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Úvod

Snímek z přivítání současného prezidenta Václava Klause
v roce 1996 v Dětmarovicích.
Zleva ing. Adolf Neuwert, tehdejší starosta obce,
MUDr. Václav Sochor, předseda ODS, Brigita Sochorová.
a manželé Klausovi.

Na úvod letošního ročníku Kroniky obce bych ráda napsala pár řádků o
událostech, které se týkají každého občana České republiky, tedy každého z nás.
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Změna p rezidenta repub li ky
V únoru se rozloučil se svým úřadem první prezident novodobé historie našeho
státu Václav Havel. Zhruba po měsíci se dne 7.3.2003 stal oficiálně druhým
prezidentem České republiky jednašedesátiletý expremiér a čestný předseda ODS
Václav Klaus.
Zde bych ráda poznamenala, že Václav
Klaus navštívil Dětmarovice v minulosti hned
dvakrát. Poprvé to bylo 19. května 1992)1, kdy
obec navštívil jako předseda ODS společně se
svými stranickými kolegy na předvolebním
mítingu. Druhá návštěva byla opět před
volbami, a to v roce 1996. Tehdy byl navíc ve
funkci premiéra. Do Dětmarovic zavítal
společně se svou manželkou Livií. Byl přivítán
tehdejším starostou naší obce ing. Adolfem
Neuwertem a předsedou místní ODS MUDr.
Václavem Sochorem dle staré dobré tradice
chlebem a solí. Na parkovišti u Dělnického
Starosta obce ing. Adolf Neuwert
domu vyhrávala kapela a došlo i na tanec.
s Livií Klausovou
v roce1996 u Dělnického domu.
Státní svátky a vý zn amn é dny
Od roku 2000 se v České republice slaví sedm státních svátků a stejný počet těch
ostatních. Ale protože 1. leden)2 je uveden dvakrát, pak tedy máme celkem 13 svátků.
Dále byly určeny dva významné dny a dva památné dny.
Od roku 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, byl zákon o státních
svátcích novelizován celkem sedmkrát. Nejčastěji, celkem čtyřikrát, v posledních
třinácti letech. Jde tedy o téma, kterému se v poslední době věnovali naši zákonodárci
daleko intenzivněji než dalším důležitějším záležitostem. Každá politická strana má své
priority, co slavit a co ne, a tak poslanci bouřlivě diskutují a snaží se prosadit to své.

K onec drobných mincí
31.10.2003 byl posledním dnem, kdy platily nejmenší platné české mince,
hliníkové desetníky a dvacetníky. Celkem jich bylo v naší republice v oběhu 1,3
miliardy ks, což představovalo souhrnnou hodnotu 172 miliónů korun. Na jednoho
Čecha připadalo 72 desetníků a 53 dvacetníků.
Přepočteme-li tyto počty na naši obce, která má okolo 3800 obyvatel, dostaneme
se na neuvěřitelná čísla: v Dětmarovicích by podle toho bylo v oběhu 272.600 ks
desetníků a 201.400 ks dvacetníků.
Celková váha těchto mincí v České republice představuje 800 tun hliníku. To vše
půjde na sešrotování a použije se jako druhotná surovina.
V další praxi to bude vypadat tak, že ceny za zboží se budou zaokrouhlovat na celé
koruny, případně na padesátihaléře.
)1 Viz Kronika obce díl 3., rok 1992, str. 450.
)2 První leden, jakožto začátek nového roku, byl odjakživa svátkem. Od roku 2001 je navíc Dnem obnovy
samostatného českého státu.
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Počasí
a příroda

Nahoře: v dubnu se počasí velmi rychle měnilo.
Dole: léto a podzim.

S výjimkou několika dnů mírná zima.
Květen a červen byl ve znamení teplotních rekordů.
Stejně tak letní měsíce.
Krásný podzim.
To byly hlavní rysy počasí v roce 2003.
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Zima
Koncem loňského roku přišel nový sníh 30.12.2002. V noci z 31.12.2002 na
1.1.2003 byl mráz –12oC. Nový rok nás přivítal námrazou jako v pohádce. Ale již 1.1.
v noci vystoupila teplota nad 0oC a 2.1. dokonce v 7, 00 hodin ráno bylo 5oC.
Ve dnech 9.-11.1. mráz sužoval Evropu a hlavně Rusko, kde byly naměřeny
teploty až –55oC a umírali tam lidé. I v Dětmarovicích byly silné mrazy. Z 11. na 12.1.
se pohybovaly v rozmezí od –15oC do –19oC.
Od 13.1. se začalo oteplovat. 13.1. byla teplota –5oC, 14.1. okolo 0oC, ale vál silný
ledový vítr.
Od 23.1. jsme byli bez sněhu.
7.2. opět sněžilo, teplota klesla na –6oC, v neděli 9.2. bylo všude bílo.
Pokles teploty dále pokračoval a ve dnech 14.–15.2. se pohybovaly noční teploty
okolo –15oC a denní okolo –10oC.
19.2. ráno setrvávala teplota na –10oC.
14.3. napadl nový sníh.

Ja ro
První jarní den byl sice slunečný, ale mrazivý. Stejný ráz počasí byl i další dva
dny.
Během pár dní došlo k velké změně. 28.–29.3. již bylo krásné jarní počasí.
Slunečno, teploty na některých místech republiky až 20oC.
5.4. se šíleně ochladilo, objevily se noční mrazíky a nárazový vítr, stejně, ne-li
hůře bylo i 6.4. Následující den ráno byl mrazík –2oC a všude úplně bílo, zasněženo.
Další ochlazení přišlo 14.4.
Už 20.–21.4. nádherně, slunečno, 22.4. přeháňky.
Ve dnech 29.4.–2.5. teplo: 30.4. až 28oC, 1.5. vítr, 2.5. vedro, 3.5. přeháňky. Dále
pokračovalo krásné počasí, až spíše vedra.
5. a 6.5.padaly teplotní rekordy. V Praze naměřeno 5. května 28,4oC, 6. května
29,9oC. 8.5. v Praze 28,3oC – překonáno tak maximum 26,4oC z roku 1867.
Na stejné výši se pohybovaly též teploty u nás v Dětmarovicích.
Z 9. na 10.5. se v noci přehnala bouřka, ale ve dne bylo opět vedro.
11.5. bylo zataženo, ale šíleně dusno.
19.5. v poledně začalo pršet, pršelo do 22.5., kdy se odpoledne začalo vyjasňovat a
již 25.5. bylo opět vedro.
1.6. odpoledne se nad částí obce v oblasti Lyngu a centru obce přehnala silná
bouřka s průtrží mračen.
Po ní následovala vedra.
6.6. – 7.6. se otřásaly rekordní teploty z roku 1998 ve výši 34oC, respektive
o
33,2 C. 8.6. byl vyrovnán rekord 31,9oC z let 1946 a 1950.
9.6. bouřka se silným lijákem.
11.6. po velmi deštivém dni se v 16,00 hodin nad obcí přehnala větrná smršť, která
vyvrátila spoustu stromů. Při jejich likvidaci zasahovali hasiči. Byly poškozeny také
dráty elektrického vedení a tak byla dodávka elektřiny v plném rozsahu obnovena až po
půlnoci.
Dále pokračovala tropická vedra. 12.6. překonán teplotou 32,6oC další rekord.
Do vedra přišel 18.6. pořádný liják, v dalších dnech po něm konečně nastala úleva
a mírné ochlazení.
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11.6. 2003
po větrné smršti.

Léto
Ale již po několika dnech opět tropická vedra. 23.6. opět překonán rekord,
naměřeno 32,9oC.
29.6. teplota 32oC.
9.7. nastoupilo ochlazení, přeháňky. To trvalo asi týden
a už 16.7. opět tropická vedra, přerušená jen krátce nočními respektive
podvečerními bouřkami ve dnech 22. a 23.7.
28.7. bylo dusno k nevydržení, nato 29.7. a 30.7. sice zapršelo, ale přitom stejně
dusno bylo i nadále.
31.7. bylo zataženo a mrholilo. 1.8. v 15,00 hodin přišla silná bouře a na několika
místech v obci uhodil blesk. Například u domu čp. 344 kousek za motorestem. Jeho
majitelka Korpesiová měla obrovské štěstí, blesk jí proletěl přímo mezi nohama, když
stála na dvoře. Naštěstí vyvázla bez následků jen s nervovým šokem.
Po příšerném vedru dne 13.8., kdy byl v Praze naměřen další rekord 36,8oC, přišla
další bouře společně s vichřicí.
18.8. bylo šílené dusno.
Ještě 29.8. bylo 30oC.
30.8. došlo k prudkému ochlazení.
Po tropických teplotách bylo19.–20.9. hrozné sucho, půda byla vyprahlá a tvrdá
jako kámen.
21.9. teploměr v Dětmarovicích ukazoval cca 30oC, v Praze oficiálně naměřili
rekordních 29,9oC.
Stejně tak 22.9. teplota okolo 30oC, v Praze přesně 29,2oC a opět překonán teplotní
rekord. Třebaže dle kalendáře nastupoval podzim, bylo v posledních dnech stejně jako
začátkem léta.

Pod zi m
23.9. po dlouhé době večer a hlavně v noci pořádně popršelo a od 24.9. následoval
krásný slunečný podzim.
29.9. odpoledne, večer i v noci vydatně pršelo.
30.9. polojasno.
31.10. a 1.11. bylo nádherné slunečné počasí, teplota 18oC.
2.11. zataženo a déšť.
3. a 4.11. krásně slunečno.
Po 17. listopadu nádherné slunečné počasí.
15.12. přišla chumelenice a napadl první sníh, který však už 18.12. roztál.
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Politický
a veřejný život

19.11.2003 na mimořádném zasedání zastupitelstva obce.
Stalo se již tradicí, že jedenkrát ročně se koná zasedání ZO v sále v Koukolné.
Vlevo místostarosta Josef Tomčík a starosta ing. Lumír Mžik.
Vpravo pohled do sálu na přítomné občany.

V politické oblasti jsme v Dětmarovicích, stejně jako v celé republice, zaznamenali
účast občanů v historicky prvním referendu.
Jinak se na tomto úseku u nás nic zvláštního nepřihodilo. Nově zvolené
zastupitelstvo obce, zvolené ve volbách koncem roku 2002, se postupně seznamovalo
s obecní problematikou a začalo nabírat pracovní tempo.
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Referendum
Ve dnech 13. a 14. června 2003 se konalo historicky první referendum v České
republice. Jednalo se o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Otázka v referendu zněla:

„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o
přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem
Evropské unie?“
Výsledky za naši obec:
Ukazatel:
Počet
zapsaných voličů

Dělnický

Koukolná)*

Zálesí

Olmovec

Celkem)*

1313

986

359

388

3046

Vydaných obálek
Odevzdaných
obálek
Počet
platných hlasů

654

497

167

177

1495

654

497

167

177

1495

642

488

160

173

1463

Účast v referendu

49,81

50,41

46,52

45,62

49,08

Odpověď
ANO
NE
Celkem

hlasů
497
145
642

%
77,41
22,59
100

hlasů
355
133
488

%
72,75
27,25
100

hlasů
131
29
160

%
81,87
18,13
100

hlasů
137
36
173

%
79,19
20,81
100

hlasů
1120
343
1463

%
76,56
23,44
100

Výsledky za územně správní celky:
Územně správní celek:
Dětmarovice
Okres Karviná
Kraj Moravskoslezský
Česká republika

Procento
účasti:
49,08
44.61
49.57
55.21

Odpověď
ano:
1 120
74 683
382 255
3 446 758

Odpověď
ne:
343
20 015
101 122
1 010 448

U prvního referenda.
Vlevo v Dělnickém domě,
vpravo v Koukolné.
)* V tabulce jsou uvedena čísla z oficiálních výsledků ČSÚ uváděné na jeho oficiálních internetových
stránkách. Je podivné, a setkala jsem se s tím poprvé, že výsledky, které má k dispozici obecní úřad se liší
v počtu zapsaných voličů v okrsku Koukolná o 91. Tím je i celkový počet o toto číslo menší a mění se také
procento účasti. Jiná čísla se shodují.
Výsledky dle obecního úřadu:
Ukazatel:
Koukolná)*
Celkem)*
Počet zapsaných voličů
Účast v referendu

895

2955

55,53

50,59
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Z činnosti zastupitelstva obce
1. mimořádné zasedání ZO dne 6.1.2003
se obšírně zabývalo:
hornickou činností OKD, a.s. Dolu ČSA, o.z. v období 2003-2010)1
schválilo:
plán práce zastupitelstva obce pro rok 2003
smlouvu obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce
smlouvu obce a Města Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu
Městské hromadné dopravy a integrovaného dopravního systému ve městě Orlová
3. zasedání ZO dne 26.3.2003
vzalo na vědomí:
předložený rozšířený program rozvoje obce – výhled pro období let 2003, 2004 a
dalších v oblasti investic, oprav a údržby
schválilo:
program rozvoje obce pro rok 2003 v oblasti investic)2
poskytnutí příspěvků organizacím z rozpočtu obce na činnost v roce 2003, a to
Sportovnímu klubu Dětmarovice a Sokolu Dětmarovice)3
jednací řád zastupitelstva obce a výborů
vzalo na vědomí:
informace předsedy komise ŽP a dopravy Mgr. Dudy o „Agendě 21“)4
a zabývalo se:
hornickou činností)1
4. zasedání ZO dne 25.6.2003
vzalo na vědomí:
zprávu o stavu požární ochrany v obci
informace o přípravě oslav 700. výročí první písemné zmínky o obci v roce 2005 a
uložilo:
obecnímu úřadu zajistit přípravu a vydání knižní publikace o obci Dětmarovice
k termínu oslav v roce 2005
zabývalo se:
informacemi o přípravě investiční akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy
budovy Obecního úřadu“)5
problematikou hornické činnosti)1, když mimo jiné
zřídilo:
sedmičlenný výbor pro hornickou činnost)1
schválilo:
plán práce finančního výboru

