montáži měření a regulace 200MW bloků 
v Číně, generální opravě generátorů v Jaderné elektrárně Dukovany, výměně 
mazutových hořáků v Teplárně Trmice, servisu pro plynová zařízení v Elektrárně 
Prunéřov, servisu pro mazutové hořáky v Elektrárně Mělník, úpravě 
technologického zařízení pro odsiřování (vápno, popílek) na Elektrárně 
Chvaletice, seřizovači práce na Jaderné elektrárně Temelín,    a pod. Pro svou 
činnost má firma k dispozici dílny a kancelářské prostory o celkové výměře přes 
6 000 m2, venkovní skladovací prostory  o výměře 4 000 m2, montážní haly 
vybavené mostovými jeřáby o nosnosti 20 000 kg, halu hutního materiálu 
vybavenou mostovým jeřábem o nosnosti 5 000 kg  a další technické vybavení a 
stavební a dopravní mechanizmy. V roce 1999 firma zaměstnávala 260 
pracovníků, z nichž nejvíce (140) pracovalo ve strojním středisku. 55 ve středisku 
elektro, 45 v oblasti měření a regulace a 35 ve středisku stavebním, přičemž toto 
středisko mělo 45 subdodavatelů. 

 
o Firma paní Jany Střelcové Grand – velkoobchod. 

Ta dodává pro průmyslovou výrobu, stavebnictví, 
gastronomii, zdravotnictví, organizace a úřady 
veškeré oděvy, obuv, rukavice a další ochranné 
pracovní pomůcky. Keprové, bílé, nepromokavé, zimní, reflexní, chemicky 
odolné, kožené aj. Ochranné pomůcky pro bezpečnost a ochranu hlavy, zraku, 
sluchu či dýchacích cest - přilby, štíty, brýle. Pracovní kosmetiku - mycí pasty a 
krémy na ruce, prací prostředky, aviváže, čisticí a mycí prostředky, včetně 
desinfekčních, toaletních a sanitárních potřeb. Také bezpečnostní tabulky a 
podobně. 

 
o Potravinářská výrobna „Bernatík“. Nachází se za 

železniční tratí vlevo od nadjezdu k elektrárně. Ta 
doslova mizí z povrchu zemského. Majitel se zadlužil a 
objekty opustil. A tak se staly přímo lahůdkou pro ty, 
co ničí, rabují a rozkrádají … Je to moc smutné … 
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V areálu na Skotnici po bývalém Mechanizačním středisku Státního statku 

například sídlí:  
 

o Trestles, a.s. – kovovýroba. Největší z firem v této lokalitě. Tato firma se sídlem 
v Karviné - Mizerově byla založena fyzickými osobami 24. listopadu 1994 jako 
společnost s r. o., která byla dne 20. listopadu 1995 přetransformována na 
akciovou společnost. Když zahajovala svou činnost, vyráběla celkem 6 druhů 
výrobků s tím, že sortiment postupně rozšiřovala. Společnost Zajišťuje si nejen 
kompletní odbyt svých výrobků, ale také vývoj, jak výrobních, tak i nových 
technologií. Obchodní oddělení zajišťuje prodej celé produkce. V Dětmarovicích 
má jednu ze dvou provozoven, když druhá provozovna je v Orlové – Lutyni.  

 
o Jaroslav Navrátil - Napos - prodej náhradních dílů pro nákladní automobily AVIA, 

LIAZ, TATRA, SCANIA, ZETOR, kombajny, Š 1203 , multicar, po domluvě i na 
jiná vozidla. Výměnné středisko agregátů (startéry, majlery, hydraulická čerpadla, 
chladiče, hydraulické zvedáky, pístnice, posilovače řízení, vzduchová technika, 
alternátory, spojkové lamely, brzdové obložení, brzdové čelisti). Prodej autobaterií 
AKUMA, klínových řemenů, gufer, ložisek, náhradních dílů na pluhy, brány a secí 
stroje. Prodej ochranných pracovních pomůcek a čisticích prostředků.  

 
 
Střípky o firmách v dalších částech obce: 
 

o Budova čp. 770 bývalého BATI, později cukrárna Lenka, přestala závěrem roku 
hyzdit centrum obce. Konečně dostala nový kabát . 

 
o V Dělnickém domě byla ve vestibulu zřízena sběrna TIPSPORT. 
 
o V budově čp. 73 naproti zdravotního střediska ukončila svou více než desetiletou 

činnost paní Sochorová. Skončila tak i činnost firmy Relax. Novým nájemcem celé 
budovy se stal  MUDr. Jan Slíva.  

 
o V domě čp. 29, který byl zrekonstruován, u 

křižovatky před obecním úřadem byla 
zprovozněna restaurace Bar u mnicha. 
Majitelem domu i restaurace je pan Petr 
Březina. 

 
o Hospůdka na statku změnila majitele. Paní 

Eva Zuková ji prodala panu Jaroslavu 
Pilcovi. V současné době probíhá rekonstrukce objektu. 

 
o Stejně tak probíhá rekonstrukce a přístavba ve vedlejší stavební firmě Stavbyt pana 

Ivo Voznicy. 
 

o V Koukolné hyzdí vzhled obce Pila. Její 
umístění mezi okresní silnici a rodinnou 
zástavbu se ukázalo jako velmi nevhodné. 
Narušuje totiž i klid občanů, protože stroje, 
které tam pracují, jsou velice hlučné.   
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Vítání nově narozených občánků na Obecním úřadu má dlouhou tradici. 
Na snímku z 23. listopadu 2002 stojí vlevo starosta obce Ing. Lumír Mžik. Do 
pamětní knihy se podepisují manželé Kolkovi se dcerou Michaelou. Přihlíží 
ceremoniářka Taťána Čempelová. 
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D a l š í  d v o jčá t k a  

 

Dne 17.5.2002 se narodila dvojčátka Dominika a Denis Stonovi. Do života byla 
slavnostně uvítána s dalšími šesti miminky na Obecním úřadu dne 22.6.2002. 
 
 
Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i  
 

31.5.2002 Věra a Zdeněk Ivánkovi Dětmarovice čp. 911 
7.6.2002 Zdenka a Oldřich Macurovi Dětmarovice čp. 818 
27.9.2002  Růžena a Josef  Ivánkovi Dětmarovice čp. 707 
12.10.2002 Zdeňka a Bohumil Sznapkovi Dětmarovice čp. 404 
27.12.2002 Daniela a Teofil Gruščíkovi Dětmarovice čp. 38K 
 
 
S t a t i s t i k a  ú m r t í  o b č a nů  o b c e 
 

Rok: Celkem 
zemřelo: 

Z toho: Obřad: Uložení ostatků: Pohřby 
mimo 
obec: Mužů: Žen: Ze smut. 

síně: 
Z kostela: 

Bez 
obřadu: 

Do hrobu: 
Do 

hrobky: 
Zpopel- 

nění: 

1997 42 21 21 16 13 3 14 3 15 10 
1998 42 23 19 14 16 3 17 3 13 9 
1999 48 24 24 18 12 9 11 6 20 9 
2000 37 17 20 8 13 5 10 3 11 11 
2001 43 21 22 8 16 6 14 6 4 13 
2002 50 23 27 19 17 9 18 3 24 5 

 
 
O d e š l i  z  n a š i c h  ř a d  
 

Paní Emilie Šeligová (*22.5.1942 - †12.12.2002) byla v obci velmi 
známá a oblíbená. Dlouhé roky pracovala jako školnice v mateřské 
škole střed. Byla velice aktivní a angažovala se v různých 
zájmových a společenských organizacích. Naposledy pracovala jako 
předsedkyně ZO Českého svazu ochránců přírody.  Jejím koníčkem 
bylo vaření. A tak při nejrůznějších 
společenských a kulturních akcích připravovala 
společně se svou kolegyní Libuší Blaníkovou 
pohoštění pro desítky někdy stovky lidí.  

Paní Věra Petrášová (*6.5.1942 - †18.12.2002) velmi oblíbená 
učitelka základní školy v Dětmarovicích, kde učila od ukončení 
svých studií až do odchodu do důchodu, kterého si však vůbec 
neužila. Patřila mezi aktivní občany naší obce. V minulosti řadu let 
pracovala jako poslankyně v orgánech Místního národního výboru 
a také se aktivně zapojovala do činnosti Českého svazu žen. 

Obě se narodily v květnu 1942, obě zemřely v prosinci 2002 
a obě pracovaly ve školství.                                                                           

Také se sluší připomenout, že v letošním roce náhle zemřel ve věku 52 let rodák 
z Dětmarovice Drahomír Zaremba, který zde v minulosti organizoval Dětmarovskou 
strž, jež položila základy známému motokrosovému závodu Petrovická kotlina.  

Čest jejich památce! 
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KKuu ll ttuu rr aa,,     
ccíí rr kkvvee,,   nnáábboožžeennssttvvíí   

 
 

 
K o n e c  j e d n é  s p o l eč e n s k é  a k c e 

 
V roce 2002 se poprvé, odhaduji, po padesáti letech, nekonal 

tradiční rodičovský ples. Tyto rodičovské plesy měly velmi bohatou 
tradici. Zpočátku se konaly v Dělnickém domě. Později, po postavení 
nové základní školy, se konaly v prostorách školních budov. Zde byly 
hojně navštěvovány, měly ohlas v širokém okolí)*. Koncem 
devadesátých let, kdy ochabla aktivita rodičů, se tyto plesy přemístily 
opět zpět do Dělnického domu. Letos, bohužel, se již nenašlo ani 
dostatečné množství zájemců o zábavu, prodalo se velmi málo 
vstupenek, a tak byl ples zrušen. Skončila tak historie jedné z nejvíce 
navštěvovaných akcí za posledního půl století. Velká škoda.   
 

)* Více viz Kronika obce str. 51/1997. 
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N ě k t e r é  k u l t u r n í  a  s p o l eč e n s k é  a k c e  v  r o c e  2 0 0 2 
 
Termín: Název akce: Pořadatel: 

12.1. Myslivecký ples MS 
5.1. Slavnostní novoroční bohoslužba s vystoupením pěvecké 

skupiny křesťanské mládeže s programem „Pozvání“ a 
průvodním slovem kazatele Radka Kocyana v modlitebně 
Církve adventistů sedmého dne. 

 
 
 

CASD 
26.1. 

 

 
 
 

 
OÚ 

2.2. Koukolňácký ples v motorestu u Švagrů. Hrála známá 
dětmarovická dvojka „Duo melodik“ ve složení  
Ing. Otakar Kyjonka a Josef Dadok. Velmi levná 
vstupenka s místenkou v částce 150,- Kč zahrnovala 
večeři, limo a tombolu pro stolový dort. 

 
 
 
 

Klub občanů 
9.2. Sokolský ples TJ Sokol 

10.3. Dětský karneval MŠ Koukolná MŠ Koukolná 
23.3. Dětmarovické groble – 19. ročník tradičního pochodu. TJ Sokol 
31.3. Hledání jara ČSOP 
6.4. Večer s cimbálovkou v motorestu u švagrů pod záštitou 

obecního úřadu. 
 

Klub občanů 
7.4. Dětský karneval MŠ střed  MŠ střed 

9.-11.4. Akce Plasty proběhla na základní škole. Bylo nasbíráno 
483,9 kg plastů. 

ČSOP 
Obecní úřad 

10.4. Den zdraví v Dětmarovicích. Členové klubu Projekt 
zdraví spolu s firmou Nutra bona nabídli občanům obce 
prověřit si svůj zdravotní stav a zajistit si tak cílenou 
prevenci před civilizačními chorobami. Akce se 
uskutečnila na obecním úřadu. 

 
 
 

Klub  
Projekt zdraví 

15. – 16.4. Burza dětského oblečení ZO ČSŽ 
23.4. Den Země. Již tradiční, každoročně pořádaná akce pro 

žáky základní školy. 
               