)1 Viz samostatná kapitola v oddíle Průmysl na str. 33/03.
)2 Viz samostatná kapitolka v oddíle Ze života obce na str. 14/03.
)3 Viz samostatná kapitolka v oddíle Ze života obce na str. 21/03.
)4 Viz samostatná kapitola v oddíle Ze života obce na str. 26/03.
)5 Viz samostatná kapitola v oddíle Ze života obce na str. 21/03.
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5.zasedání ZO dne 24.9.2003
souhlasilo:
s realizací trafostanice včetně vedení VN a NN v lokalitě „U hájenky“ dle
předloženého návrhu SME .as. Příspěvek obce na realizaci uvedené investiční akce
včetně projektové dokumentace bude činit 50 % z požadované částky, a to nejvýše
700.000 Kč s tím, že zálohu ve výši 250.000 Kč uhradí SME a.s. v letošním roce
zabývalo se:
uzavřením smlouvy obce a Komerční banky o úvěru na financování budovy
Obecního úřadu)5
vzalo na vědomí:
informace pana Szwarce o schůzce občanských sdružení s poslanci Parlamentu ČR
informace o zahájení veřejnoprávního projednání zadání změny č. 4 ÚP sídelního
útvaru Dětmarovice a zahájení veřejnoprávního projednání konceptu regulačního
plánu „Dětmarovice U hájenky“
3. mimořádné ZO dne 22.10.2003
se zabývalo:
hornickou činností)1
schválilo:
darovací smlouvu Nadace Duhová energie a obce Dětmarovice ve výši 250.000 Kč
na podporu realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dětí“)6
4. mimořádné ZO dne 19.11.2003 se konalo v motorestu v Koukolné a opět
se zabývalo:
hornickou činností)1
6. zasedání ZO dne 10.12.2003
schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice o místních poplatcích, která se týká
poplatku ze psů)7, poplatku ze vstupného, poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj a poplatku za užívání veřejného prostranství

)1 Viz samostatná kapitola v oddíle Průmysl na str. 33/03.
)6 Finanční prostředky byly určeny ke zřízení dvou dělených přechodů pro chodce v křižovatce „Pod
Skotnicí“. Podmínkou pro převedení schváleného nadačního příspěvku obdarovanému, tj. obci
Dětmarovice, bylo, že obec bude znatelným způsobem informovat veřejnost o tom, že jde o finanční
dar Nadace Duhová energie. A to na vývěskách s logem nadace na Obecním úřadu a také v místním
tisku.
)7 Například poplatek za každého psa činí ročně 100,- Kč.
Poznámka: Celoročně se zastupitelstvo obce zabývalo majetkovými převody. Především převody drobných
parcel – částí místních komunikací – z majetku občanů do majetku obce.
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Ze života obce

Nákres budovy obecního úřadu,
jak bude vypadat po rekonstrukci.

Z programu rozvoje obce
Rekonstrukce budovy obecního úřadu – 1. etapa
Úprava dopravního řešení křižovatky Pod Skotnicí
Rekonstrukce trafostanice Kyšová (nad obecním úřadem)

Předpokládané
náklady:
7,000.000,-200.000,-300.000,--
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Schva lov ání ro zp očtu
2. zasedání ZO dne 18.12.2002
schválilo:
rozpočtové provizorium obce
rozpočtové provizorium pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dětmarovice
na věcné náklady pro období 1. čtvrtletí roku 2003 ve výši 1,350.000 Kč
3. zasedání ZO dne 26.3.2003
schválilo:
rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2003 dle předloženého návrhu v příjmové části
ve výši 24,700.000 Kč a ve výdajové části ve výši 31,100.000 Kč s tím, že rozdíl ve
výši 6,400.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2002
rozpočet sociálního fondu obce Dětmarovice pro rok 2003 ve výši 350.000 Kč
v příjmové i výdajové části dle předloženého návrhu
příspěvek pro Příspěvkovou organizaci Základní škola Dětmarovice okres Karviná
ve výši 4 milióny Kč pro rok 2003 dle předloženého návrhu a vzalo na vědomí
předložený vyrovnaný rozpočet ve výši 5,230.000 Kč na straně příjmů i výdajů
odpisový plán Příspěvkové organizace Základní škola pro rok 2003 dle
předloženého návrhu
4. zasedání ZO dne 25.6.2003
schválilo:
první upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2003 dle předloženého návrhu
v příjmové části ve výši 29,809.000 Kč a ve výdajové části ve výši 36,209.000 Kč
s tím, že rozdíl ve výši 6,400.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok
2002
5.zasedání ZO dne 24.9.2003
schválilo:
druhý upravený rozpočet obce Dětmarovice k 31.8.2003 pro rok 2003 dle
předloženého návrhu příjmové části ve výši 34,204.000 Kč a ve výdajové části ve
výši 40,604.000,- Kč s tím, že rozdíl ve výši 6,400.000 Kč bude pokryt přebytkem
hospodaření za rok 2002
6. zasedání ZO dne 10.12.2003
schválilo:
třetí upravený rozpočet obce Dětmarovice k 30.11.2003 pro rok 2003 dle
předloženého návrhu v příjmové části ve výši 37,173.000 Kč a ve výdajové části ve
výši 43,573.000 Kč s tím, že rozdíl ve výši 6,400.000 Kč bude pokryt přebytkem
hospodaření za rok 2002
7. zasedání ZO dne 17.3.2004
schválilo:
celoroční hospodaření obce v roce 2003 s tím, že o závěrečném účtu a zprávě o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce bude jednáno na červnovém zasedání ZO
vzalo na vědomí:
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dětmarovice
6. mimořádné zasedání ZO dne 3.5.2004
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souhlasilo:
s celoročním hospodařením obce Dětmarovice za rok 2003 bez výhrad
schválilo:
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2003 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2003

Ro zp očet ob ce D ět ma rov ice v ro ce 2003
Ukazatel:
Daňové příjmy celkem
Sdílené daně celkem:
Z toho:
o daň z příjmu závislá činnost
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů
o daň z příjmu právnických osob
o DPH
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu právnických osob – obec
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Ostatní daňové příjmy
(výherní hrací automaty a další)

Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti: školství
Příjmy z vlastní činnosti: sociální věci
Příjmy z vlastní činnosti: knihovna
Příjmy z pronájmu majetku
(nájemné + hřbitovní poplatky)
Poplatek odpad
Příjmy z úroků a finančního majetku
Splátky půjček (od občanů po krupobití)
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté dary – Duhová energie

Schválený
rozpočet
v březnu 2003:

Plnění
k 31.12.2003:

21,477.000

24,515.000

18.600.000

19,898.000

4,200.000
2,500.000
300.000
4,500.000
7,100.000
2,400.000
0
400.000
77.000

4,817.000
2,233.000
290.000
5,010.000
7,548.000
2,387.000
1,508.000
337.000
80.000

0

305.000

2,400.000

2,891.000

50.000
300.000
30.000

95.000
383.000
28.000

880.000
940.000
100.000
100.000
0
0

928.000
976.000
86.000
75.000
70.000
250.000

823.000

823.000

Přijaté dotace:
Státní souhrnná
V tom:
o dávky sociální péče
o školství
o výkon státní správy
Přímé neinvestiční náklady
(Základní škola – MŠK)
Referendum
VPP – Úřad práce
Od obcí – vyúčtování MHD

PŘÍJMY ÚHRNEM:
Přebytek roku 2002

PŘÍJMY CELKEM

30.000
353.000
440.000
0
0
0
0

10,356.000
92.000
292.000
15.000

24,700.000

38,984.000

6,400.000

6,400.000

31, 100. 000

45, 384. 000
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Ukazatel:
Neinvestiční výdaje celkem
Doprava
o dopravní obslužnost
o místní komunikace (vč. zimní údržby)
Vodní hospodářství
o ČOV, kanalizace
o drobné toky
Školství
o mateřské školy
o základní škola
o školní jídelny
Kultura
o knihovna
o Dělnický dům
o ostatní (rozhlas, Okénko, SPOZ)
Komunální služby
o bytové + nebytové prostory
o veřejné osvětlení
o hřbitov
o komunální služby
Životní prostředí
o komunální odpad
o veřejná zeleň
o odchyt psů
Sociální věci
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Nerozdělená rezerva

Neinvestiční příspěvky PO – Základní škola)*
Neinvestiční příspěvky
společenským a jiným organizacím
Investiční výdaje celkem
Pořízení hmotného majetku
o stroje
o stavby
o projekty
o výkupy pozemků

VÝDAJE ÚHRNEM:

Schválený
rozpočet
v březnu 2003:

Čerpání
k 31.12.2003:

18,410.000

19,037.000

1,700.000
780.000
920.000
500.000
400.000
100.000
300.000
50.000
200.000
50.000
1,000.000
600.000
140.000
260.000
3,760.000
735.000
1,400.000
155.000
1,470.000
2,180.000
1,800.000
200.000
180.000
1,400.000
270.000
6,400.000
900.000

1,448.000
765.000
683.000
362.000
362.000
0
177.000
47.000
107.000
23.000
1,159.000
571.000
346.000
242.000
3,359.000
772.000
848.000
154.000
1,585.000
2,778.000
1,860.000
718.000
200.000
1,317.000
268.000
8,169.000
0

4,000.000

13,606.000

640.000
8,050.000

640.000
8,801.000

0
7,500.000
550.000
0

0
8,464.000
337.000
0

31,100.000

42,084.000

)* Některé údaje z rozpočetu Základní školy uvedeny v kapitole Školství na str. 53/03.
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Závěrečný účet hospodaření za rok 2003
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2003:
běžný účet
sociální fond
Celkem zůstatek k 31.12.2003
Příjmy po konsolidaci za rok 2003
Výdaje po konsolidaci za rok 2003
Zůstatek z minulého roku 2002
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2003
Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.2003:
základní běžný účet 3624-791
týdenní termínovaný vklad
sociální fond
Zůstatek bankovních účtů úhrnem k 31.12.2003
Finanční vypořádání zůstatku finančních prostředků
za rok 2003
Vratka nevyčerpané účelové dotace:
sociální věci
referendum
Výsledek závěrečného účtu hospodaření obce
celkem za rok 2003

3,288.00,59.000,3,347.000,38,984.000,42,084.000,+ 6,447.000,3,347.000,-

2,798.000,490.000,59.000,3,347.000,-

3,347.000,- 7.000,- 12.000,3,328.000,-

Neinvestiční výdaje
Doprava:
dopravní obslužnost – příspěvek MHD Orlová
dopravní obslužnost – ČSAD Karviná
dopravní obslužnost – ČSAD Havířov
MK – zimní údržba
MK – výtluky a běžná údržba
MK – zaměření darovaných pozemků komunikací
MK – značky, posypový materiál
MK – pohonné hmoty na zimní údržbu chodníků
Vodní hospodářství:
ČOV – el. energie na ČOV a přečerpávací stanici
ČOV – čistění a oprava kanalizace
ČOV – provozování ČOV
ČOV – vývoz kalů z ČOV a žumpy
ČOV – rozbory vod
ČOV – poplatek za objem vypouštěných vod
ČOV – zpracování provoz řádů ČOV

1,448.000,424.000,341.000,0,318.000,259.000,61.000,42.000,3.000,362.000,41.000,102.000,106.000,42.000,38.000,14.000,19.000,-

19/03

Školství)1:

177.000,MŠ – telefon
7.000,MŠ – pojistné
24.000,MŠ – služby (revize)
16.000,ZŠ – plyn, vodné
7.000,ZŠ – údržba (svody, vod. řád)
34.000,ZŠ – pojištění
53.000,ZŠ – telefon
2.000,ZŠ – služby (revize)
11.000,školní jídelny – potraviny
6.000,školní jídelny – služby (cizí strávníci)
13.000,školní jídelny – telefon
4.000,Kultura:
1,159.000,knihovna – mzdy včetně pojištění
258.000,knihovna – nákup knih
116.000,knihovna – materiál a DHM
15.000,knihovna – voda, plyn, el. energie
68.000,knihovna – telefon, pojištění, Internet
111.000,knihovna – cestovné
3.000,Dělnický – materiál k údržbě, DHM, voda
31.000,Dělnický – služby – kulturní akce
88.000,Dělnický – opravy
227.000,ostatní – poplatek místní rozhlas
2.000,ostatní – tisk „Okénko“
56.000,ostatní – materiál (balíčky SPOZ)
94.000,ostatní – služby (akce SPOZ)
90.000,Komunální služby:
3,359.000,byt. a nebytové hospodářství)2 – materiál k údržbě
117.000,2
byt. a nebytové hospodářství) – voda, plyn, el. energie
186.000,byt. a nebytové hospodářství)2 – pojištění budov
92.000,2
byt. a nebytové hospodářství) – služby (revize, dopravné …) 135.000,byt. a nebytové hospodářství)2 – opravy
242.000,VO – materiál k údržbě
156.000,VO – el. energie
516.000,VO – údržba, revize
176.000,hřbitov – materiál a pohonné hmoty
50.000,hřbitov – voda, plyn, el. energie
26.000,hřbitov – služby (revize)
24.000,hřbitov – opravy
54.000,ostatní – mzdy včetně pojištění
1,469.000,ostatní – ochranné pracovní pomůcky, materiál, poh. hmoty
72.000,ostatní – pojištění aut, revize nářadí, školení
19.000,ostatní – civilní služba
7.000,ostatní – údržba
18.000,)1 V kapitole Školství jsou pouze drobné výdaje z roku předcházejícího, které bylo nutné uhradit letos.
Jinak má školství - základní škola - samostatný rozpočet, který se v rozpočtu obce promítá v položce
„Příspěvky příspěvkovým organizacím“. Některé údaje z rozpočetu základní školy jsou na str. 53/03.
)2 V této kapitole je zahrnuto celkem 8 objektů, které jsou v majetku obce.
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Životní prostředí:
2,778.000,komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – popelnice
976.000,komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – kontejnery
884.000,3
veřejná zeleň – mzdy včetně pojištění)
595.000,veřejná zeleň – materiál
69.000,veřejná zeleň – pojištění strojů
21.000,veřejná zeleň – údržba zeleně
33.000,odchyt psů a pobyt v útulku
200.000,Sociální věci:
1,317.000,dávky sociální výpomoci
23.000,4
mzdy a pojištění pečovatelské služby)
711.000,materiál k údržbě, pohonné hmoty, DHM
53.000,voda, plyn, elektrická energie
297.000,telefon, pojištění budov
67.000,služby – fekál, revize
66.000,údržba
100.000,Požární ochrana:
268.000,materiál, DHM, ochranné pomůcky výjezdové jednotky
123.000,voda, plyn, elektrická energie
70.000,telefon, pojištění budovy
21.000,pohonné hmoty
15.000,služby – fekál, revize
37.000,údržba
2.000,Všeobecná veřejná správa:
8,169.000,odměny členům zastupitelstva včetně pojištění
828.000,cestovné členů zastupitelstva
2.000,výdaje referendum
80.000,mzdy zaměstnanců včetně pojištění
3,974.000,knihy, předplatné tisk
32.000,drobný dlouhodobý hmotný majetek – 4 počítače
158.000,materiál – údržba, kancelářské a čistící potřeby
97.000,voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty
202.000,poštovné, telefon, pojištění budov a aut
343.000,právnické služby, školení, zpracování mezd
163.000,služby – Internet, aktualizace zákonů na PC, vazba
Sbírky zákonů, aktualizace a údržba programů účetnictví,
majetek, poplatky, dohled zabezpečovacího zařízení budovy,
renovace tonerů, revize budovy, fekál
381.000,reprefond – pohoštění a dary
92.000,programové vybavení
27.000,transféry sociálního fondu zaměstnanců
197.000,dary obyvatelstvu – plynové přípojky
61.000,příspěvky svazu obcí, mikroregionu
11.000,finanční vypořádání roku 2002 – odvod účelových prostředků 12.000,cestovné
1.000,daň z příjmu PO za obec
1,508.000,)3 Zde jsou zahrnuti sezónní zaměstnanci, kteří byli vedeni u Úřadu práce.
)4 Obsluha domů s pečovatelskou službou.
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Investiční výdaje
Stavby:
rekonstrukce budovy OÚ
rekonstrukce střechy školní jídelny
přechod pro chodce – křižovatka pod Skotnicí)1
posílení trafostanice u Kyšové
Projekty a studie:
studie účelové komunikace
koncept změny územního plánu obce č. 4
koncept regulačního plánu Dětmarovice – U hájenky
přechod pro chodce – křižovatka pod Skotnicí
rekonstrukce střechy školní jídelny
chodníky střed obce
sauna MŠ Koukolná

8,464.000,7,029.000,837.000,348.000,250.000,337.000,95.000,4.000,120.000,44.000,35.000,29.000,10.000,-

P ř í s p ě v k y o r g a n i z a c í m )2
Sportovní klub Dětmarovice
TJ Sokol Dětmarovice
Celkem

400.000 Kč
80.000 Kč
640.000 Kč

Rekonstrukce budovy čp. 27
Poslední rekonstrukce budovy byla ukončena v roce 1969. Téměř od začátku byly
problémy s rovnou střechou. A tak již koncem roku 1988 byla zpracována studie a
následně projektový úkol na rekonstrukci. Ta se tehdy neuskutečnila.
Další snahy o rekonstrukci budovy se objevily v letech 1996-97, kdy byl starostou
obce ing. Adolf Neuwert. Proběhlo výběrové řízení na projekt, ale ten opět zůstal pouze
na papíře. Teprve na třetí pokus, v letošním roce, se rekonstrukce historické budovy
začala skutečně realizovat.
Po více než třicetiletém provozu
budova dosloužila. Za hranici životnosti
jsou veškeré rozvody elektrické energie,
vody, kanalizace a topení. Okna dnes nelze
bezpečně otevírat. Druhé podlaží bylo
v roce 1969 vystaveno na původních
nenosných půdních stropech, vlivem
provozu a neúměrnému zatěžování došlo
k průhybu stropu a k vodorovnému odtržení
příček.
Jedna z úplně posledních fotografií
budovy čp. 27 před rekonstrukcí v roce 2003.
)1 Financováno následovně: 250 tisíc od Nadace Duhová energie, zbytek z rozpočtu obce.
)2 Zde jsou uvedeny jen příspěvky nad 50 tisíc Kč, které schvaluje zastupitelstvo obce. Příspěvky do 50
tisíc Kč schvaluje rada obce a byly v letošním roce poskytovány přibližně na stejné úrovni jako v letech
předcházejících .
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Přípravné práce
Projekt pro úpravu objektu čp.
27 – obecní úřad zpracoval v roce
2002 za 440.000,- Kč ing. Arch.
Vitold Sikora, Jurečkova 14,
Ostrava, 702 00.

Další sled přípravných akcí postupoval velmi rychle:
14.5.2003 záměr rekonstrukce budovy byl projednán v radě obce
15.5.2003 bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci OÚ
22.5.2003 den veřejné prohlídky budovy OÚ pro firmy, které mají zájem
o provedení rekonstrukce
26.5.2003 v malé zasedací místnosti se konala schůzka členů zastupitelstva obce
s projektantem Vitoldem Sikorou.
Projednávání v zastupitelstvu obce
4. zasedání ZO dne 25.6.2003
vzalo na vědomí:
informace o přípravě investiční akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy
Obecního úřadu včetně čistírny odpadních vod na pozemku parcela č. 415, 416
katastrální území Dětmarovice“ a
uložilo v termínu do září 2003:
starostovi obce připravit návrh úvěrové smlouvy na 10 miliónů Kč k zajištění
financování výše uvedené investiční akce
2. mimořádné zasedání ZO dne 27.8.2003
vybralo:
pro financování investiční akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy
OÚ…“ nabídku střednědobého municipálního úvěru Komerční banky Karviná
s podmínkami:
↸
výše úvěru:
10,000.000,- Kč
↸
splatnost úvěru:
do 31.12.2008
↸
úroková sazba:
pevná bez možnosti předčasného splacení úvěru a
bez ohledu na zajištění úvěru 5,4 % p.a. po celou
dobu trvání obchodu
↸
čerpání úvěru:
leden až červenec 2004 na základě předložených
faktur přímo na účty dodavatelů
↸
splácení úvěru:
pravidelné měsíční splátky jistiny a úroku ve výši
250.000,-Kč od ledna 2004
↸
zajištění úvěru:
vystavením 2 ks krycích blankosměnek
5. zasedání ZO dne 24.9.2003
schválilo:
uzavření smlouvy obce a Komerční banky a.s. o úvěru ve výši 10,000.000 Kč na
realizaci akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy OÚ…“ dle výše
uvedených podmínek
uzavření smlouvy obce a Komerční banky a.s. o poskytnutí zajištění
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Výběrové řízení
Byla vypsána veřejná zakázka na realizaci stavby „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy budovy Obecního úřadu v Dětmarovicích včetně čistírny odpadních vod na
pozemku parcela č. 415, 416 v katastrálním území Dětmarovice“.
Průběh řízení:
Dokumentaci si vyzvedlo celkem 21 firem.
Z toho pak pouze 11 podalo nabídky.
Byly to tyto stavební firmy:
↸
Antonín Essler-Renova
↸
Esa building s.r.o. Stavební společnost Ostrava
↸
GMP MIX, a.s.
↸
JTA Holding, spol. s.r.o.
↸
Kvazar a.s.
↸
Městské stavby, s.r.o.
SIDOSTAVBY, spol. s.r.o.
↸
↸
SSKA Stavební společnost Karviná s.r.o.
↸
Stavitelství OTA, s.r.o.
↸
Stelmar, s.r.o., Dětmarovice
↸
Vítkovice-Stamont, spol. s.r.o.
2 firmy nesplnily pro neúplnost nabídky požadované formality.
9 firem hodnotila výběrová komise. Nejvýhodnější se jevily nabídky, které
podaly SIDOSTAVBY a SSKA Stavební společnost Karviná s.r.o.
O dodavateli definitivně rozhodla rada obce. Ta na základě vyhodnocení
nabídek vybrala jako dodavatele vypsané zakázky firmu SIDOSTAVBY.
Stěhování budovy
Protože jsem v roce 2003 pracovala také jako archivářka, přesně jsem si
zaznamenávala sled událostí.
V měsíci červenci to vypadalo na obecním úřadu
jako ve skladu banánů. Do banánových krabic jsme totiž
ukládali veškeré archiválie a ty jsme začali stěhovat do
bývalé garáže základní školy.
Dne 2. srpna se konalo poslední vítání miminek a
stejného dne i poslední svatba v historické budově.
Posledními uvítanými občánky do života byli: Lucie
Mazurková, Nikol Jendryščíková, Tomáš Sikora, Markéta
Bartečková, Jakub Krzystek, Nikol Salavová, Alexandr
Greko a Michaela Javorská. Starosta obce pak oddal
Reného Maroščíka s Janou Stančokovou.
Po těchto slavnostních obřadech už začala mohutná
příprava na rekonstrukci.
18.8. 2003 se začaly demontovat obklady
11.7.2003 ve starém archivu.
ve sňatkové obřadní síni.
Ve dnech 19. a 20.8. se stěhovaly pracovnice do náhradních prostor naproti do
domu čp. 550.
Stavební úřad byl přestěhován do 1. patra budovy pošty.
Dělníci zaměstnaní u obce se postupně stěhovali do prostor bývalé uhelny
v kotelně Dělnického domu.
20.8. byl vypnut počítačový server.
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21.8. se jako poslední stěhoval do domu čp. 550 starosta obce. V historické budově
jsem zůstala jen já a několik beden archivních materiálů. Toho dne byly vypnuty
telefony a byly namontovány na nové pracoviště do domu čp. 550.
Ve dnech 21. a 22.8. demontovali dělníci veškerá obložení na schodišti.
22.8. byly odvezeny poslední bedny archiválií do náhradního archivu do garáže
základní školy. Toho dne jsem zažila ne zcela příjemnou příhodu. Bylo to v pátek.
Všichni zapomněli, že já jsem v budově a tu zamkli. Po pracovní době jsem zůstala
zamčená. Zachránil mě vlastní mobil. Ale trvalo to hezky dlouho, než jsem si
vzpomněla na nějaké telefonní číslo, kde hledat vysvobození.
25.8. jsem si vystěhovala do knihovny, kde bylo po dobu rekonstrukce mé
útočiště, své poslední pracovní „nářadíčko“ a do budovy nastoupila firma
SIDOSTAVBY.
Začátek rekonstrukce
První etapa rekonstrukce budovy spočívala především v bouracích pracích.
Téměř současné začali stavbaři hloubit základy pro přístavbu venkovního výtahu
u západního traktu objektu. Na jihovýchodní straně budovy vybourali sociální zařízení
pro dělníky a hloubili základy pro novou část, kde bude v přízemí opět sociálka pro
dělníky a nad ní v 1. patře obecní archiv.
Ve stejném období začátkem měsíce září začali sundávat střechu. Po odstranění
krytiny se ukázalo, že její stav byl mnohem horší než se čekalo. Nosné „I“ profily, tzv.
„íčka“, byly v dezolátním stavu. Téměř zcela zkorodované. V případě, že by se
rekonstrukce nekonala, bylo jen otázkou času, kdy tyto nosníky vezmou zcela za své a
zbortí se. Právě zde se nejvíce ukázalo, že rekonstrukce byla zcela nezbytná.
Již koncem září z horního patra budovy zůstaly prakticky jen obvodové zdi, když i
většina příček vzala za své.
Na přelomu září a října (pravděpodobně 29.9.) vydatně pršelo. Protrhla se plachta,
která měla ochránit podlahy ve sňatkové síni. Následkem toho došlo k velkému
promočení celé budovy)1 , a tak i parketové podlahy ve sňatkové síni se neuchránily.
Po odstranění všech vnitřních omítek byly vidět na stěnách jednotlivé etapy
stavby. Bylo zajímavé vidět a srovnat používané materiály a řemeslné dovednosti
v jednotlivých etapách historie této stoleté budovy.
V říjnu začaly bourací práce střídat práce stavební, začalo se zdít. Také se
budovala nová střecha.
Do příchodu sněhu a mrazu byla budova pod střechou a už ji jen přibývalo. Svůj
vzhled měnila velmi rychle.
Po celou zimu 2003-2004 rekonstrukce OÚ)2 pokračovala nepřetržitě. Když bylo
zapotřebí, pracovalo se i v noci. Tak, aby byl dodržen harmonogram prací a také termín
dokončení.
Financování akce
7 miliónů korun bude uhrazeno z letošního rozpočtu a 10 miliónů z již dříve
zmiňovaného úvěru.
)1 Následky tohoto promočení byly patrné ještě v roce 2004, kdy bylo v budově obrovské vlhko a musela
se vysoušet vysoušeči.
)2 Celý průběh rekonstrukce je dopodrobna zachycen na CD nosiči na digitálních snímcích, které v celém
průběhu stavby při kontrolních dnech pořizoval pracovník obce pan Václav Kyjonka. Ze stovek
digitálních obrazů jsem vybrala ty nejvíce vypovídající a nechala z nich udělat klasické fotografie,
které jsou založeny ve zvláštním albu. Jak CD nosič tak fotoalbum „Rekonstrukce budovy čp. 27“
budou přílohou ke Kronice obce 2004.
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Nahoře je vchod do budovy zevnitř a zvenčí.
Ve druhé řadě jsou snímky, zachycující jak vypadala původní střecha budovy.
Poslední čtyři fotografie ukazují postupnou proměnu obecního úřadu.
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Agenda 21
Agenda 21 je nový pojem, který se objevil po světové konferenci v Rio de Janeiro
po roce 1992. Jde o souhrnný název asi 38 obecných okruhů (odpady, ochrana vod, péče
o zdraví, …). Tyto problémy souvisejí s kvalitou životního prostředí, ekologickou
šetrností, sociální a zdravotní pohodou občanů.
Co jsou to místní agendy 21?
Místní agendy 21 (dále MA 21) jsou převedení všech 38 problémových okruhů
dohodnutých na setkání zástupců všech zemí v Rio de Janeiro do srozumitelných
souvislostí se situací a životním prostředím v konkrétním místě – obci, městě, regionu.
Klíčem k řešení globálních problémů světa je mimo jiné i odpovědný přístup člověka
k nejožehavějším problémům lokálním, tedy těm, které můžeme pomáhat úspěšně řešit.
V samotném důsledku MA 21 znamená postup k určitému stupni společenského
porozumění, při kterém jednotliví občané, podnikatelé, státní správa, samospráva i
organizace jsou schopni a ochotni dát ruku k dílu.
Co má být mezi prvními výsledky řešení MA 21?
V první fázi jsou hledáni partneři. Také je zkoumán názor podnikatelů, státní
správy a samosprávy i občanů na zlepšení životního prostředí v kontextu růstu místní
životní úrovně. Na základě poznatků a anket je připraven a sestaven předběžný
strategický plán rozvoje v rámci zavádění MA 21.
Co je strategický plán MA 21?
Obsahem strategického plánu rozvoje obce je hlavně souhrn reálných možností
řešení otázek Agendy 21 v regionu a časové možnosti jejich řešení.
Tvorba strategického plánu:
Shánění podkladů
Presentace podkladů a idejí
Návrh struktury plánu
Vytvoření realizačního týmu
Tvorba plánů
Veřejné projednávání
Zpracování připomínek
Veřejné projednávání
Schválení strategického plánu
Proč strategický plán MA 21 v Dětmarovicích?
Strategický plán má samozřejmě více úkolů než být základním herním plánem pro
rozvoj MA 21. Strategický plán může sloužit jako podkladový dokument občanů pro
vytvoření konceptu územního plánu velkého územního celku (v regionu). Zároveň je
klíčem k čerpání z podpůrných fondů PHARE a posléze i ze strukturálních fondů
Evropské unie.
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30 let „ Dět ma ro vi ckéh o o kén ka“
Letos uplynulo už přesně 30 let od chvíle, kdy se v Dětmarovicích začal vydávat
místní zpravodaj Dětmarovické okénko. Poslední letošní vydání má číslo 69, ale ve
skutečnosti bylo vydáno těchto zpravodajů mnohem více. Existuje totiž několik
číselných řad, které se používaly.
První číslo místního zpravodaje Dětmarovické okénko vyšlo v červnu roku 1973.
V jeho hlavičce na titulní straně bylo nakresleno okno. Náklad byl značně menší než
dnes. Lidé, aby si vůbec okénko přečetli, si jej tehdy půjčovali. Do června 1977 vyšlo 24
čísel.
Od září 1977 dostalo okénko novou hlavičku, ve které byl pouze název.
V podtitulu bylo uvedeno, že se jedná o neperiodický informátor Místního národního
výboru. Jeho vydávání podléhalo schválení Okresním národním výborem v Karviné.
Okénko jsme tehdy psali na rozmnožovací blány, tiskli na ručním cyklostylovém stroji.
Psaní okénka včetně grafické úpravy měla tehdy na starosti tajemnice MNV paní
Drahomíra Katolická.
Do dubna 1981 takto vyšlo dalších 24 čísel.
V květnu 1981 po nástupu do funkce vedoucí Osvětové besedy jsem přebrala
zodpovědnost za celou „výrobu“ okénka já. Změnila jsem jeho hlavičku i grafickou
úpravu. Ale stále jsem ho tiskla na cyklostylu a sešívala „koníkem“. Takto jsme vydali
do dubna 1985. roku 22 čísel.
Teprve od května 1985 byla práce usnadněna – okénko jsme psali „jen“ na
obyčejný kancelářský papír na psacím stroji a jezdili jsme jej kopírovat do oddělení
propagace na Důl Doubrava k paní Zdeňce Mžikové, naší bývalé občance. Ubyla nám
tak zdlouhavá a poměrně dosti špinavá práce. My jsme jej pak jen zkompletovali a
vkládali do natištěných dvojlistů – obalů, na kterých byla nakreslena budova Místního
národního výboru.
Toto ale netrvalo dlouho – vydali jsme tak pouze 11 okének.
Na vydávání tímto způsobem se hřešilo. To v tom smyslu, že výroba zpravodaje
už není pracná a tak se přidávalo obsahu a okénko se stávalo objemnější a objemnější.
A to zůstalo i v dalším období, když jsme v roce 1987 byli nuceni vrátit se zpět
k cyklostylové výrobě. Stroj byl tehdy již elektrický, ale přesto to byla práce velmi
zdlouhavá. Když si představíte, že již tehdy bylo tištěno cca 1000 ks tohoto zpravodaje a
v průměru jeden měl 12 stran)1, dovedete si představit, kolik hodin práce to obnášelo,
než se vše vytisklo a pak zkompletovalo. Vzpomínám si, že některá čísla jsem tiskla i
dvě pracovní směny. A špinavá jsem byla, to nepřeháním, i za ušima. Výhodou v letech
1987 – 1990 bylo to, že s kompletací takto obsáhlých vydání mi pomáhaly i další
pracovnice Osvětové besedy.
Do listopadu 1990 bylo takto vyprodukováno dalších 20 vydání za éry Místního
národního výboru.
Celkem tedy v letech 1973 – 1990 to bylo cca 101 vydání.
V prosinci 1990 byla zavedena nová číselná řada vydávaných zpravodajů. Stalo se
tak v době, kdy byly národní výbory nahrazeny obecními úřady a kdy do funkce
nastoupila nová tajemnice ing. Ilona Petráková. V období do srpna 1994 bylo stejnou
metodou jako v období předcházejícím vydáno dalších 16 okének.
Zvrat nastal teprve v září roku 1994, kdy bylo poprvé vydáno Dětmarovické
okénko vytištěné v tiskárně. Toto okénko nese číslo 17.
)1 Nejobsáhlejší Okénko v historii vůbec zřejmě vyšlo v březnu 1992, kdy mělo 19 stran!
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Do čísla 20, to je do března 1995, jsme okénko vydávali jako zpravodaj Místního
národního výboru a Osvětové besedy, respektive Obecního úřadu a Osvětové besedy, od
čísla 21 je to již pouze zpravodaj Obecního úřadu.
Jak jsem již dříve napsala, také hlavička na titulní straně se několikrát změnila.
Od čísla 21 v roce 1995 do čísla 27 v roce 1996 jsme na titulní straně používali
neplatný znak obce. Ten byl nahrazen po oficiálním přidělení obecní symboliky.
Okénko tedy v Dětmarovicích vychází již plných 30 let. Za tu dobu spatřilo světlo
světa na 170 vydání tohoto zpravodaje)1. Úplně přesné číslo se nedá zjistit, protože není
zcela zřejmé, jestli se z prvních sedmnácti let vydávání dochovala všechna čísla.
V současné číselné řadě nejsou započítána některá mimořádná předvolební vydání.
Tak, jak známe okénko dnes, existuje prakticky beze změny již od čísla 27, to je
od září 1996.