ČSOP, ZŠ 
24.4. Jarní hovory se starostou obce. Tradiční akce, která se 

každoročně koná v motorestu v Koukolné. Po oficiální 
části hraje ke zpěvu i tanci hudba, občerstvení zajištěno. 

 
 

Klub občanů 
26.4. Slet čarodějnic SRPŠ 
7.5. Oslavy Dne osvobození u pomníku v parku 

s vystoupením pěveckého kroužku pod vedením  
Mgr. Ludmily Videnkové. 

 
 

Obecní úřad 
11.5. Smažení vaječiny a střelecká soutěž v myslivecké hájence MS 
12.5. Den matek v Dělnickém domě. V kulturním programu 

„Láska brány otevírá“ vystoupili sólisté operety 
Moravskoslezského národního divadla v Ostravě. 

 
 

Obecní úřad 
17.5. Slavnostní schůze ke Dni matek ZO ČSŽ 

5. Odpolední zpívání ZŠ, OÚ 



                                                                                                                                              52/02 

   
22.6. Srnčí hody MS 
22.6. Dětské radovánky SRPŠ 
24.6. Slavnostní přijetí  fotbalových žáků a dorostenců  

u starosty obce. Oba celky tak oslavily postup  
do vyšších soutěží. Žáci do okresního a dorostenci  
do župního přeboru. 

 
 
 

Obecní úřad 
25.6. Přijetí nejlepších žáků u starosty obce SPOZ 
21.7. Tradiční pouť  

30.9.-2.10. Burza zimního oblečení, obuvi a sportovních potřeb 
v budově sokolovny 

 
ZO ČSŽ 

17.10. Setkání 70. a 75. letých jubilantů se zúčastnilo  45 
jubilantů a jejich rodinných příslušníků. 

 
SPOZ 

23.10. Školní akademie ke Dni vzniku samostatného 
československého státu v Dělnickém domě 

 
Obecní úřad 

20.11. Podzimní hovory se starostou obce. Tradiční akce, která 
se každoročně koná v motorestu v Koukolné. Po oficiální 
části hraje hudba ke zpěvu i tanci, občerstvení zajištěno. 

 
 

Klub občanů 
23.11. Poslední leč v myslivecké hájence MS 
9.12. Vsyp ostatků do vsypové loučky paní Anny Videnkové SPŽ 

 Mikulášská besídka pro děti v motorestu v Koukolné Klub občanů 
13.12. Předvánoční posezení členek Českého svazu žen 

v restauraci Gól na fotbalovém hřišti. 
 

ZO ČSŽ 
18.12. Adventní koncert dobrovolného pěveckého sdružení žáků 

6. – 9. tříd základní školy se uskutečnil po Mši svaté 
v místním kostele. Na varhany hrála Barbara 
Chrobokowa, kytarový doprovod Daniela Daříčková, 
vedení sboru PaedDr. Josef Kuracz. 

 

22.12. Vánoční koncert v místním kostele. V programu vystoupil 
pěvecký sbor pod vedením Mgr. Ludmily Videnkové a 
hosté. Na programu byla vánoční písně a koledy. 
Z vybraného dobrovolného vstupného bylo věnováno 
500,- Kč za zapůjčení kostela a zbylá částka ve výši 
3.915,- Kč byla zaslána na konto Mezinárodní 
humanitární organizace ADRA na charitativní účely. 

 
 
 
 
 

Základní škola 
Obecní úřad 

31.12. Silvestrovská zábava v restauraci Runcaje na Zálesí manž. Kusovi 
 

    
 

Poznámka: O některých zde zaznamenaných akcích se můžete podrobně dočíst v jednotlivých číslech 
místního zpravodaje Dětmarovické okénko. 
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Č i n n o s t  k n i h o v n y  v  r o c e  2 0 0 2 
 

V roce 2002 uspořádala knihovna 22 výchovných akcí, které byly určeny pro děti 
základní školy. Po dohodě s učitelkami českého jazyka byly pro ně připravovány 
knihovnické lekce, literární besedy o spisovatelích a ilustrátorech, o nových knihách a 
podobně. Knihovnu navštívili také předškoláci z mateřské školy v Koukolné. 

V letošním roce se poprvé konal Knihovnický týden, který uvítali hlavně žáci 
prvního stupně základní školy, pro něž byly připraveny různé soutěže a kvizy. 

Ve spolupráci s Regionální knihovnou v Karviné představila knihovnice našim 
mladším žákům známou českou spisovatelku paní Martinu Drijverovou)*. Tato beseda 
pod názvem „Jak se píše kniha“ probíhala dne 23.10.2002 v 10,30 hod. v prostorách 
školní družiny naší základní školy. Byla určena žákům 3. a 4. třídy. Zajímavá byla nejen 
pro děti, ale také pro paní učitelky. Na závěr své návštěvy v Dětmarovicích paní 
spisovatelka navštívila naši knihovnu. Byla mile překvapena, jak krásné prostory zde 
máme. 

Knihovna svými příspěvky  přispívá také do místního zpravodaje Dětmarovické 
okénko. V rámci nadlokální funkce nadále velmi dobře spolupracuje s Regionální 
knihovnou Karviná v oblasti nákupu a zpracování knihovního fondu, v údržbě 
počítačového programu DaWinci. 

V současné době jsou v knihovně umístěny 4 PC stanice napojené na Internet, 
z toho 3 mají k dispozici čtenáři a další uživatelé z řad občanů obce. 

 
 

N a t áč e n í  Če s k é  t e l e v i z e   
 

Štáb České televize Ostrava natáčel v dubnu letošního roku v Dětmarovicích 
ilustrační záběry  pro pořad „Osudové okamžiky“, který je pravidelně vysílán. 
Dokument, pro který zde filmaři natáčeli, pojednával o povodních v Těšíně v červenci 
1970, kdy v rozbouřených vodách řeky Olše zahynulo pět polských hasičů.  

Natáčení se uskutečnilo v Koukolné u splavu na řece Olši za účasti členů  
dětmarovických dobrovolných hasičů.  

A proč právě zde? Na tuto otázku nám, ochotně odpověděl dramaturg: 
„Potřebovali jsme nějakou akci, ale první dostupný splav směrem od Těšína je až 

tady. Takže jsme do vody nechali vhodit obrovský pařez, s nímž ve vodě bojují členové 
místní dobrovolné jednotky, kteří nám ochotně vyšli vstříc.“ 
 
 
I n t e r i é r  k o s t e l a  

 
Interiér našeho kostela je velice zajímavý. 

Například v zadní části kostela po levé straně 
vchodových dveří je na stěně zavěšena malá 
nenápadná olejomalba, na které je pohled na 
kostel a faru  od Něbrojovy kaple. Málokdo ví, 
že autorem této malby je sám Josef Drha, autor 
nástropních maleb, který tento obraz v roce 
1958 namaloval a kostelu věnoval. 
 
)* Martina Drijverová (*10.7.1951 v Praze), česká prozaička. Píše především knihy pro děti a mládež, 

rozhlasové a televizní pohádky. 
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Hlavní oltář 

Nad hlavním oltářem je obraz Ježíše a apoštolů při hostině. U nohou Ježíše je 
zobrazena klečící Marie Magdaléna, která svými vlasy utírá nohy Ježíši. U ní stojí 
nádoba, ve které donesla olej. Olejem Ježíši nohy namazala a pak vlasy utřela)1.  

 
 

)1 Inspirací pro znázornění sv. Marie Magdalény na dětmarovickém hlavním oltáři je tento   
C i t á t  z  e v a n g e l i a    

Lukáš [7, 36 - 50] - Ježíš a hříšnice v domě farizeově (ekumenický překlad) 
36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 
37 V tom městě byla žena - hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, 
přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, 
38 s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, 
líbala je a mazala vzácným olejem.  
39 Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: „Kdyby to byl prorok, musel by 
poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je hříšnice.“  
40 Ježíš mu na to řekl: „Šimone, chci ti něco povědět.“ On řekl: „Pověz, Mistře!“ 
41 „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. 
42 Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?“   
43 Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ Řekl mu: Správně jsi 
usoudil!“ 
44 Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: „Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale 
vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy.  
45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. 
46 Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. 
47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se 
málo odpustí, málo miluje.“  
48 Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ 
49 Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat: „Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?“ 
50 A řekl ženě: „Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“  

Lukáš [7, 36 - 50] - Ježíš a hříšnice v domě farizeově (kralický překlad) 
36 Jeden z farizeů ho pak prosil, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s 
ním.  
37 A hle, když se jedna žena, hříšnice z toho města, dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho 
farizea, přinesla alabastrovou nádobku s mastí.  
38 A stojíc s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlasy své hlavy je 
utírala a líbala mu nohy a mazala je mastí.  
39 Když to ale spatřil ten farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby tohle byl prorok, věděl by, co 
je to za ženu, která se ho dotýká, a jaká je, protože je hříšnice."  
40 Ježíš mu odpověděl: "Šimone, musím ti něco povědět." A on řekl: "Pověz, mistře."  
41 "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát.  
42 A když neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz tedy, který z nich ho bude více milovat?"  
43 Šimon odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému více odpustil." On mu řekl: "Správně jsi 
usoudil."  
44 Obrátil se k té ženě a řekl Šimonovi: "Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu; ty jsi mi 
nepodal vodu na nohy, ale ona skrápěla mé nohy slzami a vlasy své hlavy je utřela.  
45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy.  
46 Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona pomazala mastí mé nohy.  
47 Proto ti říkám: Je jí odpuštěno hodně hříchů, neboť hodně milovala. Komu se ale odpouští 
málo, ten miluje málo."  
48 A řekl jí: "Tvé hříchy jsou odpuštěny."  
49 Tehdy si ti, kdo s ním stolovali, začali mezi sebou říkat: "Kdo to je, že i hříchy odpouští?"  
50 On však té ženě řekl: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“ 
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Po stranách hlavního oltáře stojí dvě dřevěné vydlabané sochy v životní velikosti. 

Vlevo Petr s křížem, vpravo Pavel)1  
Vlevo a vpravo nad oltářem jsou dvě nádherné vitráže.  
Vlevo je rodina Panny Marie. Blíže oltáři sv. Anna, na druhé straně sv. Jáchym, 

uprostřed jejich dítě Panna Marie. Dole je latinský nápis „BEATI, QUI HABITANT IN 
DOMO TUA DOMINE, PS 83,5“. Je to citát z bible, Kniha žalmů, 83. žalm, 5. verš.   

Vpravo je Svatá rodina z Nazaretu. Vlevo Maria, vpravo Josef a uprostřed jejich 
dítě Ježíš. Latinský nápis „SANCTA FAMILIA EX NAZARETH, ORA PRO NOBIS“ 
volně přeloženo „Svatá rodino z Nazaretu, oroduj za nás“.  

Třetí vitráž je umístěna ve středu nad oltářem téměř u stropu. Je malá kulatá. Je na 
ní Bůh Otec a pod ním holubice znázorňující Ducha Svatého. 

Provedení vitráží nasvědčuje tomu, že byly zhotoveny v době výstavby tohoto 
kostela, tj okolo roku 1870. Odpovídají stylu té doby. 
 
Boční oltáře 

V roce 1984 byly do seznamu kulturních památek zapsány dvě sochy z pravého 
bočního oltáře kostela. Byly to socha svatého Jana Nepomuckého a socha 
blahoslaveného Jana Sarkandra. Sochy svátých jsou dřevořezby z polychromovaného 
dřeva, které jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století. Pocházejí z původního 
starého dřeveného kostela. Mezi nimi je sádrová socha Ježíše Krista. 

Na levém bočním oltáři je sádrová socha Panny Marie uprostřed a dvou svatých po 
stranách. Jedná se o dřevořezby sv. Izidora, patrona rolníků a sv. Notburgy, patronky 
služebných. Vzhledem k tomu, že byly obě sochy vyrobeny stejnou technologií a jejich 
stáří se odhaduje stejně jako stáří dvou soch na pravém oltáři, je možné se domnívat, že 
také pocházejí z bývalého dřevěného kostela. Nejsou však zapsány na seznamu 
chráněných památek. 