Vlevo historicky první Okénko, rozmnožované na cyklostylu, z roku 1973.
Uprostřed obálka z roku 1986,
vpravo poslední letošní vydání z prosince.

Začátek příprav na oslavy 700 let obce
V roce 2005 oslaví naše obec 700 let svého trvání. V letošním roce se zrodila
myšlenka, že toto výročí patřičně oslavíme. Začátkem měsíce června jsme začali
předjednávat a uvažovat jak a co. O našich záměrech, co asi k tomuto výročí pracovníci
přichystají, bylo informováno zastupitelstvo obce na své schůzi dne 25.6.2003. To
uložilo obecnímu úřadu zajistit přípravu a vydání knižní publikace o obci Dětmarovice
k 700. výročí první písemné zmínky o obci v termínu oslav v roce 2005.
Přípravou podkladů ke knižní publikaci jsem byla pověřena já, obecní kronikářka.
Jako autorka byla vybrána a kontaktována PhDr. Irena Hajzlerová, ředitelka Státního
okresního archivu Karviná.
Dne 11.6. 2003 se konal předběžný vstupní pohovor ve Státním okresním archivu
Karviná)2.
)1 Veškerá čísla tohoto zpravodaje jsou knižně svázána.
)2 Dále jen SOA.
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Ihned po něm jsem se již toho dne pustila do první bádací práce a vyhledávala
historické mapy, které ve fondu SOA jsou uloženy. A již nebylo dne, abych nad
přípravou publikace nepracovala.
Inspirací mi byly knihy o městě Petřvald a o obci Petrovice u Karviné, které již
autorka napsala a také knihy z jiných měst a obcí, které se mi dostaly do ruky. Vytvořila
jsem si vlastní představu, co by asi v knize mělo být, co je pro naši obec důležité. Na
základě toho jsem si napsala osnovu.
Ihned po zastupitelstvu, kdy vše bylo oficiálně schváleno, jsem 26.6. navštívila
paní Hajzlerovou a oznámila, že knihu budeme opravdu tvořit. Předala jsem jí svou vizi
– osnovu. Ta se jí zamlouvala a ofotila si ji s tím, že dle ní budeme postupovat.
Tak jsem na přípravě začala opravdu usilovně pracovat. V červenci a následně
v prosinci jsem napsala do Okénka výzvu občanům, aby nám pomohli s vyhledáváním
historických materiálů. Začala jsem prohledávat archiv na obecním úřadu a probádala
fond o obci Dětmarovice ve SOA Karviná.
V roce 2003 jsem navštívila SOA Karviná kromě vstupního pohovoru celkem osm
krát)1 a strávila v něm spoustu hodin. Navštívila jsem desítky občanů a prozkoumala
stovky fotografií.
Příprava knihy o obci byla z mé strany v plném proudu.

Propagace obce
Obecní úřad připravil v závěru roku 2002 pro naše občany malý dáreček
k vánocům – kalendář do každé rodiny pro rok 2003. Najdeme v něm jednak základní
údaje, které každý kalendář obsahuje, jednak informace o termínech všech obecních
akcí a oslav, termíny odvozu odpadu, termíny očkování psů, důležitá telefonní čísla,
ordinační hodiny lékařů a podobně.
Vydání tohoto kalendáře bylo podpořeno podnikateli a firmami, kteří zde měli
umístěnou svou reklamu.
Kalendář byl koncem roku 2002 bezplatně distribuován do každé rodiny v naší
obci.

)1Paní Hajzlerová navštívila Dětmarovice v roce 2003 jen jedenkrát na několik minut. A to ještě za jiným
účelem než byla příprava knihy.
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Doprava

V letošním roce jsme si připomenuli 40 let provozu na přeložce trati Dětmarovice
– Louky nad Olší, která byla zprovozněna v roce 1963)1.

Silniční doprava je pro naši obec velkou zátěží. Mimořádně hustý provoz nám
všem ztrpčuje život. Hluk)2, prach, výfukové plyny… Přejít v dopravní špičce na druhou
stranu silnice je někdy téměř nemožné.
A tak velmi často zde dochází k dopravním nehodám. V letošním roce v letních
měsících se jich zde přihodilo hned několik.

Snímky z dopravních nehod. 29.5. u Dělnického domu,
3.7. u hospody Na růžku a 25.8. na křižovatce u Domu s pečovatelskou.
službou u Lutyně.
)1 Historie železniční dopravy v Kronice obce 2001 na str. 27/01.
)2 O této problematice pojednávám v Kronice obce 2000 v kapitole Životní prostředí na str. 35/00.
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Životní prostředí

Stromy
v místech,
kde kdysi stála
Bartečkova
kaple.
Vlevo
v roce 2001,
vpravo letos
na podzim.

Mizející stromy
I stromy mají stejně jako lidé své osudy. Některé tu jsou po staletí, jiné jen krátce.
Jak chodím po obci, tak si často všímám změn, které nastávají. V letošním roce se mi
například podařilo zaznamenat tyto:
Téměř zmizela minimálně stoletá lípa, která byla hodně napadena cizopasným
jmelím u domu čp. 72 za zdravotním střediskem. Zničila ji bouře, zůstal mohutný pařez,
který znova obráží.
Kanadské topoly, které stály u komunikace vedoucí k bývalé železniční zastávce
v Koukolné poblíž domu čp. 1163 paní Kohutové, byly vykáceny, protože už byly velmi
robustní a začaly překážet a být nebezpečné.
Za své vzal i jeden ze dvou stromů, mezi kterými v minulosti stála bývalá
Bartečkova kaple. Byl nemocný a hrozilo, že padající větve poškodí elektrické vedení.
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Průmysl

Dobývání uhlí a Elektrárna.
To je to, co nás nejvíce pálí v oblasti průmyslu.
Pohled z Doubravského kopce z míst, kde jsou nejmocnější sloje
dobývacího prostoru Dolu Čs. armáda, lokality Doubrava
směrem na Dětmarovice.
Domy v popředí jsou na katastru Doubravy.
V lesích nalevo domy na Zálesí,
vpravo v pozadí Wilczkův kopec.

33/03

Ho rni cká činn ost

Projednávání v zastupitelstvu obce
Stejně jako v roce 2002, také v roce 2003 se téměř na každé schůzi zastupitelstva
obce projednávaly otázky spojené s hornickou činností Dolu ČSA, o.z.
11. mimořádné zasedání ZO dne 6.1.2003
nesouhlasilo:
se závěry předložené dokumentace EIA - hodnocení vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 244/92 Sb., pro záměr „Hornická činnost OKD, a.s. Dolu ČSA, o.z.
v období 2003-2010“ a následně uveřejněného Doplnění údajů pro dokumentaci
hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. „Hornická činnost
OKD, a.s. dolu ČSA, o.z. v období 2003-2010“ zpracované firmou A-VITAL, ing.
Zdenkou Makohuzovou
schválilo:
podle zákona č. 244/92 Sb. předložené připomínky obce Dětmarovice k Doplnění
údajů k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb.
„Hornická činnost OKD, a.s. Dolu ČSA, o.z. v období 2003-2010“, které tvoří
přílohu č. 1 k tomuto usnesení)1
uložilo radě obce:
zabezpečit zpracování návrhu dopisu k zamyšlené hornické činnosti, který bude
předložen zastupitelstvu obce na jeho dalším jednání v březnu
3. zasedání ZO dne 26.3.2003
schválilo:
text dopisu)2 zastupitelstva obce Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Parlamentu
ČR – Poslanecké sněmovně – Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí, Parlamentu ČR – Senátu – Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí a Hejtmanovi
Moravskoslezského kraje ve věci hornické činnosti dle předloženého návrhu
4. zasedání ZO dne 25.6.2003
vzalo na vědomí:
stanovisko Ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.
244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.,
hornické činnosti OKD, a.s. Dolu ČSA Karviná, o.z. v období 2003-2010
zřídilo:
sedmičlenný výbor pro hornickou činnost ve složení:
předseda výboru p. ing. Ivo Bednár PhD.
člen výboru p. Mgr. Martin Duda
člen výboru p. Petr Kopel
člen výboru p. Josef Tomčík
člen výboru p. ing. Ladislav Rosman
člen výboru p. ing. Lumír Mžik
člen výboru p. Bronislav Szwarc
)1 Příloha č. 1 je založena v přílohové části Kroniky obce 2003.
)2 Dopis přiložen v přílohové části Kroniky obce 2003.
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vzalo na vědomí:
zápis z jednání komise životního prostředí a dopravy ze dne 5.5.2003
a nesouhlasilo:
s dobýváním porubů č. 14 2450 a 14 2452 ve 24. sloji ve 14. kře dobývací oblasti
lokality Doubrava na katastru obce Dětmarovice. Důlní činnost by v dotčené oblasti
ohrozila rodinné domky, postavené před rokem 1960 v souladu s podmínkami
stavebních povolení, které nezohledňují možné důlní vlivy, dále by těžba měla
negativní vliv na rozvod plynu a opravenou místní komunikaci. Dosud není s OKD
uzavřena dohoda. Týkající se zejména kompenzací negativních vlivů na
katastrálních územích obce v důsledku plánované těžby severního pole
2. mimořádné zasedání ZO dne 27.8.2003
schválilo:
znění dopisu Zastupitelstva obce Dětmarovice Zastupitelstvu obce Doubrava ve věci
stanoviska obce Doubrava k porubům č. 14 2450 a 14 2452 ve 24. sloji ve 14. kře
dobývací oblasti lokality Doubrava
3. mimořádné zasedání ZO dne 22.10.2003
schválilo:
stanovisko a návrhy na doplnění řízení Obce Dětmarovice ve věci dobývacích prací
ve sloji č. 24 – 14. kře Dolu ČSA – lokalita Doubrava, poruby č. 14 2450 a 14 2452
– řízení podle §§ 17 a 18 zák. č. 61/1988 Sb. V platném znění, o povolení hornické
činnosti)3. Součástí stanoviska jsou i usnesení jednání zastupitelstva obce
k předmětné problematice z minulého období
4. mimořádné ZO dne 19.11.2003, které se konalo v motorestu v Koukolné
schválilo:
odvolání obce Dětmarovice proti Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Ostrava ve
věci „Povolení hornické činnosti“ spočívající ve vydobytí porubů č. 14 2450 a 14
2452 ve sloji č. 24 v dobývací oblasti č. 14 lokality Doubrava dle předloženého
návrhu

Povolení hornické činnosti OKD
V dubnu 2003 obdržel Obecní úřad od OKD, a.s. Žádost o stanovisko k dobývání
porubů č. 14 2450 a 14 2452 ve 24. sloji ve 14. kře dobývací oblasti lokality Doubrava.
Předmětné poruby a vlivy z jejich vydobytí na povrch jsou obsaženy v dokumentaci EIA
na období 2000 – 2002 zpracované firmou A-Vital, s.r.o. v červnu 2000, ke které vydalo
MŽP souhlasné stanovisko dne 23.11.2000.
Na základě této žádosti OKD, a.s. se sešla dne 5.5.2003 k projednání záležitosti
Komise životního prostředí a dopravy společně s pracovní skupinou pro řešení hornické
problematiky. Přítomní byli seznámeni se „Žádostí OKD, a.s.“. Po prostudování
předloženého materiálu, kde jsou uvedeny možné poklesy až do 30 cm do roku 2008, a
v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce v lednu 2003 i usnesení předchozích,
doporučuje radě obce zaujmout záporné stanovisko k plánované těžbě i přesto, že se
jedná o vlivy z vydobytí posuzované v dokumentaci EIA na období 2000-2002, ke které
bylo vydáno MŽP souhlasné stanovisko. Důvody pro odmítnutí těžby jsou jednak
rodinné domky stavěné před rokem 1960, které nejsou upraveny pro možné důlní vlivy,
)3 Viz další kapitola.
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jednak je v dotčené oblasti zrekonstruovaná obecní komunikace (Krůček) a část
dotčeného území je nově plynofikována.
Doporučení Komise ŽP bylo projednáno v Radě obce a odesláno OKD, a.s.
Veškeré tyto dokumenty projednalo zastupitelstvo obce jak výše uvedeno.
Dne 23.9.2003 podalo OKD a. s. Důl ČSA Karviná žádost na Obvodní báňský
úřad Ostrava o povolení hornické činnosti ve 14. kře – porubu č. 142450 a 142452
v dobývacím prostoru tzv. Severního pole na lokalitě Doubrava.

Stanovisko obce)*
Obec, jakožto účastník řízení, projednala a v zastupitelstvu obce schválila
stanovisko k výše uvedené činnosti. Bylo konstatováno:
Těžební organizace při podání žádosti orgánu státní báňské správy o povolení
hornické činnosti podle § 17 zákona č. 61/88 Sb. v platném znění, nedoložila dostatečné
podklady a dokumentaci k posouzení a to zejména:
I.
Nejsou splněny ze strany těžební organizace následující závěry Stanoviska
hodnocení vlivů podle § 11 zák. č. 244/92 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve
znění zák. č. 132/00 Sb. vydané MŽP ČR dne 20.5.03, a to podmínky schváleného
stanoviska k hornické činnosti v období 2003 – 2010 v následujících bodech:
- nedošlo k uzavření dohody o řešení střetu zájmů mezi obcí Dětmarovice a
těžební organizací, když tuto dohodu je nutno považovat za základní podmínku povolení
hornické činnosti ve vztahu k obci
- nedošlo k jednání a předložení dokumentace ve věci preventivních a
kompenzačních opatření ve vztahu k linii střetu zájmů
- nedošlo k jednání ve věci změny Územního plánu obce
- nedošlo k naplnění bodu A/5 podmínek MŽP ČR
- nedošlo k dohodě o stanovení nových měřičských přímek
- nedošlo k vytvoření monitoringu pro sledování změn, hydrogeologických a
hydrologických parametrů v katastru obce
- nedošlo k zahájení postupné realizace závěrů a doporučení z posudků vlivu
plánovaného dobývání na režim podzemních a povrchových vod a posouzení stability
svahů v našem katastrálním území
- nedošlo k podrobnému zmapování a vyhodnocení kvality mimolesních porostů
dřevin a výskytu unikátních, reprezentativních či jinak významných populací druhů
rostlin a živočichů na katastru obce
- nedošlo k podrobnějšímu vyhodnocení kvality dochovaných ekosystémů, a to
jako aktualizovaného podkladu pro usměrnění výhledově připravovaných asanačněrekultivačních staveb ve vztahu ke stavbě 2005 81 Asanace a rekultivace území
Glembovec v katastru naší obce
- nebyla zahájena příprava ustavení pracovní skupiny složené ze zástupců obcí,
nezávislých odborníků a zástupců dolu, jako poradního orgánu vedení měst a obcí ve
věcech hornické činnosti
)* Stanovisko obce i další podobné dokumenty tvořil JUDr. Nedbalec. Tento právník, který má dlouholeté
zkušenosti v této oblasti a který provozuje poradenskou službu rovněž pro občany v okolních obcích
Doubrava a Orlová, byl zajištěn na návrh občanského sdružení „Občané za životní jistoty“. Kromě
toho, že pomáhá obci tvořit potřebné dokumenty, provozuje na náklady obce bezplatnou právní
poradnu pro naše občany.
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II.
Vedle nedodržení podmínek Souhlasného stanoviska MŽP ze dne 20.5.2003 ze
strany těžební organizace, navrhuje Obec Dětmarovice následující doplnění podkladů
v řízení o povolení hornické činnosti:
- V důsledku předpokládaného dopadu těžby na povrch katastru obce, v souvislosti
se stabilitou svahů a výskytu hladiny podzemních vod, nebyli podle zákona 44/88 Sb.
osloveni těžební organizací všichni, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou touto
těžbou ohroženy. Nejsou uzavřeny mezi jednotlivými účastníky řízení a těžební
organizací dohody o řešení střetu zájmů. Části účastníků řízení byly dohody zaslány,
avšak ke dni řízení nedošlo k jejich podpisu.
- K upřesnění podané žádosti těžební organizace je nutno doložit výpisy z katastru
nemovitostí všech, kteří jsou v tomto řízení o povolení těžby účastníky řízení. Z toho
vyplývá, že žádost o povolení hornické činnosti nesplňuje podmínky dané příslušnými
paragrafy.
- Báňský znalecký posudek ze dne 15.4.2003 je třeba doplnit o součtové poklesy
z předcházejících rubání, které ovlivnily povrch katastru obce v poklesové kotlině
týkající se tohoto řízení. Jedná se o poklesy z porubu 142372 sloj 23 a, b. z roku 2000 o
mocnosti 2 – 3 m a z dalších porubů, které ovlivnily poklesovou kotlinu v tomto řízení.
- Zajistit měření poklesů v krajině nezávislou geodetickou společností s cílem
zjištění, zda jsou skutečné poklesy v souladu s báňským znaleckým posudkem ze dne
15.4.2003.
- Prošetřit ze strany OBÚ, zda byly těžební organizací předány znalci pro
zpracování báňského znaleckého posudku v rubáních č. 142450 a 142452 odpovídající
vstupní údaje, když znalec konstatuje, že garantuje správnost posudku pouze za
předpokladu správně dodaných vstupních údajů těžební organizací.
- Zastáváme právní názor, že dobývací prostor je vyznačen na povrchu, po jehož
hranici mohou nastat účinky dolování. Tato hranice ovlivnění povrchu nesmí být
překročena důlními vlivy z hornické činnosti.
- Veřejná vyhláška ze dne 25.9.2003 nesplňuje zákonem předepsaný obsah, když
je podána obecně a neadresně, přičemž z této nevyplývá, kterého okruhu občanů obce
Dětmarovice se týká a v jakém rozsahu, když z báňského znaleckého posudku vyplývá,
že část katastru obce je těžbou ohrožena, zatímco veřejná vyhláška upozorňuje občany
pouze na ovlivnění nemovitostí na katastru obce.
Obec Dětmarovice navrhuje, aby řízení o povolení hornické činnosti ve sloji č.
24 – 14. kře Dolu ČSA – lokalita Doubrava, poruby č. 142450 a 142452 bylo ze strany
orgánu státní báňské správy p řerušeno a nebude-li žádost doplněna ve stanovené
lhůtě, řízení o povolení hornické činnosti zastaveno.
Citované stanovisko bylo odevzdáno do rukou zástupců OBÚ přímo na místním
šetření v Doubravě dne 27.10.2003.