 

  
Levý a pravý boční oltář. Zleva: sv. Isidor, Panna Marie, sv. Notburga,  
sv. Jan Nepomucký, Ježíš Kristus a bl. Jan Sarkander. 
 
)1 Sochy jsou provedeny stejnou technologií jako malé sochy na bočních oltářích, které jsou z původního 

dřevěného kostela. Mohlo by tedy jít i v tomto případě o sochy původní. 
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Nástropní malby 

Jak jsem již v Kronice obce v roce 2000 napsala, v roce 1958 byl kostel 
vymalován a současně vyzdoben nástropními malbami znázorňujícími výjevy z bible od 
akademického malíře Josefa Drhy)1. 

 
 

Zn i č e n á  Něb r o j o v a  k a p l e  
 

Na jaře letošního roku (zřejmě v březnu) neznámí 
vandalové značně poničili N ěbrojovu kapli. 

Byla jsem se na místě samém podívat a nevěřila 
jsem vlastním očím. Nechce se ani věřit, jak někdo 
může zničit takovou památku.  

Vylámané dveře, vylámaná okna, rozbitý oltář, 
rozbité lavice. 

Věc jsem projednala na Obecním úřadu. Jelikož 
kaple je vlastně soukromým majetkem, musela se celá 
záležitost projednat s majiteli, to jsou bratři Petr a Jiří  
Staníčkovi a paní Bednarčíková. Ti neměli o opravu 
zájem a souhlasili se vstupem na pozemek. Pan Balon 
za pomoci pracovníků obce posbíral zbytky zařízení, uskladnil je ve skladu. 

Krátce nato byla záležitost projednána v souvislosti s uvolněním nutné částky na 
opravu v zastupitelstvu obce. Za tímto účelem byla provedena dílčí změna rozpočtu 
obce. Nákladem 92 tisíc korun byla provedena nejnutnější oprava a zabezpečení před 
dalším možným poškozením - nová střecha, nová okna a zamřížování oken. 

 
 

A n t o n č í k ů v  k ř í ž  
 

Jeden ze dvou dochovaných jednoduchých 
dřevěných křížů, nacházející se kousek nad 
Hospůdkou na statku a stojící mezi dvěma lipami,  
byl schován v poměrně hustém porostu stromů, 
takže nebyl téměř vidět. 

V roce 2002 nový majitel pozemku část 
stromů a křovin vykácel, což je velmi 
chvályhodné. Na druhou stranu ale velmi 
necitlivě a pro mne nepochopitelně postavil těsně 
vedle kříže plot.  Jednu z lip tak má v zahradě a 
kříž a druhou lípu za plotem)3. Oddělil tak od 
sebe seskupení, které zákonitě patří k sobě.  

 
 

)2 Josef Drha - malíř a grafik. Ve svém díle se věnuje především malbě a grafice – nejvíce se věnoval 
krajinářským motivům, inspirovaly ho předměstská zákoutí Ostravy, blízké Beskydy, tvořil figurální 
kompozice, zátiší, kytice a další. Dosud stále ještě aktivní, činný. 
Narodil se 3.3.1912 v Ostravě. Studoval na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě (1930-36) a 
soukromě v letech 1936 – 45 krajinářství a kreslení aktů. Od roku 1947 členem Moravskoslezských 
výtvarných umělců v Moravské Ostravě, s nimiž pravidelně vystavuje. Byl členem ČSVU, nyní členem 
Unie výtvarných umělců. Jeho díla jsou také v Národní galerii v Praze, v Galerii výtvarných umění 
v Ostravě a na Ministerstvu kultury.  

)3 Dne 25.6.2019 provedena oprava textu – viz str. 81/02. 
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Z  č i n n o s t i  C í r k v e  a d v e n t i s tů  s e d m é h o  d n e 
 
 
Zážitky z Bosny 

2. března 2002 se konal v banketce Dělnického domu audio-vizuální program 
doplněný diskuzí o válečném konfliktu a poválečném období v Bosně a Hercegovině. 
Program připravil pan Jaroslav Klaput z Karviné, který jako pracovník organizace 
humanitární organizace ADRA)1 působil v této zemi po ukončení válečného konfliktu 
společně s českými vojáky v rámci mírové mise v letech 1996 – 98. 
 
 
Velikonoční koncert 

Občané měli možnost odpočinou si od 
každodenního shonu a poslechnout si pěkné 
duchovní písně při vystoupení křesťanské 
pěvecké skupiny „Ozvěny“ z Českého Těšína. 
Tento koncert uspořádal místní sbor Církve 
adventistů sedmého dne v Dělnickém domě 
v Dětmarovicích v sobotu 30. března 2002 
v 16,00 hodin. 
 
 
Pomáhat může každý 

Pod tímto názvem se konala ve dnech 
24. - 25.4.2002 po celé naší republice celostátní sbírka pořádaná u příležitosti 10. výročí 
založení organizace ADRA ČR. Sbírka byla určena na pomoc obětem přírodních 
katastrof, hladomorů a válečných konfliktů. V Dětmarovicích bylo při této příležitosti 
vybráno 13.175,- Kč)2. 

 
 

Projekt NET 02 Dětmarovice)3 
Pod názvem „Hledání naděje“ se uskutečnil cyklus programů  CASD v Dělnickém 

domě. Byla zvána široká veřejnost. 
� 8.10. v rámci tohoto projektu vystoupila v Dělnickém zpěvačka, kytaristka a 

herečka Eva Henychová na svém benefičním koncertu. 
� 12.10. se uskutečnila videoprojekce o práci humanitární organizace ADRA 

v oblastech postižených povodněmi. Tato akce navázala na letošní 
celorepublikovou sbírku, která se konala i v naší obci)4. 

� 16.10. jsme měli možnost toulat se západním pobřežím USA a za krásami Kanady 
s Petrem Pimkem, kazatelem, který kdysi působil zde v Dětmarovicích, a dnes již i 
cestovatelem. 

� Ve dnech 21.10. – 14.11. proběhl cyklus přednášek se současným kazatelem 
Radkem Kocyanem o hledání naděje v dnešním světě. 

 
 
)1 ADRA je humanitární adventistická organizace pro pomoc a rozvoj. Jejím čelním představitelem je také 

náš občan pan Petr Kantor. Viz str. 15/02 tohoto svazku. 
)2 Blíže o této akci v Dětmarovickém okénku na str.5 v č. 59 v květnu 2002.  
)3 Více viz Dětmarovické okénko str. 3, č. 61, září 2002. 
)4 Viz strana 15/02 tohoto svazku Kroniky obce. 
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ŠŠkkooll ssttvvíí   
 

O r g a n i z ačn í  z měn y 
 

K 31.12.21002 byly na základě zákona o obcích zrušeny  organizační 
složky obce 

� Základní škola Dětmarovice 
� Mateřská škola Dětmarovice střed 
� Mateřská škola Dětmarovice Koukolná 

V souvislosti s tím byly tyto ke stejnému datu vyřazeny ze sítě škol a 
školských zařízení 

Ke dni 1.1.2003 byla zřízena jedna příspěvková organizace „Základní 
škola Dětmarovice okres Karviná“, jejíž součástí jsou: 

� základní škola 
� mateřská škola 
� školní družina 
� školní jídelna 

Veškeré tyto záležitosti projednalo 12. mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce dne 21.8.2002. 

Na dalším zasedání ZO v říjnu byla schválena zřizovací listina této nově 
vzniklé organizace, která byla upravena dodatkem v prosinci 2002.  

V souladu s příslušnými zákony  byl na podzim roku 2002 vyhlášen 
konkurz na obsazení funkce ředitele základní školy s tím, že nový ředitel 
nastoupí do funkce k 1.1.2003.  
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V letošním roce jsme na sportovním poli zaznamenali 
úspěch našich fotbali stů . Postoupili do Moravskoslezské 
ligy – třetí nejvyšší fotbalové soutěži v republice. Také jsme měli 
možnost vidět na dětmarovickém hřišti prvoligový celek Baník 
Ostrava. 

Připomenuli jsme si 1 0 . v ý r oč í  z a lo ž e n í  Honebního 
společenstva Rovina. 
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Č i n n o s t  S K  
 
Jarní část divize 

Kolo: Datum: Utkání: Výsledek: 
16. 17.3. Refotal Albrechtice – SK 1:0 
17. 23.3. SK – Bílovec 4:1 
18. 30.3. IRP Český Těšín – SK 1:1 
19. 6.4. SK – Valašské Meziříčí 1:1 
20. 13.4. Slávia Orlová – SK 0:0 
21. 20.4. SK – Lokomotiva Petrovice 3:1 
22. 28.4. DBV Velké Losiny – SK 0:1 
30. 1.5. SK – Nový Jičín 3:1 
23. 4.5. SK – Lipová 1:0 
24. 12.5. SK Kravaře – SK 0:0 
25. 18.5. SK – Jiskra Rýmařov 1:0 
26. 25.5. Autodemont Horká na Moravě – SK 2:1 
27. 1.6. SK – Město Albrechtice 3:0 
28. 8.6. Dukla Hranice – SK 2:0 
29. 15.6. SK Hranice – SK   3:0 

 

Dětmarovice se staly v ročníku 2001 – 2002 nejúspěšnějším divizním celkem 
okresu. Skončily na druhém místě. 

Před začátkem sezóny se hráči i vedení klubu netajili tím, že hodlají postoupit do 
Moravskoslezské ligy. Po celou podzimní část soutěže si udržovaly přijatelnou ztrátu na 
vedoucí celkem. Všeobecně se očekávalo, že o postupujícím rozhodne až poslední 
utkání, kdy naši zajížděli do vedoucích Hranic. Dětmarovicích stačilo uhrát remízu, aby 
se do vyšší soutěže dostali z druhého místa, protože Ratíškovice, padající z druhé ligy, 
se přihlásily až do divize. Okolo postupujícího do 3. ligy bylo mnoho spekulací. 
 
Sponzoři SK v této sezóně 

Elektrárna Dětmarovice, Obec Dětmarovice, Jiří Ligocký (voda, topení, plyn), 
Stelmar (stavební firma), Mont Karviná a.s., Ploty Morava (David Mazurek), Madex 
(Jaromír Mazurek), Bax line (Vladimír Bartovský), Hutní montáže Ostrava a.s., 
Truhlářství Ivo Kiša, Sady Životice, Kuanto (export - import, Antonín Kudla), 
Energoservice s. r. o., Rudolf Szarzec (stavebně montážní firma), Lichtgitter, Benda 
trade s. r. o., DTZ Liberec s.r.o. (dodavatel technologických zařízení), Sava trade, Hypo 
stavební spořitelna, Rmont s.r.o. (stavitelství, zámečnictví, export, import), Agentura – 
D, s.r.o. Zlín (výroba technických štítků), Areta Karviná (reklamní firma), Setuza s.r.o. 
Havířov, Ciba Dětmarovice (pila), Čech Inbest s.r.o. (stavebně obchodní činnost), V.L. 
elektro Luděk Volný, Čašenka (Vladimír Čajka). 
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Pohár ČMFS 

V prvním kole poháru Českomoravského fotbalového svazu Dětmarovice hrály 
s Karvinou, kterou porazily. Postoupily tak do 2. kola a v něm přivítaly na svém 
domovském hřišti prvoligový Baník Ostrava. Podle očekávání však na tento klub 
nestačily a prohrou 0:7 se rozloučily s pohárem. 

 

    
 
Moravskoslezská liga 

Jak jsem již dříve napsala, okolo postupujícího do 3. ligy bylo mnoho spekulací. 
Nakonec vše dopadlo, jak si klub přál. Na poslední chvíli před zahájením nového 

ročníku soutěže byly Dětmarovice osloveny fotbalovým svazem, jestli nechtějí hrát třetí 
ligu.  Vedení klubu usoudilo, že taková možnost se naskytne v historii klubu jen jednou, 
tak na nabídku kývli. 