Místní šet ření
Dne 27.10.2003 jsem se zúčastnila jako účastník řízení místního šetření k povolení
hornické činnosti OKD a. s. Dolu ČSA Karviná ve 14. kře – porubu č. 142450 a
142452)1 v dobývacím prostoru tzv. Severního pole na lokalitě Doubrava.
)1 Tyto poruby se nacházejí za doubravským zlomem cca 950 metrů pod povrchem. Mají mocnost cca 4 m,
velikost jednoho porubu je 500 x 150 metrů. Největší pokles cca 140 cm je očekáván západně od
drůbežárny, která se nachází na Doubravském kopci jen pár desítek metrů od hranice katastru obce
Dětmarovice.
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Místního šetření se zúčastnila více jak stovka účastníků řízení. Jednání, jak už to
při takových příležitostech bývá, bylo ze strany účastníků řízení místy emotivní. Na
druhé straně ale nutno zdůraznit, že ze strany těžební organizace bylo zcela nekorektní.
Představitelé Dolu v mnoha případech situaci bagatelizují a navíc poskytují
občanům zkreslené, neúplné údaje, v mnoha případech fakta zamlžují.
Účastníky řízení seznámili se situací, která vznikne při těžbě pouze v těchto dvou
uvedených porubech. Vůbec se nezmínili o situaci, která nastane později, kdy budou
těžit v dalších porubech tohoto pole, nezmínili se o součtových vlivech.
Ve výhledu těžby do roku 2003 se počítalo s vytěžením těchto dvou porubů.
Vlivem těžby v této lokalitě mělo být na katastru obce Dětmarovice ve 4. skupině staveb
(tj. dotčených těžbou) 7 rodinných domků, ostatní – zařazené do 5. skupiny – měly být
pouze ovlivněny. Aby mohla těžební společnost začít s těžbou, musí mít dle příslušných
platných zákonů s majiteli staveb dotčených sepsány smlouvy o střetu zájmů. Na dotaz
účastníků řízení, zda jsou smlouvy podepsány (jelikož stoprocentně víme, že někteří
občané je nepodepsali), bylo odpovězeno, že smlouvy byly podepsány ve 4 případech a
ve 3 případech)2 byl proveden nový propočet vlivů a 3 nemovitosti se tak dostaly do 5.
skupiny, tudíž s nimi není třeba smlouvy podepisovat. To je ale náhoda, zrovna u těch,
kteří nepodepsali, došlo k přesunu do jiné skupiny. Tak, aby s nimi nemuselo být
jednáno! To už je příliš silné kafe!
Na šetření bylo několikrát připomenuto, že Horní zákon ukládá těžaři, aby ložisko
vytěžil v maximální míře, jinak porušuje zákon. S tím že se musíme smířit… Jak to bylo
před několika lety, kdy došlo k útlumu hornictví, spousta šachet byla uzavřena a byly
propuštěny tisíce horníků? Kde byl tento zmiňovaný zákon, kterého se dnes těžař drží?
Když se přihlásil o slovo ing. Ivo Bednár PhD., člen obecní rady, a vyslovil
argumenty obce proti, byl dotázán zástupcem OBÚ, zda vůbec má pověření obce, aby ji
dnes zastupoval.
Na můj dotaz, kam a proč se v roce 1998 propadla větrací šachta jámy Doubrava –
sever, která nikdy nebyla nalezena, mi bylo zodpovězeno: „Byly provedeny tři nezávislé
posudky. Ani jeden z nich nedokázal, že to bylo způsobeno vlivem důlní činnosti.“ …
Bez komentáře.
Zástupce šachty podotkl, že o dnešní jednání je malý zájem, že existuje 370
účastníků řízení a přítomno je pouze asi 120 osob. Těch přítomných tam skutečně bylo
tolik, ale pozvaných účastníků řízení bylo jen 215. Takže % zájmu bylo daleko vyšší než
zástupci dolu zde presentovali.
Na místním šetření bylo ze strany důlní organizace slíbeno, že z jednání bude
vyhotoven písemný zápis. Nikdy se tak nestalo.
Z tohoto jednání nemám vůbec dobrý pocit. OKD zkouší, jak nad námi vyzrát, aby
mohlo těžit za každou cenu. Ale za jakou cenu? Proč my, řádoví občané, máme přispívat
do kapes soukromých podnikatelů? Kdo nám nahradí škody, až soukromý těžař skončí?

)2 Podepsali:
čp. 161 – Michalski Bronislav a Marie
čp. 163 – Kaminski Tomáš
čp. 346 – Křenek Pavel, Michaela a Zdenka
čp. 347 – Radoň Ervín a Olivia

Nepodepsali a do 5. skupiny byli přeřazeni:
čp. 143 – Žáček Josef
čp. 713 – Fialka Pavel a Jiřina
čp. 776 - ing. Zelek Pavel a Jarmila
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Odvolání obce
Jak jsem již v kapitole „Projednávání v zastupitelstvu obce“ uvedla, sešlo se dne
19. listopadu 2003 v motorestu v Koukolné mimořádní zastupitelstvo obce Dětmarovice,
aby projednalo v zákonem stanovené lhůtě odvolání)1 obce proti rozhodnutí OBÚ
Ostrava ze dne 6.11.2003.
V odvolání se mimo jiné konstatuje, že správní orgán tímto rozhodnutím porušil
zákon, když před jeho vydáním spolehlivě nezjistil stav věci a rozhodnutí vydal
v rozporu se zákony vztahujícími se k dané problematice.
Obec proto navrhla, aby odvolací orgán rozhodnutí OBÚ ze dne 6.11.2003 zrušil a
vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí. V opačném případě je Obec Dětmarovice
zavázána rozhodnutím zastupitelstva obce dále postupovat podle § 70 správního řádu,
včetně návrhu na vydání předběžného opatření ze strany správního soudu.

Občanské sdružení
V souvislosti s vývojem událostí okolo těžby uhlí bylo v naší obci založeno
občanské sdružení „Občané za životní jistoty“. Prvními členy výkonného výboru se stali
členové přípravného výboru Bronislav Szwarc – předseda, ing. Ladislav Rosman,
Antonín Dzialo, Oldřich Bura a Tomáš Žurek. Sdružení je dobrovolnou nepolitickou
organizací s právní subjektivitou občanů starších 18-ti let. Členem sdružení může být
každý, kdo se ztotožňuje se stanovami sdružení a jejími cíly.
Ustavující schůze se konala 24. června 2003 v motorestu v Koukolné za účasti 70
občanů. Jednání se zúčastnil i starosta obce ing. Lumír Mžik, předsedové okolních
podobně smýšlejících občanských sdružení ing. Gavlovský z Karviné a ing. Bobrek
z Orlové.
Na této ustavující schůzi byl výbor doplněn o jednoho člena, a to Dagmar
Šnapkovou. Na závěr této schůze bylo schváleno prohlášení tohoto znění:

„Vyjadřujeme se k závěrům OKD, Dolu ČSA Karviná, podle kterých se má
v příštích letech intenzivně těžit v Doubravě v „Severním poli“. Zamyšlená těžba by
měla značný negativní dopad i na životní prostředí obce Dětmarovice. Došlo by
k nucenému vysídlení obyvatelstva podstatných částí obce, ke zničení a odstranění
rodinných domků, k zániku nově renovovaných inženýrských sítí a zařízení
infrastruktury, ztrátě půdy zaplavením, devastaci údolí řeky Olše, narušení krajiny a
ekosystému území.
Žádáme dodržování platného územního plánu obce Dětmarovice, který
předpokládá udržení a rozvoj zástavby v obci, která je ohrožena plánovanou hornickou
činností, jak vyplývá z „Komplexního řešení území“ Dolu Čs. armáda, o.z., z prosince
2000.
Jednomyslně podporujeme úsilí obcí Dětmarovice a Doubrava a města Orlová o
stanovení hranic mezních vlivů těžby, to znamená dodržení dohodnuté izolinie, která
byla schválena zastupitelstvy obcí Dětmarovice a Doubrava a zastupitelstvem města
Orlová.“
Na pozdější schůzi výboru byli do funkce místopředsedů zvoleni ing. Ladislav
Rosman a Dagmar Šnapková.
)1 Celý třístránkový text odvolání je přiložen v přílohové části Kroniky obce 2003.
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Z činnosti společnosti ČEZ
Duhová energie
V roce 2003 podpořila Nadace Duhová energie výstavbu pěti „Duhových hřišť“.
Na jejich výstavbu poskytla 4,2 miliónu Kč. Původně se uvažovalo o výstavbě jednoho
z nich u nás v Dětmarovicích, ale konečné rozhodnutí znělo „ne“ a toto hřiště bylo
vybudováno v areálu Gymnázia v Karviné. Celkový objem finančních prostředků, které
Nadace darovala za celý rok 2003 v celé České republice, dosáhl téměř 32 miliónů Kč.
Za posledních deset let věnovala energetická společnost ČEZ, a. s., na projekty
z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury a sportu, na dary do oblasti sociální a na
podporu
potřebným,
celkem
zhruba dvě miliardy korun)*.
Dětmarovice v letošním roce
z Nadace Duhová energie obdržely
pouze částku 250 tisíc korun – na
přechod pro chodce na křižovatce
pod Skotnicí. Šek s touto částkou
slavnostně předal v prosinci při
příležitosti slavnostního zahájení
projektu „Zvýšení bezpečnosti
dětí“ ředitel naší elektrárny ing.
Lumír Jendryščík zástupcům obce,
v Dělnickém domě.
Starosta obce ing. Lumír Mžik a ředitel Elektrárny ing. Lumír Jendryščík
při slavnostním aktu.
Výstavba vysokot lakého plynovodu
V letošním roce to bylo na mnoha místech v naší obci pořádně rozkopáno.
Budoval se totiž nový vysokotlaký plynovod.

Pohledy do výkopu. Foceno z komunikace vedoucí k myslivecké hájence.
Vlevo: Stáňův lesík, vpravo: pohled směrem k domu čp. 640.
*) O dřívějších darech společnosti ČEZ naší obci jsem psala v Kronice obce 1998.
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Služby, obchod,
podnikání

Domy v centru obce, ve kterých se také podniká.
Vlevo čp. 550, kde v minulosti sídlily některé prodejny
a dnes je zde dočasně přemístěn obecní úřad.
Uprostřed čp. 320, kde mimo jiné začalo fungovat studio Vital.
Vpravo čp. 137, kde pracuje firma SAKL.

Vyznat se v podnikání a podnikatelích je téměř nemožné. Je v tom velký zmatek.
Někteří podnikají velice krátce, některé objekty mění své nájemce velice často, …
Některé zaběhnuté subjekty mizí, na druhé straně stále vznikají nové …
Snažím se zachytit, co je v mých silách, ale ne vždy a vše se mi podaří zaznamenat.
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Zcela nové služby
Od 1.1. letošního roku 2003 začalo působit v budově pošty Studio VITAL relaxační a regenerační centrum v Dětmarovicích. Nově otevřený salón nabízí
komplexní léčebné a relaxační služby v příjemném prostředí.
Na začátku roku pracovala firma s omezenou nabídkou služeb i pracovních
nástrojů. Na konci roku již nabízí daleko širší spektrum služeb k relaxaci i regeneraci
organizmu:
☺ sportovní klasické a relaxační masáže a relaxační masáže chodidel
☺ novinka v technologii saunování – infrasauna
☺ ušní svíce
☺ aromatherapeutické masáže
☺ léčebné baňkování
☺ zábaly, parafin
☺ diagnostika EAV
☺ magnetostimulace VIOFOR
☺ solárium
☺ světloterapie
☺ bylinné parní lázně
☺ myostimulátor
☺ široká nabídka bylinných čajů, balneologie, éterických olejů, bylinných mastí,
přípravky ENERGY, přípravky JUST
Na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Dětmarovicích je od 19. února
letošního roku zprovozněn v Dětmarovicích útulek pro psy, a to v areálu firem na
Skotnici čp.1168.
Útulek s kapacitou 37 kotců je účelovým zařízením ve vlastnictví firmy MIRPAL,
spol. s r.o. Karviná – Hranice, která je zároveň provozovatelem. Slouží zejména k péči o
nalezené, předané a odebrané psy, a to nejen na území Dětmarovic, ale i Doubravy,
Dolní Lutyně, Petrovic u Karviné, Petřvaldu, Horní Suché a Stonavy.
Do útulku lze umístit psy nalezené tj. zaběhlé nebo opuštěné, jejichž majitel není
znám nebo na základě požádání městského či obecního úřadu nebo Policie ČR či
městské policie. Také psy odebrané dočasně nebo trvale z rozhodnutí orgánů činných
v trestním řízení. Útulek rovněž slouží jako penzion pro psy.

V p rů my slov ém a reá lu u Elekt rá rn y
Jak jsem již v krátkosti uvedla v Kronice obce 2002, v loňském roce došlo
k rozkrádání majetku – či spíše provozních budov, v areálu firmy Bernatík. Tento trend
pokračoval i letos a výrobní haly mizí z povrchu zemského a zůstávají po nich pouze
ruiny a nepořádek. Nejsmutnější na tom ale je, že mizí i poslední budova, která byla
vykoupena při stavbě elektrárny a která se po celou dobu využívala coby správní a
administrativní budova. Byla pěkně opravena. Najednou z celého domu zmizely veškeré
překlady nad okny a dveřmi a je jistě jen otázkou času, kdy se budova zbortí. Jedná se o
tak zvaný finanční dům čp. 90.
Kousek za firmou Bernatík a za vlečkou Agloporitky se na hranicích Dětmarovic a
Dolní Lutyně buduje nová štěrkovna. Je sice na katastru Dolní Lutyně, ale využívá
silniční sítě v Dětmarovicích. Jiné komunikace k ní totiž nevedou. Její stavba a později i
její provoz tak bude zcela jistě ovlivňovat i naši obec.

42/03

Dům čp. 90 (vlevo) a vstupní budova do areálu firmy Bernatík v roce 2003.
Rů zn é
Již
od
roku
1991
působí
v Dětmarovicích Klempířství SAKL. Je to
zaběhnutá firma v centru obce, která sídlí
v pronajatých prostorách v domě čp. 137 u
občana Miloslava Uhra vedle pošty. Tedy
v prostorách, kde několik desetiletí byla
klempířská dílna Drobných provozoven a
později
Obecních
služeb.
Majiteli
klempířství jsou Alois Sznapka a Leo
Karafiát, bývalí zaměstnanci Obecních
služeb.
Firma provádí celkové opravy střech, demontáž starých střešních krytin, výrobu a
montáž klempířských prvků, montáž klempířských a pokrývačských krytin a izolaci.
V pohostinství Rumcajs na Zálesí byl v letošním roce nový nájemce – pan
Kubatko. Ale jen do konce roku, kdy opět oznámil obci, že s pronájmem končí. Obec
tak v závěru roku vypsala nové nabídkové řízení k pronájmu této budovy.