Dětmarovice se tak necelý týden před začátkem soutěže ocitli v ošemetné situaci. 
Na třetí ligu je třeba více peněz a silnější kádr. 

První utkání této soutěže hrály Dětmarovice doma se Znojmem. Utkání skončilo 
nerozhodně.  

Ve druhé polovině září se náš klub propadá dolů – ani tentokrát nedokázal bodovat 
na hřišti v tabulce posledního Kyjova /Kyjov – SK 3:1 (1:1)/. Jediný gól našich vsítil 
Petr Zbončák z přímého kopu, který však v závěru zápasu nedokázal proměnit penaltu. 
V dětmarovickém dresu pokračovalo hledání střelce. 

Tak nějak se Dětmarovice prokousávaly podzimní částí soutěže. V listopadu, po 
15 odehraných kolech, nasbíraly Dětmarovice 11 bodů při skóre 10:22. Vyhrály jen 2 
zápasy,  pětkrát remizovaly a 8 zápasů prohrály. V tabulce figurovaly na předposledním 
15. místě. 

 
 
 

P ře h l e d  o  č l e n s k é  z á k l a d ně  TJ  S o k o l  v  r o c e  2 0 0 2 
 
 ASPV Turistika Stolní tenis Celkem 
Muži 19 8 11 38 
Ženy 59 16  75 
Dorostenci     
Dorostenky 2   2 
Žáci 6  14 20 
Žákyně 12  1 13 
Celkem 98 24 26 148 
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Rovina – honební společens tvo 

 
Před deseti lety, v roce 1992,  vzniklo v Dětmarovicích Honební společenstvo 

Rovina. Tato organizace sdružuje vlastníky honebních pozemků. Rozkládá se nejen na 
katastru naší obce, ale zasahuje částečně také do Závady. Hranice honebních pozemků 
jsou tedy vymezeny dohodou sousedních honiteb. 

Smyslem honebního společenstva je sdružit vlastníky honebních pozemků a vytvořit 
podmínky pro hospodaření na honitbě. Honební společenstvo nevykonává mysliveckou 
činnost, ale svou honitbu pronajímá mysliveckému sdružení Dětmarovice – Zátiší. 

Honební společenstvo je jako právnická osoba, má své IČO, svůj účet a stanovy.  
 
Po revoluci začátkem devadesátých let vyšel nový zákon o myslivosti. Na základě 

toho se muselo jednat s každým vlastníkem dotčeného pozemku. 
Myslivci nejsou vlastníky honebních pozemků. Vlastníci zase naopak nemají 

oprávnění k vykonávání myslivosti (například předepsané zkoušky). 
Honební společenstvo je společnost vlastníků dotčených pozemků. Výkon práva 

myslivosti může vykonávat buď přímo Honební společenstvo nebo Myslivecké 
sdružení. 

Protože u nás Myslivecké sdružení existovalo, zůstalo. Na základě smlouvy o 
pronájmu pozemků mohou tedy členové MS myslivost vykonávat.  

Máme tak v obci dvě organizace, které se navzájem prolínají, mají podobné 
zaměření. Jedna pečuje o honitbu, druhá v honitbě vykonává právo myslivosti. 

 Honební společenstvo Rovina úzce spolupracuje s Mysliveckým sdružením Zátiší. 
 

Funkcionáři 
16.11.1992 se konala valná hromada, kde se ustavilo Honební společenstvo 

Rovina a byli zvoleni první funkcionáři.. 
Předsedou byl zvolen Jan Vicher, ale po dvou měsících se funkce vzdal. 
17.3.1993 se konala další valná hromada, kde do čela společenstva byl zvolen 

Milan Hanusek (čp. 916), místopředsedou Miroslav Sikora (čp. 795), pokladníkem a 
jednatelem Oto Sobala (čp. 1035), který byl v prvním výboru jen členem výboru. 

Na letošní valné hromadě 18.6.2002 byl zvolen nový výbor. 
Nyní není předseda, ale starosta honebního společenstva. Je jím opět Milan 

Hanusek, místostarostou Bronislav Woznica (čp. 47), pokladníkem zůstal Oto Sobala,  
členem výboru Václav Woznica st. (čp. 927) a agendu vyřizuje Jarmila Popiolková. 

 
Honitba 

V roce 1993 byla uznána honitba. 
Na uznání honitby bylo zapotřebí 500 ha souvislé plochy, což při rozloze 

Dětmarovice nebyl problém. 
V roce 2001 vyšel nový zákon 249/01 Sb., který práci Společenstva zkomplikoval 

a přinesl mnoho nových úkolů. Jedním z nich bylo získání souhlasu od všech vlastníků 
pozemků. 

V naší obci se k pozemkům přihlásilo cca 1500 vlastníků téměř z celé republiky. 
Cca 1200 podepsalo přihlášku a tím se stali členy Roviny. 
Informace o vlastnících pozemků získalo HS na základě Výpisu z katastru 

nemovitostí. 
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HS muselo zaplatit poplatek za 1 vlastníka 10,- Kč, dále poplatky za mapy a jiné 

náklady. Celkové náklady jen za tyto administrativní náležitosti vyšly cca na 60 tis. Kč. 
Část výdajů byla uhrazena z příspěvku od obce, část z vlastních příjmů, které vyplývají 
z pronájmu pozemků, za které jim platí myslivci. 

Rozloha honitby v Dětmarovicích je 758 ha 23,5 a)1. Jak jsem již dříve uvedla, 
rozprostírá se na katastru Dětmarovic, Koukolné a Závady.  

Hranice dětmarovické honitby v převážné míře kopírují hranice katastru obce. 
Pouze na východě zasahují do katastru Závady. Naopak oblast u Větrova patří do 
honitby Karviná - Staré Město, část Koukolné a Glembovce patří pod spojenou honitbu 
Orlová - Doubrava. 

Za výkon práva myslivosti platí Rovina 10,- Kč/ročně za každý započatý hektar 
vlastníkům pozemků – Pozemkovému fondu, Lesům ČR)2 a Povodí Odry. Drobní  
vlastníci jsou tolerantní a poplatek nepožadují. 

Honitba je rozdělena na 7 úseků, každý má svého vedoucího. V každém úseku 
stojí starý vyřazený důlní vozík, který je zamčený. V něm je uskladněno krmivo pro 
zvěř – toto už je práce myslivců. 

Zvěř 
Součástí uznání honitby je stanovení minimálních a normovaných stavů lovné 

zvěře, kterou jsou srnec obecný, bažant obecný a zajíc polní. 
 

 
Zvěř: 

Stav: 
Minimální: Normovaný: 

srnec 6 29 
bažant 30 120 
zajíc 30 102 

 Čísla uvedená v tabulce, stanovoval do 
konce roku 2002 Okresní úřad – referát životního 
prostředí. Po zrušení okresních úřadů (od 
1.1.2003) bude tato čísla určovat Magistrát města Karviné. 

 
Honební společenstvo pro udržení stavu zvěře v krajině 

soustředí svou pozornost na ozdravný program spárkaté 
zvěře, na vybudování mysliveckých krmných a lovných 
zařízení, na zvýšení užitkovosti honitby a v neposlední řadě 
na zazvěřování krajiny. 

Za tímto účelem vypracovalo a provádí tzv. ozdravné 
programy, které jsou aplikovány na honitbě v katastrálním 
území Dětmarovice a Koukolná o výměře téměř 1300 ha.  

Pro spárkatou zvěř jsou podávána léčiva proti larvám i 
stádiím parazitů zaživadel, plic, proti střečkovosti. Celoročně 
je podáván medicinální liz se stopovými prvky k posílení 
organizmu. V krmném období a v zimě je posilován 
organizmus zvěře podáváním dietetické krmné směsi, 
obsahující mačkané obiloviny, řepkové produkty, seno, 
sladový květ, krmný vápenec, vitamíny, prvky fosfor, sodík a 
podobně. 

 
)1 V roce 2002 se někde uvádí 860 ha. 
)2 Na začátku 90. let měly Lesy ČR na katastru obce Dětmarovice celkem 96 ha lesa, nyní po restitucích 

mají pouze 36 ha. 
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Ozdravné programy jsou dlouhodobou záležitostí. Například spárkatá zvěř se léčí 

dlouhých sedm let. U nás v Dětmarovicích je zvěř v honitbě zdravá, pravidelně 
veterinárně vyšetřovaná. 

Krmná zařízení slouží k podávání krmiv a léčiv. Pro spárkatou zvěř to jsou 
krmelce, solníky, lizy. Pro bažantí zvěř zásypy a pro zaječí krmelečky, jehlany a 
houpačky.  

Po obci je rozmístěno asi 30 – 40 posedů, 20 krmelců a 20 zásypů. 
V posledním období bylo po obci rozmístěno pro drobnou pernatou zvěř 10 ks 

nových zásypů, které  zhotovil pan Kiša. 
Také byly zhotoveny 3 nové krmelce)1, a to do Koukolné, Závady a do Lengu za 

Elektrárnu. 
Na katastru obce Dětmarovice se také vyskytuje škodná -  lišky, dokonce jezevci, 

kuny, tchoři, káňata)2 a nově také krkavci. Ročně naši myslivci zastřelí cca 30 lišek a 
nespočet kun či jezevců. 

K tlumení škodné slouží lovná zařízení. K lovu koček jsou používány tzv. sloupce 
a k lovu lišek norováním umělé nory. 

 
Ke zvyšování užitkovosti honitby jsou zakládána krmná a pastevní políčka a na 

vhodných místech a samozřejmě se souhlasem vlastníka jsou vysazovány dřeviny pro 
ohryz. 

Krmná políčka jsou v Lengu za Elektrárnou za Mlýnkou. Dodnes tam stojí stodola 
Oldřicha Něbroje a ta je využívaná. Na přilehlých políčkách jsou vysazovány a 
vysévány topinambury, kukuřice krmná kapusta a řepa, oves či slunečnice. Vzrostlé 
rostliny nejsou sklízeny, ale jsou na polích ponechávány jako potrava pro zvěř.   

Pastevní políčka jsou plochy s výsadbou jetele, vojtěšky, vikve a hrachu. Rovněž 
jsou vysazovány sladké dřeviny pro ohryz. Tady se používají vyřazené sazenice 
ovocných dřevin ze školek, především jabloně, též švestky a meruňky. Jsou sázeny 
vlastně po celé obci na okraji lesních porostů. Jakmile odrostou, jsou ořezány  nebo 
pokáceny a ponechány k ohryzu na zimní období. 

Zazvěřování krajiny 
Do honitby je možno vpustit bažantí zvěř ve stáří 6 – 8 týdnů. Je kupována ve 

střediscích jeden až tři dny stará. Pak se musí dochovat do stáří minimálně 6 týdnů a 
teprve pak je možné ji vypustit do honitby.  

Obdobně je na tom králík divoký. I toho je možno vypustit do volné přírody ve 
stáří minimálně 6 týdnů, a to ještě pouze ve vhodných lokalitách – dále od civilizace a 
ve vhodném písčitém terénu. Navíc je zde nutná ochrana před škodnou, především před 
liškami, zdivočelými kočkami a kunami.  

Zajíci jsou vypouštěni z důvodů nutného ozdravení populace. Zakládají nové 
rodiny a tak se předchází degeneraci. 

 
)1  Jeden kus za 5 tisíc  zhotovil pan Drobil z Dolní Lutyně. 
)2  Myslivci považují káně lesní za svého nepřítele. Je to dravec, který je na našem katastru přemnožený, 

ale bohužel se nesmí likvidovat, protože je chráněný. 
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Z Dětmarovic na olympijské hry 
 

V únoru letošního roku se v dalekém Salt Lake City  v USA konaly 
zimní olympijské hry.  

Slavnostního zahájení i průběhu první poloviny dění se jako č len  
o f i ci á ln í  d e leg a ce ČEZ a. s. – generálního sponzora našeho 
olympijského týmu -  zúčastnil i občan Dětmarovic, člen rady obce a 
ředitel Elektrárny Chvaletice, Ing. Lumír Jendryščík.  

Státní vlajka z obecního úřadu  se tak dostala do tisíce kilometrů 
vzdáleného a exotického koutu světa. 

Ing. Jendryščík se společně s bývalým ředitelem EDě Ing. Mikulkou 
na ZOH mj. setkal s naší medailistkou Kateřinou Neumanovou. 

 
 

Další majitelé plakety Jánského 
 

Zlatou plaketu uděluje Český červený kříž za 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve.  

20. června převzal zlatou plaketu MUDr. Jánského náš občan 
� Eduard Kraus (čp. 1154)  
23. listopadu byla v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné udělena 

stříbrná plaketa MUDr. Jánského za bezplatné dárcovství krve těmto 
našim občanům:  

� Ing. Miladě Figalové (čp. 1186) 
� Romanu Jurčíkovi (čp. 593) 
� Petru Kolibačovi (čp. 998) 
� Richardu Wojnarovi (čp. 1190) 
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Skončil rok, kdy jsme opět přistoupili k volebním urnám a zvolili 
nové zastupitelstvo obce. Starostou, sice po poměrně značných 
povolebních stranických bojích, byl nakonec opětovně zvolen Ing. Lumír 
Mžik Ani k dalším podstatným změnám v této sféře nedošlo. 

Po deseti letech se podařilo v obci dotáhnout téměř do konce největší 
investiční akci v historii, a to plynofikaci. Celých 10 let totiž byla výstavba 
plynofikace prioritou mezi prioritami. Investovaly se do ní obrovské 
finance, desítky miliónů korun. Devadesát procent domů na zprovozněných 
trasách má plynové přípojky, ale využívá je pouze polovina. Je to velká 
škoda. 

Do povědomí občanů se konečně dostala myšlenka, že pokud chtějí, 
aby se cesta opravovala, musí patřit obci. A tak mnoho úseků soukromých 
cest již občané obci bezplatně darovali. 

 

Pohled z cesty vedoucí od myslivecké hájenky  
směrem do centra obce ke kostelu. 
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D r u ž s t v a  ( k o n z u m y )   
 

Vznik družstevního hnutí v Dětmarovicích se datuje do roku 1894, 
kdy bylo v obci založeno první družstvo, zapsané u obchodního soudu 
v Těšíně pod firmou „Lebensmittelmagazin in Dittmannsdorf“, ale 
prodejna družstva nesla štít psaný česky „Potravní spolek“, v místě 
všeobecně nazývaný „Selský magazin“. Toto družstvo bylo vedeno 
místní inteligencí. Začalo velmi slibně. Po deseti letech „Selský 
magazin“ už jen živořil a při životě byl udržován jen umělým způsobem. 
Svým členům už neposkytoval žádné výhody proti soukromému obchodu. 
Nakonec po dvacetiletém trvání smutně skončil. V roce 1915 bylo toto 
první dětmarovické družstvo rozpuštěno.  

Ale to již v té době existovala v obci družstva další. 

Na pohlednici z roku 1900 je nad budovou rodiny 
Prudlovy čp. 31 napsáno „Potravní spolek“. Lze se 
tedy domnívat, že první družstvo sídlilo právě zde. 
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P o t r a v n í  s p o l e k  dě l n í k ů  
 

Okolo roku 1904 si umínilo několik odvážných mladších dělníků, že založí 
dělnický konzum. Byla to myšlenka odvážná a téměř neproveditelná. Ale nadšenci se 
nenechali zastrašit a odradit různými překážkami. Dne 5.10.1906)1 se konala ustavující 
valná hromada „Potravního spolku dělníků v Dětmarovicích“ , zapsaného 
společenstva s ručením omezeným. Této valné hromady se zúčastnilo 54 členů. Prvními 
funkcionáři družstva byli zvoleni všichni členové přípravného výboru. Ředitelem se stal 
František Kijonka. Dále ve výboru pracovali: Viktor Kijonka, Viktor Štefek, Viktor 
Stáňa, Michal Kijonka, Isidor Koch, František Macura a Josef Malchar. 

První funkcionáři byli povoláním vesměs horníky.  
Dle usnesení valné hromady přistoupilo družstvo za člena ústředního svazu 

rakouských potravních spolků ve Vídni.  
1. února 1907 byla otevřena úplně první prodejna v domě čp. 321)2 v obyčejné 

malé světnici. V následujícím roce už jedna místnost nestačila a družstvo se muselo 
přestěhovat do 1. poschodí této budovy, kde si najalo již tři světnice. 

Postupně důvěra družstva rostla, členů přibývalo a tak se hledaly nové prostory. 
Uvažovalo se, co bude výhodnější. Zda postavit nový dům, či zda koupit velký obchodní 
dům nabízený obchodníkem Lanzerem.  

Aby se tato věc vyřešila, byla dne 10.2.1910 svolána mimořádná valná hromada. 
Zde bylo rozhodnuto, že bude koupen dům čp. 110 (dnes Dělnický dům) od Adolfa 
Lanzera za 24.000 rakouských korun. V té době mělo družstvo 250 členů a měsíční 
tržbu 6.000 korun. Proto bylo zapotřebí peníze půjčit. Družstvo dostalo hypotekární 
dlouhodobou půjčku od I. moravské spořitelny v Brně, malou část vypůjčilo v místní 
Reifeisence a část vypůjčili sami funkcionáři.  

 
)1 Datum ustavující valné hromady je sporné – ve slavnostním listu k 30. výročí založení 
družstva je na str. 1. uvedeno datum 15.10. a na str. 2. pak datum 5.10.  
)2 Dům čp. 321 v centru obce postavil nějaký Dominik Wierba z čp. 32(?) v letech 1902-03. 
Musel to být bohatý člověk, protože se nechával v jednáních s úřady zastupovat advokátem. 
Další majitelkou byla Štěpánka Tyrlíková, po ní pak syn Rudolf. Ten zde žije dodnes. 

 Dům byl po desetiletí jakousi přestupní stanicí pro organizace, které se v Dětmarovicích 
zabydlovaly. 

 Jak výše uvedeno, byla zde v letech 1907 – 1910 úplně první prodejna Potravního spolku 
dělníků. Později dle pamětníků zde byla úplně první prodejna obuvi v obci, kterou provozovala 
firma Baťa před postavením vlastní budovy čp. 770.  

Na základě smlouvy sepsané v roce 1968 zde byla v šedesátých a sedmdesátých letech 
čistírna, přesně nazvaná „Sběrna šatstva Perex“, a to asi do roku 1979, kdy majitel Rudolf 
Tyrlík dal organizaci Perex výpověď. Čistírna se přestěhovala do domu čp. 364. 

Majitel pak na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let  provedl stavební úpravy domu do 
podoby, jak ji známe dnes. Ale moc se nezměnil. 

    1908 - 2002        
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Období první světové války však obchod značně oslabilo. Po roce 1918 se začalo 

družstvo opět rozvíjet 
V roce 1922 prodal Potravní spolek dělníků svůj dům čp. 110 družstvu „Dělnický 

dům“ za bilanční cenu 16.839,90 Kčs. V kupní smlouvě měl Potravní spolek zajištěno 
bezplatné užívání potřebných obchodních místností a bytu pro skladníka po dobu svého 
trvání.  

V roce 1923 splnilo družstvo přání vzdálených členů z Koukolné a 1.10. tohoto 
roku otevřelo svou 2. prodejnu. Ta se utěšeně rozvíjela tak, že v roce 1927 bylo nutné 
postavit vlastní dům odpovídající potřebám této prodejny. V neděli 30.10.1927 byla 
slavnostně otevřena nová druhá prodejna Potravního spolku v Dětmarovicích – dům 
čp.570)3. V tomto roce už mělo družstvo 487 členů. 

Aby mohlo být vyhověno i členům z opačného konce obce, jednalo se na členské 
schůzi dne 11.5.1930 o zakoupení nového stavebního místa pro postavení 3. prodejny. 
Definitivní rozhodnutí o stavbě 3. prodejny padlo na mimořádné valné hromadě dne 
15.2.1931. Stavba započala 15. dubna t.r. a již 15. října 1931 byla na rozhraní obcí 
Dětmarovice a Německá (dnes Dolní) Lutyně otevřena nová třetí prodejna, která dostala 
čp. 670)4. 

Je až neuvěřitelné, jak rychle se v té době stavělo. Od zhotovení plánů, přes vydání 
stavebního povolení, provedení vlastní stavby až po kolaudaci, neuběhl ani rok! 

Ve dnech 4. – 5. července 1936 se v Dětmarovicích konaly u příležitosti 30 let 
trvání Potravního spolku dělníků v Dětmarovicích jubilejní družstevní slavnosti. Průvod 
šel tehdy od 2. prodejny v Koukolné k 1. prodejně k Dělnickému domu. Dle pamětníků 
se těchto oslav zúčastnilo na 1200 - 1300 občanů.  

Za zmínku stojí fakt, že v roce 1936, v době oslav, bylo z 54 zakládajících členů 
ještě naživu 30 členů. 

 

)3   Dům čp. 570 – původně druhá prodejna Potravního spolku dělníků - pochází z roku 1927. 
Plány zhotovil stavitel Trubka z Orlové v dubnu 1927. 10. května bylo vydáno Obecním úřadem 
stavební povolení, 3. září Vysvědčení o dokončení stavby, 2. listopadu povolení k obývání 
s účinností od 1.11. V přízemí obchodní místnost se skladištěm a kanceláří, v patře byt s kuchyní 
a 2 menší pokoje. 

V padesátých letech zde 
sídlilo družstvo Budoucnost. 
Později budova patřila družstvu 
Jednota – Jedność Český Těšín. 

Po výstavbě nové 
samoobsluhy v Koukolné byla 
provedena v roce 1989 
rekonstrukce na prodejnu 
hospodářských  potřeb. Jednota 
- Jedność pronajala budovu 
soukromé 
podnikatelce paní 
Heleně Vaškorové, 
která zachovala 
původní sortiment 
hospodářských 
potřeb. Cca v roce 
2001 rozšířila škálu 
zboží o potraviny. 

 
)4     Čp. 670  je dnešní  nová DPS. O této budově v Kronice obce, díl 4. rok 1995, str. 80. 
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Ještě před druhou světovou válkou stihlo toto 

družstvo zřídit v obci svou čtvrtou prodejnu. Od 
manželů Richtrových si pronajalo téměř nový dům 
čp. 750 na Olmovci)5, aby tak i občané 
nejodlehlejších částí obce měli svou družstevní 
prodejnu.  

 

Zajímavá je také skutečnost, že zboží do svých 
obchodů nakupovalo spotřební družstvo co možná nejblíže. Nejvzdálenějším 
dodavatelem byly zřejmě mlýny a pila v Hlučíně. Spotřební zboží dováželi především 
z Moravské Ostravy a z Bohumína. Alkohol odebírali z továrny likérů v Karviné, pivo a 
sodovky ze skladu Karla Grauera v Německé (dnes Dolní) Lutyni, některé pekařské 
výrobky ze strojní pekárny Huberta Drapy z Doubravy. Nejvěrnějšími dodavateli však 
byli dětmarovičtí živnostníci - pekaři Josef Křístek a Josef Ciastoň a řezník a uzenář 
Evžen Noga.   

Následovala okupace. Nejdříve polská, posléze německá.  
Stejně jako jiné instituce i naše družstvo muselo přejít pod polskou a následně pod 

německou správu. Bylo začleněno do Centrálního spotřebního družstva v Lazích, jehož 
majitelem se stal Herman Faber. V roce 1940 se konaly na všech prodejnách inventury. 
Výbor družstva musel odstoupit a skladníci na prodejnách byli nahrazeni přívrženci 
německého režimu. 

Hned po válce se znovu ujali hospodaření staří funkcionáři. 
 