V letošním roce byla provedena rekonstrukce hostince Pod kaštany
(v minulosti U Bartečka) vedle požární zbrojnice.
Dům tak získal na kráse. 9.4. byl znovu otevřen.
Od 22. dubna letošního roku byla znovu otevřena sběrna druhotných surovin,
kterou nyní provozuje společnost Sicher-Kovy s.r.o. Český Těšín. Provozní doba je
každé úterý a pátek od 14 do 17 hodin a každou první sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin.
Vykupují zde vše.
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Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

Údaje o nezaměstnanosti
Náš okres a tím pádem naše obec patří mezi oblasti, kde je nejvyšší
nezaměstnanost v celé České republice.
V lednu 2003 poprvé překročila nezaměstnanost 10 % hranici. Přesně je u nás
v ČR 10,2 % nezaměstnaných, zatímco v prosinci 2002 to bylo „jen“ 9,8 %
nezaměstnaných. Procenta představují 539 002 osoby bez práce v lednu dle údajů
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zatímco v Praze se nezaměstnanost pohybuje okolo 3 %, u nás na Karvinsku je to
20,3 %. Největší nezaměstnanost je na Mostecku 21,5%.
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Zlatou svatbu oslavili
5.4.2003
25.4.2003
25.4.2003
17.10.2003

Věra a František Sýkorovi
Květoslava a Alois Kolondrovi
Leonka a Adolf Cimalovi
Marie a Zdeněk Tišerovi

Dětmarovice čp. 775
Dětmarovice čp. 218
Dětmarovice čp. 12
Dětmarovice čp. 243

Odešli z našich řad
Dne 17.11.2003 zemřela v nemocnici v Ostravě – Porubě
paní Alena Kubátková *3.4.1941 v Orlové, rozená Šotková, bytem
v Dětmarovicích čp. 852. Paní Kubátková celý svůj život zasvětila
práci s dětmi. Učila a později byla mnoho let ředitelkou v mateřské
škole v Koukolné. Jejíma rukama prošly stovky dětí, které měla
ráda a kterým častokrát obětovala i svůj volný čas mimo pracovní
dobu.
Čest její památce.

Činno st sbo ru p ro občan ské zá leži tosti
V letošním roce uplynulo v naší republice 50 let od založení sboru pro občanské
záležitosti. Tento aktiv doprovází občany prakticky od jejich narození až po úmrtí.
Náš sbor v Dětmarovicích byl založen o něco málo později.
V roce 2003 pracovalo v místním Sboru pro občanské záležitosti 9 komisařů,
předsedou je Dagmar Šnapková, místopředsedou Bohumír Balon. Tento aktiv se schází
na schůzích pouze dle potřeby, jejich hlavní prací je práce v terénu – to jsou návštěvy
při životních jubileích. Při této příležitosti se jubilantům předávají dárkové balíčky.
V roce 2003 bylo celkem předáno108 balíčků.
Přehled předaných balíčků dle jednotlivých měsíců:
měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
počet
7
11
7
12
9
8
14
12
6
12
7
6
U příležitosti věku 50, 60, 70, 75, 80 a výše zasílá pracovnice obecního úřadu paní
Čempelová poštou gratulace.
Vítání občánků se v roce
2003
uskutečnilo
z důvodů
rekonstrukce OÚ pouze 4x, a to:
15.2. (6 dětí), 1.3. (3 děti), 7.6. (5
dětí) a 2.8. (7 dětí).
Starosta obce ing. Lumír Mžik
a pracovnice OÚ paní Taťána
Čempelová při vítání občánků
dne 2.8.2003.
Sňatek
uzavřelo
osm
novomanželských párů.
Na konci školního roku se 28.6.2003 konalo rozloučení dětí s mateřskou školou.
Děti obdržely pamětní listy a pastelky.
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23.6. byli v obřadní síni obecního úřadu přijati starostou obce nejlepší žáci
druhého stupně základní školy. Ti obdrželi rovněž pamětní list a k tomu knižní odměnu.
Přijati byli:
6. A: Andrea Kaděrová, Martin Jurák
6. B: Šárka Petříková, Nikola Sikorová, Veronika Viktorová
7. A: Aneta Doleželová, Iveta Zimná
7. B: Adam Pukowiec, Marek Punčochář, Petra Témová
8. A: Kamila Kafková, Daniela Lukšová
8. B: Jana Dembinská, Stanislav Vaštyl
9. tř.: Markéta Hanusková, Eva Jandová, Radka Kyjonková, Marek Matyas
Při vyřazení žáků 9. třídy věnoval OÚ pamětní list a pero.
Jako každoročně byly předávány 1.9. při zahájení nového školního roku knížky
prvňáčkům.
17.10.2003 se konalo v motorestu v Koukolné setkání 50. letých občanů obce. Na
tuto akci jsou zváni všichni občané, kteří v tomto roce dosáhli tohoto věku a jejich
partneři. Organizátoři akce si přizvali také své spolužáky, kteří žijí mimo obec a učitele,
kteří je na zdejší základní škole učili. Obec zajistila hudbu a slavnostní přípitek, jménem
obce akci zahájila p. Šnapková.
23.10. se uskutečnilo v sále Dělnického domu tradiční setkání 70. a 75. letých
občanů. Tohoto posledního setkání se zúčastnilo na 60 osob. I zde jsou zváni jak
jubilanti, tak jejich rodinní příslušníci. Jubilanti při presentaci obdrželi malou pozornost.
Akci zahájil starosta obce, zúčastnili se i členové SPOZ. K tanci a poslechu hrála hudba,
obec zajistila občerstvení.
Zlatou svatbu v roce 2003 v naší obci oslavily, jak jsem již výše uvedla, čtyři
manželské páry. Při této příležitosti se uskutečnily pouze návštěvy, ani jeden ze
jmenovaných párů nepožádal o obřad na obecním úřadu.
U příležitosti úmrtí zasílá obec rodinám pozůstalých kondolence.
K 15.10.2003 zemřelo 28 osob, odesláno bylo 20 kondolencí.

Změn y úh rad za p oskyto vání p ečo vatelské slu žb y
Na základě platných zákonů,, vyhlášek a jejich novelizací rozhodl obecní úřad o
zvýšení úhrad za úkony pečovatelské služby. Toto zvýšení projednala a schválila obecní
rada na své schůzi dne 17.2.2003. Nové sazby se začaly uplatňovat s účinností od
1.4.2003.
Druh úkonu:
donáška nebo dovoz oběda
nákup, pochůzka
práce s udržováním domácnosti
(běžný úklid)

příprava snídaně, event. svačiny
praní a žehlení s vlastním práškem
mytí oken
velký úklid
luxování

maximální
částka dle
Vyhlášky
17,- Kč
30,- Kč
60 Kč/hod.
už se neposkytuje

50 Kč/kg
60 Kč/hod.
100 Kč/hod.
není uvedeno

částka dle usnesení obecní rady
stanovená
stanovená
v roce 2000
v roce 2003
3,- Kč
5,- Kč
2,- Kč
5,- Kč
30 Kč/hod.
10 Kč
20 Kč/praní
40 Kč/hod.
40 Kč/hod.
30 Kč/hod.

50 Kč/hod.

30 Kč/praní
50 Kč/hod.
50 Kč/hod.
součást běžného
úklidu
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Kultura,
církve, náboženství

Obecní ples se stává tradicí. Mezi veřejností je o něj velký zájem.
Každoročně je Dělnický dům zaplněn do posledního místa.
Zájem občanů umocňuje bohatá tombola.
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Plesová sezón a
Jako první se konal 18.1. již tradiční myslivecký ples v hájence. Sál byl do
posledního místa zaplněn členy Mysliveckého sdružení a jejich hosty. K tanci i poslechu
hrála skupina DUO Clasic. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté menu ze zvěřiny a
bohatá tombola se zvěří i jinými cenami. Myslivci si pochvalovali, že tento ples poctil
svou návštěvou starosta obce.
25.1.2003 se konal v Dělnickém domě 5. obecní ples. Kromě hudby v hlavním sále
hrála v banketce, která byla tentokrát také plně obsazena, již třetím rokem cimbálová
muzika VSACAN ze Vsetína. Bylo prodáno 298 vstupenek. Každá žena dostala při
vstupu do sálu karafiát. Stoly byly velice hezky a bohatě založeny. Nechybělo víno,
ovoce či slané crekery. Také večeře byla chutná. V kulturním programu vystoupil
taneční soubor z Ostravy, který předvedl ukázky netradičních tanců z doby baroka a
z oblasti country. Tombola byla velice bohatá. Cca 80 cen věnovali převážně sponzoři.
Losy se prodávaly po 20,- Kč, přesto byl o ně obrovský zájem a prodalo se jich mnoho.
Hlavní cenou bylo domácí kino. Výtěžek z tomboly byl věnován mateřským školám na
zakoupení hraček. Slosovatelné byly i vstupenky. Jeden šťastný návštěvník tak vyhrál
voňavé grilované sele. A u jednoho stolu obdrželi dort.
15.2. se konal v sokolovně tradiční Sokolský ples.
Po dvouleté odmlce se konal v Dětmarovicích 22.2. Ples energetiků. Jak ve svém
krátkém úvodu sdělil ředitel EDĚ ing. Jendryščík, byl to již 24. ples tohoto závodu.
Tentokrát v Dělnickém domě. Hrála hudba FLASH. Dva muzikanti a 2 zpěvačky své
vystoupení zpestřovali různými světelnými efekty, rekvizitami či dýmem. Hráli velice
pěkně, škoda jen, že zpívali moc málo česky. V banketce byla diskotéka. Cena
vstupenky byla pouze 150,- Kč, protože ples dotovalo ROH. Při vstupu dostala každá
návštěvnice rudou růži, stoly byly jako na obecním plese bohatě založeny. V kulturním
programu vystoupily děti tanečního kroužku z Orlové. Od těch nejmladších žáků po
dorost. Tombola nebyla tak bohatá jako na obecním plese. Zato každý host měl stejnou
šanci na výhru, protože se losy neprodávaly, ale losovaly se pouze čísla vstupenek.
Vlastně každý návštěvník plesu tak měl jeden los. Hlavní výhrou byl fritovací hrnec.
Účast na plese byla ovlivněna chřipkovou epidemií, ale přesto se ho zúčastnilo dost lidí.
Ve stejném termínu 22.2. se konal Koukolňácký ples v prostorách Osvětového
zařízení. Ten pořádá Klub občanů Koukolná.
V Dělnickém domě pořádali manželé Volní pro uzavřenou společnost Pyžamový
ples.

Poznámka:
Měl se konat i Papučový bál na hřišti SK, ale bohužel, pro nemoc hudebníka byl zrušen.
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Některé ku ltu rní a sp o lečenské akce v roce 2003
Datum:
18.1.
25.1.
15.2.
22.2.
22.2.
1.3.
22.3.

29.3.
7.-9.4.
12.-13.4.
22.4.
23.-24.4.
30.4.
7.5.
11.5.

29.5.

30.5.
7.6.
11.6.

14.6.
21.6.
23.6.
20.7.
31.8.

Akce:
Myslivecký ples
5. obecní ples
Sokolský ples
24. ples energetiků
Koukolňácký ples
Pyžamový ples
Dětsky karneval
20. ročník tradičního pochodu Dětmarovické groble
s účastí 136 pochodníků a běžců. Nejstarší účastník
byl narozen v roce 1918
Dětsky karneval
Burza jarního a letního oblečení, obuvi a sportovních
potřeb
Hledání jara
Ukliďme svět
Den Země
Slet čarodějnic
Oslavy Dne osvobození
Den matek s programem „Líbánky s operetou“
se sólisty Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě
Veselé zpívání s výstavkou výtvarných prací. Děti
měly nastudovanou hudební pohádku „O perníkové
chaloupce“. Vystoupil také sbor zobcových fléten
Den dětí na sokolském hřišti
Smažení vaječiny a střelecká soutěž v hájence
Dětské zábavné dopoledne pro děti ze stacionáře Duha
v Orlové se konalo na sokolském hřišti. Byla pro ně
připraveny hry a ukázka požárního útoku. Později se
účastníci přesunuli do prostor Starého řečiště, kde děti
měly možnost projet se na lodičce. Policie jim
předvedla ukázku zbraní. Hendikepované děti byly
moc spokojené
Tradiční dětské radovánky
Srnčí hody
Přijetí nejlepších žáků u starosty obce
Hasiči pro Duhu – akce pro tělesně postižené děti
Tradiční pouť
Pohár družstev

6.9. Branný závod pro děti
17.10. Setkání 50 letých jubilantů
10. Krásná je naše zem
20.-22.10. Burza zimního oblečení, obuvi a sportovních potřeb

Pořadatel:
MS
OÚ
TJ Sokol
EDĚ
Klub občanů
p. Volná
SRPŠ, ZŠ

TJ Sokol
MŠ střed
ČSŽ
ZO ČSOP
ZO ČSOP
ZO ČSOP
ZŠ
OÚ

OÚ

OÚ, ZŠ
MŠ střed
MS

Sbor
dobrovolných
hasičů
SRPŠ, ZŠ
MŠ
OÚ
SDH
ZO Kynologové
088
ZO Kynologové
029
OÚ
OÚ
ČSŽ
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23.10. Setkání 70 a 75 letých jubilantů v Dělnickém domě
30.10. Oslavy 28. října s pásmem písní s názvem
„Krásná je naše zem“
6.11. „Světýlka“ – tedy lampiónový průvod – se po mnoha
letech vrátil do Dětmarovic
12.12. Mikulášská besídka pro členky v sokolovně
12.12. Ve 14 hodin se v prostorách vstupní haly základní
školy konalo slavnostní otevření Betlému. S nápadem
přišel pan učitel Kuracz. Sošky vyrobili žáci 1.-3.
třídy v keramickém kroužku. V krátkém kulturním
programu vystoupili žáci s básní, písničkami a hrou
na flétnu. Slavnostní prostřižení stužky provedla
Mgr. Helena Mecová, stávající ředitelka školy
26.12. Vánoční koncert v místním kostele, kde vystoupil
dětský pěvecký sbor základní školy a hosté

Lampiónový průvod.