Krátce po osvobození v roce 1945 byly prodejny Potravního spolku dělníků 
přičleněny k družstvu Budoucnost v Ostravě, která již před válkou měla na Karvinsku 
mnoho svých prodejen. Svého času bylo toto družstvo nejbohatším družstvem na 
Ostravsku. V Dětmarovicích působila Budoucnost  do roku 1957, kdy prodejny přešly 
pod státní obchod Pramen.  Ten však neměl zájem do zdejších poměrně zchátralých 
prodejen investovat.  

Od 1.1.1966 přešly prodejny v obci pod spotřební družstvo Jednota - Jedność.  
V roce 1966, tedy v roce 60. výročí založení Potravního spolku dělníků, se v naší 

obci konaly po třiceti letech druhé a zatím poslední  družstevní oslavy. 
 

)5  Nákres na postavení obchodního a obytného domu na parcele č. 518/35 na Olmovci u 
Obecniny zhotovil František Zeman, zednický mistr z Moravské Ostravy v březnu 1936. 

Dům postavili Karel a Anna Richterovi ze Zálesí, kteří  bydleli na čp. 348, během necelých 7 
měsíců. 1.12.1936 bylo vydáno „Vysvědčení o dokončení stavby“. 

Jak výše uvedeno, dům byl pronajat Potravnímu spolku dělníků k provozování 4. prodejny. 
Později přešel dům do majetku Jednoty – Jedność. Začátkem devadesátých let Jednota– Jedność 
dům prodala soukromému podnikateli, dnes je zde restaurace PEGAS.  

1936 – 2002  
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K o n z u m n í  d r u ž s t v o 

 
Dalším spotřebním družstvem v minulosti bylo Konzumní družstvo – jinak 

Spotřební družstvo železničářů či Železniční konzum. Na rozdíl od „Potravního spolku 
dělníků“ však není historie tohoto družstva tak bohatá.  

Již za říše Rakousko-uherské existovala na Moravě Spotřební družstva 
železničářů. Nejbližší filiálka byla zřízena v Bohumíně.  V době první světové války 
v letech  1914 - 18 byla tato družstva železničářů zásobována lépe než ostatní (dělnická) 
družstva.  

 Zdejší železničáři si mysleli, že jsou něco více než dělníci. Mnoho jich pracovalo 
na dráze v Bohumíně a v Petrovicích. Jejich ženy jezdily nakupovat do železničního 
konzumu do Bohumína.  Časem se jim však cesta do Bohumína zdála daleká, tak si 
prosadili, aby v Dětmarovicích byla zřízena filiální prodejna. Jejich přání se splnilo a  
v roce 1925 otevřeli v budově čp. 25 u občana Něbroje)6 prodejnu pod správou 
Železničního konzumu v Bohumíně. 

V roce 1928 byly železniční konzumy likvidovány. To se zdejším železničářům 
nelíbilo, protože nechtěli, aby jejich ženy chodily nakupovat do „dělnických“ potravních 
spolků a také nechtěli mít nic společného s dělnickou třídou.  

V obci se našla část železničářů, která byla organizována v Národně socialistické 
straně)7 a utvořila družstevní výbor: předseda Viktor Lajčík, místopředseda Antonín 
Močidlan, jednatel Josef Ligocký, pokladník Valentin Jeřábek (finanční strážník), 
revizor Florián Sýkora, členové výboru: Rudolf Hanusek (čp. 396), Alois Antončík, 
Karel Kočí, Josef Hanusek (čp.463), Ferdinand Videnka, Antonín Papiurek, Josef Baňka 
a Ferdinand Švajný. 

Mezi zakladatele dále patřili František Franek, Josef Bednarčík, Teofil Kubatko  a 
Josef Sýkora. 

Prodejna zůstala v čp. 25. Skladníkem zde byl Jaroslav Staňa. 
Za dva roky, tedy v roce 1931, si otevřeli druhou prodejnu v soukromém domě u 

Ferdinanda Švajného v čp. 8 v obyčejné jedné 
světnici. Zde působil jako vedoucí Alois Videnka.  

Ke konci roku 1931 koupili železničáři starý 
dům čp. 10 od manželů Chmielniakových a 
prodejnu konzumního družstva přestěhovali 
z pronajatého domu čp. 8 do tohoto vlastního 
domu)8.  

K 31.12.1931 mělo konzumní družstvo 61 
členů, v roce 1935 již 155 členů.  

 
 
 
 
 

)6  Dnes Elektro – Volák. Historie domu čp. 25 v Kronice obce díl 6., rok 2000, str. 81. 
)7 Nejen Konzumní družstvo železničářů bylo ovlivňováno politickou stranou.  

Také další dva potravní spolky byly vedeny politickými stranami. 
Potravní spolek dělníků vedla Sociálně demokratická strana, 
v Družstvu Dělnický dům převažovali příslušníci  Komunistické strany Československa. 

)8   Oba domy se nacházely v oblasti dnešní křižovatky pod Skotnicí, jinak řečeno naproti dnešní 
hospody „Na růžku“. Čp. 8 ještě, ač velice zchátralé, stojí dodnes. Na parcele po domě čp. 10 
jsou postaveny nové domy. 

Na situačním snímku je vidět umístění zde zmiňovaných  prodejen.  
Na parcele č. 122 stojí dům čp. 8 Ferdinanda Švarného, na parcele č. 100/1 stál 

dům čp. 10. 
Červeně je vyznačeno přibližné umístění dnešní hospody Na růžku. 
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V roce 1938 celá řada funkcionářů družstva musela po obsazení obce Poláky 

Dětmarovice opustit. Za německé okupace byla  prodejna v domě  čp. 25 zlikvidována a 
fungoval pouze obchod druhý. 

Tuto druhou prodejnu v čp. 10 po válce převzalo Potravní družstvo dělníků. Její 
další  osud je posléze podobný osudu prodejen Potravního spolku dělníků: prodejna patří 
pod družstvo Budoucnost, později pod Pramen a od 1.1.1966 pod Jednotu - Jedność. Ta 
však musela ke dni 31. ledna 1968 prodejnu na základě zjištěných hygienických závad a 
také z hlediska bezpečnosti práce uzavřít. Následně pak v roce 1969 byla provedena 
demolice budovy)9. Tak se uzavřela historie obchodu, který byl a dosud i stále je 
v povědomí občanů zapsán jako obchod „U Videnky“.  

V tomto obchodě působily dlouho jako prodavačky paní Švajná a paní Tomíčková. 
 

)9   Budova byla dle dochovaných archivních materiálů postavena Josefem Frankem v roce 1899 
na gruntovní parcele 100B/300 pravděpodobně na místě, kde stál původní dřevěný domek. 
Později byli jejími majiteli  Vincenc a Karolina Chmielniakovi, kteří k nám přišli z Polska. On 
byl obuvník, lidé říkali, že byl na šití bot velký odborník a že měl hodně zákazníků, hlavně z řad 
ženichů. Ona si v domě zřídila obchod. Zřejmě hospodařili slušně, protože si vedle postavili dům 
čp. 380. 

Chmielniakovi  dům čp. 10 prodali  koncem roku 1931 Konzumnímu družstvu.  
Dalšími majiteli byli, jak výše uvedeno, Potravní družstvo dělníků, Budoucnost a Pramen 

Orlová. Ten v roce 1955 pronajal zahradu, patřící k tomuto objektu, Místnímu národnímu 
výboru v Dětmarovicích. 

V roce 1956 byla na zahradě „u Chmielniaků“ zřízena spolková zahrada Zahrádkářů a 
později v roce 1964 byla tato postoupena základní škole, která zde zřídila školní záhonky. 

Posledním majitelem domu čp. 10 byla Jednota-Jedność. 
V demoličním rozhodnutí se uvádí, že budova byla postavena ze škváry, navíc poškozena 

bombardováním za druhé světové války. I to byly důvody k likvidaci.  
V posudku Hygieny se můžeme dočíst, že budova byla velmi zchátralá, zdivo uvnitř prodejny 

i skladovacích prostor promoklé místy až ke stropu, omítka opadává. Zásobování vodou pouze 
ze studny, k mytí rukou pro zaměstnance bylo používáno pouze provizorní umývadlo. Záchod 
k používání pouze suchý v dřevěné boudě.  

V roce demolice, tj. v roce 1969,  je stavební  parcela označena č. 100/1.  
V době, kdy obchod provozovala Jednota-Jedność, měla prodejna číslo 11-104 a vedoucí 

byla nějaká paní Videnková. 
Dnes jsou na místě původní stavební parcely i zahrady postaveny nové rodinné domky. 

 
 

 
 

Jedna z mála dochovaných fotografií, na které je obchod „U Videnky“. Je to zadní část 
domu. Fotografie byla pořízena v roce 1956, když zde zakládali svou svazovou zahradu 
zahrádkáři. 
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D r u ž s t v o  Dě l n i c k ý  d ům  
 

Už  v roce 1897 se objevila první touha dělníků po vlastním domě. V obci byla 
svolána schůze, pro kterou však nebylo možné sehnat místnost. Proto byl uspořádán 
tábor lidu pod širým nebem v zahradě Josefa Krůla. První schůzi se podařilo dělníkům 
uspořádat posléze v roce 1900 v době velké hornické stávky, a to v hostinci Josefa 
Lanzera, který se nacházel v místech dnešního parkoviště před Dělnickým domem.  

Touha po vlastním domě se stupňovala 
se založením odborové organizace „Unie“ 
v roce 1901, politické organizace sociální 
demokracie v roce 1906 a konečně se 
založením dělnického konzumního družstva 
„Potravní spolek dělníků“ v tomtéž roce 1906. 
Jak jsem již uvedla, v roce 1910 Potravní 
spolek dělníků zakoupil od Adolfa  Lanzera 
vlastní dům čp. 110)10, který se ihned stal 
sídlem všech už zde stávajících organizací a 
střediskem dělnického života v obci.  

První světová válka zanechala v hospodářském životě značné mezery, ale řádným 
vedením se brzy podařilo nedostatky odstranit a podnik se začal opět slibně rozvíjet.  

V roce 1920 ke stávajícím organizacím přibyla v Dětmarovicích nová organizace 
mládeže D.T.J. Již na ustavující valné hromadě této „Dělnické tělocvičné jednoty“)11 
v dubnu 1920 se jednalo o přístavbě sálu k budově čp. 110.  

 
)10 K tomuto objektu se dochovalo jen nepatrné množství historických dokumentů – pouze 

tiskopisy v souvislosti s daňovým přiznáním z let 1904 - 1905. Z nich lze usuzovat, že objekt 
byl postaven  v roce 1904 jako budova o 24 místnostech. 

)11  V obci se postupně vystřídaly 3 spolky, které se postupně transformovaly, nikdy neexistovaly 
souběžně a jejich názvy nelze zaměňovat. Jsou v tom velké nejasnosti a nelze tedy 
stoprocentně říci, jak to bylo. Historické materiály se nedochovalo téměř žádné. Z toho, co 
jsem našla v archivech a získala od občanů, jsem došla k tomuto závěru: 

o DTJ, tj. Dělnická tělocvičná jednota - byla založena v roce 1920. Myšlenku a podnět 
k obnovení divadelní činnosti po První světové válce dal Augustin Kijonka. Pod vedením učitele 
Mrózka bylo 28. října 1920 sehráno v hostinci Alberta Riegra představení „Návrat českého 
legionáře“. Členové DTJ se podíleli na přístavbě sálu Dělnického domu. Později změnila název 
na FDTJ a byla vymazána v roce 1926. 
o FDTJ, tj. Federace dělnických tělocvičných jednot - o této organizaci se hovoří od konce 
roku 1923. Právě její členové sehráli 4. listopadu 1923 představení „Lucerna“ v Dělnickém 
domě. 
o JPT , tj. Jednotná proletářská tělovýchova -  24. října 1926 se konala v Dělnickém domě 
valná hromada, kde byla provedena změna stanov a název spolku se změnil na JPT. V roce 1930 
se konaly velkolepé 
oslavy 
desátého výročí  
založení spolku 
v Dělnickém domě, 
ze kterých se 
dochovaly hezké 
fotografie.  

 
 

První podoba Dělnického domu. 
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Můžeme tedy konstatovat, že to byla právě mládež, která jako první vystihla 

nutnost moderního dělnického domu, který by měl sál s jevištěm a potřebnými 
místnostmi, které by sloužily k pořádání schůzí, přednášek, divadel a podobně, aby 
mohla být povznesena úroveň místního dělnictva.  

Myšlenka samostatného družstva „D ělnický dům“  se vykrystalizovala a 12. 
prosince 1920 byla svolána ustavující valná hromada nového družstva za přítomnosti 31 
přihlášených členů. Ti ze svého středu zvolili 6 členů představenstva  a 6 členů dozorčí 
rady.  

Mezi prvními členy výboru byli Karel Macura – předseda, dále pak Eduard Šotek, 
Josef Stošek, František Tkoč, Dominik Staňa, Karel Huplík, Maxmilián Noga, 
Ferdinand Čempel, Adam Botorek, Alois Míček, František Mílek a Antonín Stoklasa.  

Družstvo se přihlásilo za člena Ústředního svazu čsl. družstev v Praze, kde také 
byly zakoupeny potřebné obchodní knihy. Funkcionáři nového družstva se přiučovali u 
již zkušených funkcionářů „Potravního spolku dělníků“. Noví členové se přihlašovali se 
závodními podíly i svými úsporami a shromažďovali základní kapitál podniku.  

Hostinskou koncesi mělo nové družstvo zapůjčeno z hospodářsko-čtenářského 
spolku „Svornost“. 15. května 1922 mu byla udělena vlastní hostinská koncese 
s omezením pouze pro členy a s podmínkou, že do jednoho roku vystaví družstvo sál a 
potřebné místnosti hostinské.  

Členové pořádali sbírku peněz a přinášeli těžce nastřádané úspory, ale ty nestačily 
na realizaci projektované stavby. Na pololetní valné hromadě dne 30. července 1922 
bylo rozhodnuto zakoupení domu od „Potravního spolku dělníků“. Tak byla získána 
cenná realita pro dosažení hypotekární půjčky na přístavbu sálu. 

Přístavba sálu a dalších potřebných místností, jejíž provedení stálo 255.000 Kčs, 
byla započata v květnu 1923 a dokončena v září téhož roku. Dne 23.9.1923 se konalo 
slavnostní odevzdání sálu „jakému v okolí není rovno“, jak uvádějí dochované písemné  
materiály z té doby, svému účelu za velké účasti místního dělnictva  i dělnictva okolních 
obcí.. Dne 4. listopadu téhož roku sehrála na novém jevišti místní FDTJ zahajovací 
představení „Lucerna“. Jak jinak, při přeplněném sále. 

Tak bylo splněno dávné přání dělnictva, aby se mělo kde scházet, vzdělávat se a 
bavit se. 

V roce 1932 získalo družstvo koncesi veřejnou. 
Ke dni 31.12.1935 čítalo družstvo  „Dělnický dům“ 141 řádných členů. 
 

 
 

Družstvo se vyvíjelo slibně, dluh na domě se splácel. Přišel však rok 1938. V roce 
1940 byla do Dělnického domu Němci nasazena soukromá osoba z Horního Slezska, 
která hospodařila ve svůj prospěch. Po osvobození němečtí hospodáři z Dělnického 
domu utekli. 

Dělnický dům  
ve své druhé podobě, kdy byl již 
přistaven sál. 
Foto je ze dne konání oslav  
30. výročí založení  
Potravního spolku dělníků  
v roce 1936. 
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V období II. světové války byl také tento spolek zrušen, stejně jako řada ostatních. 

Po osvobození se Dělnického domu ujali bývalí funkcionáři spolku. U nového zrodu 
spolku v roce 1945 stáli například: Max Noga, Josef Konečný, František Tkoč, Albín 
Liberda, Leopold Hanusek a další. Družstvo Dělnický dům hospodařilo se svými 
funkcionáři až do roku 1958)12. V tomto roce byla činnost družstva Dělnický dům 
ukončena. 

Posledními funkcionáři družstva Dělnický dům Dětmarovice byli Max Noga - 
předseda, který byl činný již při založení družstva v roce 1920, Emil Střelec – 
pokladník, Albín Liberda - předseda MNV, Leopold Hanusek - kontrolor, Josef 
Konečný, Leo Dadok, Stanislav Poláček či František Tkoč. 

O Dělnický dům měly zájem Restaurace a Jídelny Karviná. Ale jelikož předkupní 
právo na dům měli členové Potravního spolku dělníků, bylo nakonec rozhodnuto jinak. 
Předseda místního národního výboru Albín Liberda a funkcionáři obou potravních 
spolků se usnesli, že Dělnický dům se zestátní prostřednictvím MNV a Restaurace a 
Jídelny budou platit MNV 
nájem. Na stejném jednání 
bylo rovněž rozhodnuto, že 
na budově zůstane ponechán 
nápis Dělnický dům, jako 
odkaz dělníků, kteří ho 
dobudovali a po dlouhá léta 
v něm hospodařili. 

 

Budova Dělnický dům 
tak přešla do majetku obce. 
Od roku 1958 až do roku 1995 byla pod správou Osvětové besedy)13. V letech 1981 - 
1985 byla provedena její generální rekonstrukce. Dne 30.11.1985 se konalo slavnostní 
otevření nově rekonstruované budovy a přesně po deseti letech ke dni 30.11.1995 byla 
zrušena Osvětová beseda. Dělnický dům tak znovu přešel pod správu obce. 

    
 
)12 Ačkoliv byla činnost družstva Dělnický dům ukončena již v roce 1958, výmaz družstva 
v rejstříku společenstev byl proveden Okresním soudem Ostrava teprve dne 10.4.1968. Tento 
„výmaz“, což je vlastně jeden jediný list papíru, je uložen ve Státním okresním archivu 
v Karviné. Je na něm uvedeno, že část písemností družstva vlastní pan Emil Střelec, čp. 648 a 
část je uložena ve SOA Karviná. 
)13 Osvětová beseda vznikla v padesátých letech, v době, kdy byly zakládány tyto kulturní 
příspěvkové organizace po celé republice. Od začátku, kdy byly založena, měla své sídlo 
v Dělnickém domě, pouze v době generální rekonstrukce a přestavby v letech 1982 – 1985 
sídlila v budově Místního národního výboru. 

O této organizaci je pojednáno podrobně v Kronice obce,  díl 4., rok 1995, str. 52-63. 
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V místnosti, kde byla původně prodejna Potravního spolku dělníků, mělo do roku 

1957 prodejnu družstvo Budoucnost, po něm v letech 1958-1966 státní obchod Pramen.  
Restaurační prostory byly v roce 1958 pronajaty Restauracím a Jídelnám. Od roku 

1966 zde pak hostinskou činnost vykonávala Jednota – Jedność se sídlem v Českém 
Těšíně. Po výpovědi této organizace v letech 1991-92 provozovala restauraci krátce 
Osvětová beseda. Po ní již nastoupili soukromí podnikatelé – Josef Popek, Petr Topiař, 
Vlastimila Bílková,  Jaromír Ligocký, David Ligocký,  společníci Čempel a Adamčík, 
Dalibor Čempel  a nyní Eva Volná. 

 
V Dělnickém domě byla kdysi zřízena také první školní jídelna)14 v obci.  
Od počátku, kdy začaly vlastnit Dělnický dům spolky, našly zde své útočiště 

rovněž divadelní soubory)15 
V roce 1947 divadelní činnost pokročila tak daleko, že divadelníci již na 

stávajícím jevišti v Dělnickém domě nemohli uvést výpravnější divadelní hry a tak na 
žádost Divadelního spolku Aloise Jiráska nechalo družstvo Dělnický dům zvětšit jeviště 
do šířky i do hloubky a rovněž byl zvýšen strop. Zároveň byla po celé délce sálu vpravo 
přistavěna výklenková místnost, tzv. přisálí, která mohla pojmou při přeplněném sále 
další diváky. 

Dělnický dům šel ruku v ruce s pokrokem a tak zde například byla umístěna 
v padesátých letech veřejná pračka, v roce 1955 první veřejný televizor v obci či v roce 
1987 první počítač pro veřejnost. 

 
Přibližně osmdesát let byl 

Dělnický dům centrem kulturního 
dění v obci. Svou činnost zde 
vyvíjely i mnohé další společenské, 
zájmové, politické i jiné organizace 
a spolky. V posledních letech však 
jeho dříve samozřejmé určení začalo 
být potlačováno na úkor komerčního 
využití. 

 
 
Jednota - Jednoś ć 

 
V polovině šedesátých let požádala Rada Místního národního výboru 

v Dětmarovicích Jednotu-Jedność se sídlem v Českém Těšíně, aby převzala stávající 
prodejny v obci. A tak od 1.1.1966 přešly veškeré prodejny v obci pod Spotřební 
družstvo Jednota - Jedność.  

V  centru obce tak pod Jednotu-Jedność připadla dříve zmiňovaná prodejna U 
Videnky a také prodejna u Prudla)16. Oba tyto nevyhovující objekty donutily družstvo 
uvažovat o výstavbě nové prodejny. Po delším jednání bylo vybráno ke stavbě místo na 
zahradě pana Kopla a paní Anežky Něbrojové. Stavební pozemek byl močálovitý a 
muselo být dovezeno mnoho aut zeminy k úpravě terénu.   

 
)14 Viz Kronika obce díl 2., rok 1954, str. 64.   
)15 O činnosti divadelního souboru Aloise Jiráska pojednává samostatně vedená Kronika. 
)16 Prodejna u Prudla, tedy v domě čp. 31. Dříve to byl soukromý obchůdek s potravinami a 
smíšeným zbožím, dnes je zde Elektro - Prudel. 
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Ihned v letních měsících roku 1966 družstvo Jednota-Jedność začalo na těchto 

pozemcích s výstavbou nové prodejny – samoobsluhy)17  ve středu obce. Do příchodu 
zimy byla stavba pod střechou a v zimních měsících byly prováděny práce uvnitř 
budovy. Samozřejmě se na výstavbě velkou měrou podíleli občané naší obce. Slavnostní 
otevření nové prodejny se konalo 2. října 1967 za účasti mnoha hostů i mnoha občanů.  

První vedoucí se stala paní Božena Střelcová.  
Ve 2. polovině sedmdesátých let, prakticky až do roku 1990 provozovalo družstvo  

Jednota-Jedność v naší obci stabilně 6 prodejen potravin a smíšeného zboží, a to 
samoobsluhu ve středu obce, prodejnu v Koukolné, Třetí prodejnu u Lutyně, prodejnu 
na Olmovci, samoobsluhu na Zálesí  a prodejnu na Glembovci. Dále 2 řeznictví – u 
Vaštyla a u Nogy, od roku 1987 pak i řeznictví v nové prodejně v Koukolné, dále 
prodejnu textilu, obuvi a tzv. narpu)18. V neposlední řadě pak 5 pohostinství – v 
Dělnickém domě, v Koukolné, U silnice – tedy U Bartečka, na Glembovci U Krůčka a 
myslivnu u nádraží)19.   

Po sametové revoluci došlo k velkému zlomu, když Jednota-Jedność se svých 
prodejen postupně zbavovala, až v obci zůstala pouze jedna jediná.   

Za zmínku na tomto místě se sluší připomenout, že při každé prodejně smíšeného 
zboží byly ustaveny tzv. dohlížecí výbory Jednoty-Jedność, které dohlížely na správný 
chod jednotlivých prodejen, na zásobování zbožím, také na čistotu a podobně. Kromě 
toho vykonaly spoustu dobré a užitečné práce formou brigádnické činnosti. Například 
jejich členové prováděli úklid okolo prodejen, také pořádali mnoho kulturních a 
společenských akcí pro děti i další občany.  

Dnes Jednota-Jedność provozuje v obci pouze jedinou samoobsluhu v centru obce 
a aktivně zde pracuje jeden dohlížecí výbor.  

 
 

Další osudy prode jen Jednoty -  Jednoś ć 
 
Samoobsluha střed – prodejna potravin a smíšeného zboží. Od uvedení do 

provozu v roce 1967 až do dnešních dnů je stále v provozu a v majetku Jednoty – 
Jedność jako jediná v celé obci. Nabízí poměrně široký sortiment zboží, je velmi dobře 
zásobena. Jezdí sem nakupovat i občané z okolních obcí.   

O její chod se pečlivě stará kolektiv pracovnic pod vedením paní Anny 
Sobalové)20. Pracují zde většinou naše dětmarovické prodavačky.  

V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce budovy i interiéru.   
Jediným nedostatkem této prodejny je to, že na svůj rozmanitý a široký sortiment 

je poměrně malá. 
Prodejna čp. 570 v Koukolná (dříve druhá prodejna Potravního spolku dělníků) – 

po výstavbě nové samoobsluhy v Koukolné byla provedena v roce 1989 rekonstrukce na 
prodejnu hospodářských  potřeb. Jednota-Jedność pronajala budovu soukromé 
podnikatelce paní Heleně Vaškorové, která zachovala původní sortiment hospodářských 
potřeb. Přibližně v roce 2001 rozšířila škálu zboží o potraviny. 

 
)17 Otevření nové samoobsluhy je podrobně popsáno v Kronice obce – díl 2., str. 285 – 286. 
)18 Navíc pak ještě některé prodejny, které byly v provozu jen určitou dobu (např. bufet Jitřenku 
či prodejnu hospodářských potřeb v Koukolné).  
)19 Existovala ještě jedna hospoda, a to  Rumcajs na Zálesí v domě čp. 334. Budova patřila do 
majetku obce, spravovala ji dlouhá léta Osvětová beseda a později Samostatná provozovna. 
)20 Před ní byla vedoucí paní Jiřina Wojciková, která na toto místo nastoupila po 
v předcházejícím článku zmiňované paní Boženě Střelcové. 
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Samoobsluha v Koukolné (nová prodejna – potraviny se smíšeným zbožím a malý 

výsek masa) postavena v roce 1987, sortimentem nahradila prodejnu v čp. 570 a ještě ho 
rozšířila. Po revoluci byla prodána firmě Ciba, původní sortiment zboží byl tehdy 
zachován. Po roce 2000 bylo potravinářské zboží přestěhováno do malých prostor 
v původním výseku masa. Prodejna měla charakter minisamoobsluhy  

Časem objekt opět změnil majitele a dnes zde sídlí firma LUKE elektric, která se 
zabývá prodejem baterií. Od těch nejmenších do náramkových hodinek až po ty největší 
do traktorů. 

Třetí prodejna u Lutyně (dům čp. 670 Potravního spolku)  sloužila svému účelu 
do revoluce. Poté byla pronajata soukromé podnikatelce paní Kubiňokové, která zde 
moc dlouho nebyla. Tak skončila historie tohoto obchodu. 

Začátkem devadesátých let byla provedena přestavba a přístavba objektu na Dům 
s pečovatelskou službou. 

Prodejna na Olmovci (dům čp. 750, dříve čtvrtá prodejna Potravního spolku) 
patřila až do revoluce Jednotě–Jedność a sloužila stále jako prodejna potravin a 
smíšeného zboží. Dlouhou dobu zde pracovala jako vedoucí paní Štěpánka Tomicová. 
Podle ní se tomuto obchodu často říkalo „U Štěpánky“. 

Po roce 1990 budova byla  prodána soukromníkovi. Dnes je zde restaurace Pegas. 
Samoobsluha na Zálesí (potraviny + smíšené zboží) byla postavena v akci „Z“ 

v roce 1963. Po revoluci ji Jednota-Jedność prodala soukromé osobě, která si zde zřídila 
„Second-hand“ na bílé zboží (ledničky, sporáky a podobně). Tato prodejna však v této 
odlehlé části obce neměla šanci prosperovat. A tak byla následně prodána občanovi, 
který prodejnu začal předělávat na rodinný domek. V současné době je pro majetkové 
nesrovnalosti opuštěna.  

Prodejna na Glembovci (potraviny + smíšené zboží) byla postavena v akci „Z“ 
v roce 1958, později v roce 1977 byla provedena přístavba skladovacích prostor.  

Po roce 1990 i tato prodejnička byla také prodána soukromníkovi. Od té doby 
několikrát změnila majitele i provozovatele, střídavě byla otevřena a uzavřena.  Svému 
účelu slouží dodnes, ale více než prodejna slouží jako stánkový prodej piva . 

Jitřenka – to byl 
název bufetu, který byl 
zřízen v přízemí domu čp. 
942 po jeho výstavbě 
začátkem šedesátých let. 
V druhé části přízemí byla 
umístěna narpa. Časem zde 
byl prodej lahůdek zrušen a 
na celou prodejní plochu 
byla nastěhována narpa. 
Později se sortiment zboží 
postupně rozšiřoval a dokonce se zde prodávaly i elektrospotřebiče.  

Od roku 1990 zde sídlí prodejna VaS se smíšeným zbožím podnikatelky Dagmar 
Valicové.  

Prodejna u Prudla v domě čp. 31. Obchod u Prudla byl založen jako soukromý 
v období mezi dvěma světovými válkami. Po znárodnění se zde postupně vystřídaly 
Budoucnost, Pramen a Jednota-Jedność. Svého času zde byl umístěn bufet Jitřenka. 
Později pak pultová prodejna potravin a smíšeného zboží.   

Po revoluci si majitel Jaroslav Prudel společně se svým synem Jiřím založili opět 
vlastní soukromý obchod s elektrozbožím, který je zde doposud. 
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Fotodokumentace: 
 
- 8 ks foto sněhové kalamity (str.153 - 154 hlavního alba) 
- 1 ks foto jaro v Dětmarovicích – kvetoucí sakury (str. 155 hlavního alba) 
- 2 ks foto činnost ADRY v Dětmarovicích při povodni v Čechách (str.155 hl. alba) 
- 1 ks foto podzimní zátiší – muchomůrky (str. 155 hlavního alba) 
- 12 ks foto z voleb do Parlamentu ze dne 15.6.02 (str. 156 – 157 hlavního alba) 
- 2 ks foto volební propagace ve vývěsných skřínkách (str. 158 hlavního alba) 
- 2 ks foto nově zpevněné cesty – „Mencner“ (str. 158 hlavního alba) 
- 4 ks foto z pokládání nových chodníků v centru obce – od Dělnického domu  

                                  k řeznictví paní Ligocké (str. 159 hlavního alba) 
- 4 ks foto z postupné opravy domu čp. 900 (str. 160 hlavního alba) 
- 1 ks foto nových židlí v malé zasedací místnosti na OÚ (str. 161 hlavního alba) 
- 1 ks foto automatu na svíčky na místním hřbitově (str. 161 hlavního alba) 
- 5 ks foto z výstavby železničního koridoru (str. 161 – 162 hlavního alba) 
- 2 ks foto nátěru stožárů vysokého napětí (str. 162 hlavního alba) 
- 9 ks foto podnikatelských subjektů – čp. 770, Dělnický dům a Tipsport, pila Ciba,                    
                         hospůdka Na statku, Stavbyt (str. 163 – 164 hlavního alba) 
- 4 ks foto firem v areálu na Skotnici (str. 165 hlavního alba) 
- 5 ks foto ze 4. obecního plesu (str. 166 hlavního alba) 
- 2 ks foto z přijetí fotbalového dorostu u starosty obce (str. 167 hlavního alba) 
- 2 ks foto z přijetí nejlepších žáků u starosty obce (str. 167 hlavního alba) 
- 1 ks foto ze vsypu ostatků na vsypové loučce (str. 168 hlavního alba) 
- 1 ks foto z návštěvy spisovatelky Drijverové v knihovně (str. 168 hlavního alba) 
- 4 ks foto zničené Něbrojovy kaple (str. 168 hlavního alba) 
- 2 ks foto Antončíkova kříže (str. 169 hlavního alba) 
- 2 ks foto vánoční výzdoby v kostele (str. 169 hlavního alba) 
- 1 ks foto ředitele Elektrárny Dětmarovice na Olympijských hrách (str. 169 hl.alba) 

 
 
 

Jiné materiá ly:  
 
- PF starosty obce 
- články z novin o počasí 
- články z novin o pomoci našeho regionu při povodních v Čechách 
- volební program KSČM 
- hlasovací lístky pro volby do Parlamentu 
- články z novin o parlamentních volbách 
- hlasovací lístky pro volby do Senátu 
- výsledky hlasování  za okrsky a za obec do voleb do Senátu 
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- kandidátní listina KDU-ČSL  do komunálních voleb 
- volební program KSČM do komunálních voleb 
- informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva 
- hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce (2x) 
- výsledky voleb do zastupitelstva obce (6 str.) 
- výsledky voleb 2002 – grafy z novin 
- články z novin o výsledcích komunálních voleb v okrese Karviná 
- dopis Mgr. Martina Dudy a pana Petra Kopla pro jednání zastupitelstva obce ze 

dne 18.12.2002 
- dopis Dagmar Šnapkové zastupitelstvu obce ze dne 18.12.2002 – nezveřejněný 
- článek Dagmar Šnapková o činnosti zastupitelstva obce publikovaný ve 

Zpravodaji OV KSČM  
- titulní list internetových stránek obce 
- článek z novin o otevření železničního koridoru 
- články z novin o zahájení výstavby dálnice D 47 
- články z novin – spekulace o odstavení Elektrárny (7 str.) 
- článek z novin – Den otevřených dveří na Elektrárně 
- seznam objektů, na které byla zpracována pasportizace 
- pasport domu čp. 228 
- seznam domů, které budou do roku 2020 ovlivněny těžbou 
- zakreslení domů, které budou do roku 2020 ovlivněny těžbou, do mapy 
- dopis Ministerstva životního prostředí  ve věci „Posuzování vlivů na životní 

prostředí záměru Hornická činnost OKD v období 2003 – 2010“ 
- články z novin o problémech s rozšiřováním těžby (8 stran) 
- články z novin o důlních otřesech (6 str.) 
- doklady o firmě Stelmar (3 listy) 
- články z novin o Drahomíru Zarembovi (1 str.) 
- články z novin o kriminální činnosti na katastru obce (3 str.) 
- vstupenky na 4. obecní ples 
- pozvánky a letáčky na kulturní a společenské akce (5 str.) 
- propagační materiál knihovny Dětmarovice 
- pamětní zápis od spisovatelky Martiny Drijverové 
- článek z novin o natáčení dokumentu České televize pro  pořad „Osudové 

okamžiky“ 
- propagace akcí CASD 
- články z novin o činnosti SK Dětmarovice (34 str.) 
- letáček z Dětmarovických groblí 
- články z novin o závodu Grácia 
- foto z Olympijských her (ing. Jendryščík, ing. Mikulka a Kateřina Neumanová) 
- článek o letním biatlonu – Pavlína Škutová 
- ekonomické události v kraji v roce 2002 
- články z novin o nejvýznamnějších zahraničních událostech 
- nezveřejněný odkaz presidenta Edvarda Beneše z roku 1947 
 

 
 

Mimo řádné materiá ly: 
 
- Poslední samostatné vydání týdeníku „KARVINSKO“ ze dne 24.9.2002 
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PPoozznnáámmkkyy  
Ad str. 4/02 – oprava: 
V obsahu je „Antoníčkův kříž“ – patří „Antončíkův kříž“. Chyba se stala na 
základě automatické opravy gramatiky. 
  
Ad str. 56/02 – oprava: 
Napsala jsem: „…jednu z lip tak má v zahradě a kříž a druhou lípu za 
plotem.“ Ve skutečnosti je to opačně. „…jednu z lip a kříž tak má v zahradě 
a druhou lípu za plotem.“  
 