SPOZ
OÚ

ČSŽ

ZŠ
OÚ, ZŠ

Paní Videnková na vánočním koncertu.

K ursy hudební vých ovy
Stále probíhají kursy hudební výchovy pod vedením paní Ludmily Videnkové. Ta
ve školním roce 2002-2003 výuku přemístila z budovy základní školy do sňatkové síně
na Obecní úřad. Po vystěhování OÚ z důvodů rekonstrukce budovy učila p. Videnková
znovu ve škole.

Z činnosti knihovny v ro ce 2003
Na 24.9.2003 připravila knihovna ve spolupráci s RK Karviná pro žáky 8. a 9.
třídy základní školy literárně hudební pořad „Básníci“, který vznikl v roce 1997 a od té
doby jej zhlédly tisíce žáků a studentů na různých místech ČR.
Žáci měli možnost srovnávat vývoj českého jazyka od K. H. Máchy přes K. J.
Erbena, B. Němcovou, F. Hrubína, F. Šrámka. E. F. Buriana až po J. Kainara. Žáci byli
do pořadu aktivně zapojováni: v rámci soutěže určovali autory textů, seznámili se
s dobou, ve které básníci žili a zazpívali si zhudebněné verše českých básníků.
Pořadem provázela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová, která zavzpomínala i na
osobní setkání s Josefem Kainarem. Jako zpěvačka a kytaristka, ale i jako autorka hudby
se vedle ní představila Marta Němcová–Březinová. V pořadu zazněly písně
z celovečerních literárně-hudebních představení v pražských divadlech.
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P. Robert Pa rdubický
Životní příběh prvního duchovního správce české národnosti na
dětmarovické farnosti, který se narodil právě před sto třiceti lety, upadl
za ta dlouhá léta zcela v zapomnění.
V naší Kronice toho o něm není mnoho napsáno, a tak pokládám
za povinnost nově získané informace zde zaznamenat.
Také bych chtěla připomenout, že ještě mezi námi dosud žijí
někteří dětmarovičtí a koukolští rodáci, kterým právě tento
římskokatolický duchovní vystavil křestní a rodný list.
Kdo tedy vlastně P. Robert Pardubický byl?
Syn Josepha Pardubického (*1847 - †1929), sedláka a jeho ženy Johanny (*1853 †1927) se narodil dne 4. června 1873 v Janovicích u Frýdku.
První tři roky studií absolvoval na Německém gymnáziu v Těšíně, odkud ale
přestoupil na Německé gymnázium v Hranicích na Moravě, kde po pěti letech také
s úspěchem maturoval.
Po čtyřletých filozoficko - teologických studiích, které absolvoval v Olomouci,
dne 5. července 1899 přijal kněžské svěcení z rukou olomouckého arcibiskupa Msgre
Theodora Khona.
Od 1. srpna 1899 kaplanoval ve farnosti Boží Prozřetelnosti v Šenově (dnešní
Šenov u Ostravy) a následovně od 1. srpna 1908 v sousední farnosti sv. Josefa na Polské
(dnešní Slezské) Ostravě.
Poprvé se stal farářem ke dni 1. prosince 1910 ve farnosti sv. Máři Magdalény
v Dětmarovicích, kde se velice zasadil o zvelebení farního chrámu.
„Na druhou neděli adventní slavil P. Robert Pardubický svůj příchod do
Dětmarovice. Instaloval jej děkan fryštátského děkanství P. Thomas Dudek sídlící ve
Starém Bohumíně a kázání české a polské pronesl krajan instalovaného faráře P. Jan
Bednárek, toho času aktuár v nedalekém Petřvaldě.
Nový farář pak promluvil česky - kostel byl naplněn do posledního místa a lid
s nadšením zpíval první českou loretánskou litanii.“
Přízemní dětmarovická farní budova, která byla vystavěna ve druhé polovině 19.
století, byla pro faráře i pro nedávno zde ustanoveného kooperátora nedostačující, a
proto se nově jmenovaný duchovní správce nastěhoval do provizorního bytu v české
školní budově.
„V květnu roku 1912 byly na prosbu faráře započaty práce na přístavbě farní
budovy,
které
si
vyžádaly náklady ve
výši 1.900 K. Tak se
dětmarovičtí a
k o u k o l š t í postarali
svému faráři o důstojný
příbytek, do něhož se
přestěhoval
koncem
října téhož roku.“
Svěcení tří nových zvonů
dne 13. dubna 1925,
jejichž koupi inicioval
P. Robert Pardubický.
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Po smrti fryštátského děkana P. Thomase Dudka (†21. září 1929 ve Starém
Bohumíně) se P. Robert Pardubický přihlásil do vypsaného konkursu na uprázdněnou
faru ve Starém Bohumíně, ze kterého po stanovení terna vyšel jako vítěz. Z tohoto
důvodu byl také ke dni 1. dubna 1926 jmenován farářem tamní farnosti Narození Panny
Marie.
Vlažnost a lhostejnost dětmarovických farníků, jakož i rozpustilost školních dětí,
přiměla P. Roberta Pardubického k tomu, aby dne 17. dubna 1926 přijal Slezskou
vládou zemskou nabízené místo faráře ve Starém Bohumíně, kde byl slavnostně
instalován 1. dubna 1926. Dětmarovickou faru ale opustil až 25. dubna 1926.
V témž roce (24. července 1926) byl P. Robert Pardubický ustanoven na dobu
následujících deseti let členem výboru obnoveného dieasanního charitativního spolku
„Blahodějné dílo sv. Hedviky“ pro frýdeckou sekci.
P. Robert Pardubický zemřel v sobotu dne 8. června 1935 ve Starém Bohumíně.
Zádušní mše svatá, kterou za asistence několika kněží celebroval P. Hubert Sojka - farář
na Morávce, se konala v úterý dne 11. června 1935 v 9,00 hodin ve farním chrámu
Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Poté byly tělesné ostatky tohoto
starobohumínského faráře „koňmo“ převezeny do Skalice u Frýdku - Místku, kde byly
následujícího dne po krátkých církevních
obřadech ve farním kostele sv. Martina
uloženy na nedalekém hřbitově do rodinné
hrobky)*.

Z fa rn osti
8.6.2003 se v dopoledních hodinách konala v našem kostele slavnostní mše svatá
spojená s prvním svatým přijímáním.

Na snímku z prvního
svatého přijímání
je v horní části snímku
Mgr.P. Jindřich Lorisz,
správce zdejší farnosti.

V letošním roce byla provedena oprava fasády Něbrojovy kaple nákladem 12 tisíc
korun. Jelikož je vlastně tato stavbička soukromá a nikdo z majitelů o ni nemá zájem,
opravu zařídila i finanční částku uhradila Obec Dětmarovice.

)* Podklady k této stati dodal Mgr. Jan František Teister, kronikář římskokatolické farnosti Starý
Bohumín. Ten veškeré bližší informace o životních osudech tohoto prvního duchovního správce české
národnosti shromažďoval velice pracně a pro roztříštěnost archivních pramenů po mnoho let.
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Školství

Hlavní školní budova.
Pro vzrostlou zeleň již nelze školní areál vyfotit celý najednou.
Organi zační zm ěny
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce dne 21.8.2002 byla zřízena Základní
škola Dětmarovice okres Karviná. Naše základní škola se od 1.1.2003 stala
příspěvkovou organizací. Stalo se tak na základě nových zákonů.
Na jednání zastupitelstva obce dne 26.3.2003 byl schválen dodatek ke zřizovací
listině této organizace s tím, že se změnil název na “Základní škola Dětmarovice okres
Karviná, příspěvková organizace“.
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.
Ředitelkou se stala Mgr. Helena Mecová. Protože ta brzy dosáhla důchodového
věku, byl v závěru roku 2003 vypsán nový konkurz na obsazení funkce ředitele základní
školy, který do funkce nastoupí od 1.3.2004.
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Z ro zpo čtu Zá kladní ško ly
Jak jsem již napsala, v letošním roce prvním rokem fungovala příspěvková
organizace Základní škola. Jistě bude zajímavé, jak tato instituce hospodařila.
Schválený
rozpočet
v 3/2003:

Ukazatel:
Vlastní příjmy:
stravné školní jídelna
nájemné
Státní dotace:
přímé neinvestiční výdaje
Příspěvek zřizovatele:
Příjmy celkem:
Výdaje:
věcné náklady
ostatní osobní náklady (kroužky)
přímé neinvestiční výdaje
Výdaje celkem:

1,230.000
1,200.000
30.000
0
0
4,000.000
5,230.000

Čerpání
k 31.12.2003:

10,356.000
10,356.000
3,250.000

5,180.000
50.000
0
5,230.000

Nová st řecha
V kapitole Investiční výdaje jsem uvedla, že byla provedena úprava střechy na
budově školní jídelny. Rekonstrukce byla zahájena v polovině července a ukončena
v září. Střešní nástavbou byl řešen
problém trvalého zatékání do
střešního pláště. Nad stávající
plochou střechou byla vybu-dována
nová
sedlová
střecha
včetně
střešních svodů a hromosvodů. Byla
provedena i oprava fasády.
Budova školní jídelny po rekonstrukci.
Sezna m krou žků ve šk. ro ce 2002 - 2003
Název
Hra na klavír)1
Hra na zobcovou flétnu
Sborový zpěv
Pěvecký
Výtvarný
Keramický)2
Kroužek anglického jazyka
Keramický

vedoucí
počet žáků
poznámka
Ludmila Videnková
23 soukromnice
Jarmila Rácová
29
učitelka
L. Videnková, Michaela Kaděrová 22
Josef Kuracz
25
učitel
Danuše Melošová
8
učitelka
Eva Szyroká
37
rodič
Jiřina Bažanová
13
učitelka
M. Šodková
11
?

)1 U hry na klavír je individuální výuka, vyučuje se 3 dny v týdnu. Mezi 23 žáky, kteří se hře učí, 7 není
žákem naší školy.
)2 Celkem vede 4 kroužky – 3 pro děti a 1 pro dospělé. Při tak velkém počtu zájemců nelze pracovat
najednou.
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Keramický)2
Dívčí klub
Tvorba časopisu
Psaní na PC deseti
Počítačový
Tvorba www stránek
Internet)3
Ochránci přírody)4
Mladí ochránci přírody)5
Přírodovědný
Sportovní
Turistický)6
Tělovýchovný)7
Požární)7
Pro dospělé:
Keramický)8
Keramický

Táňa Korpesiová
Marie Nováková
Eva Ulmanová
Jana Pawlasová
Monika Menšíková
Stanislav Vaštyl
vyučující se střídají
Elena Kijonková
Kijonka, P. Karas
Aleš Veber
Josef Rác
M. Šodková
Taťána Čempelová
Jiří Gruščík
Táňa Korpesiová
Eva Szyroká

35
23
18
12
16
25
50
10
15
5
25
11

cizí
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
rodič
učitelé
učitelka
cizí
učitel
učitel
?
rodič
rodič

5
5

cizí
rodič

Některé ško lní a kce
22.4.2003 se zúčastnilo 28 žáků se 3 učiteli každoroční celosvětové akce
„Ukliďme svět“. Prováděli úklid na Doubravském kopci. Proč zrovna tam? Naše škola
byla požádána majitelem lesa, který by sám s několika dospělými nedokázal uklidit to,
co mu tam nezodpovědní a bezohlední lidé z okolí po několik let sváželi. Škole za
pomoc daruje tenisový stůl a žáci 2. stupně, kteří se akce dobrovolně zúčastnili, dostali
občerstvení. Příště však na takové akci bude potřeba pevnější pracovní rukavice,
igelitové se neosvědčily.
Účastníci akce vyčistili příkop a strmé břehy přímo poseté pneumatikami a dalším
odpadem od skla, plastů, terpapírů, plechů, obrazovek a dalšího odpadu, který je
zdrojem těžkých kovů. Nasbírali 2 plné kontejnery a ještě by mohli naplnit třetí.
Žáci a učitelé nemohli uvěřit, že v dnešní době se najdou lidé, kteří v zájmu svého
sobeckého pohodlí dokáží v lese udělat takovou spoušť. Vždyť každá obec má
rozmístěny kontejnery, do kterých tento odpad patří. Přitom již máme také kontejnery na
tříděný odpad - sklo, plasty, existují sběrny a každý obecní úřad informuje občany o
tom, kam svážet jiný odpad. Otázkou je proč lidé takto ohrožují zdroje vody, mrzačí
lesní živočichy, ničí rostliny. Neuvědomují si stále, že ohrožují také sami sebe a děti
z okolí.
Žáci se v závěru akce ptali, kam půjdou uklízet příště. Je chvályhodné, že je
nepřešel elán a že jim není lhostejné, v jakém stavu se naše příroda nachází.
Poděkování patří obecnímu úřadu za to, že při této akci vyšel vstříc a pomohl se
svozem žáků tam a zpět ke škole.
)2 Celkem vede 4 kroužky – 3 pro děti a 1 pro dospělé. Při tak velkém počtu zájemců nelze pracovat
najednou.
)3 Internetový kroužek se schází 3 krát týdně.
)4 V některých materiálech se uvádí „ekologický“.
)5 Mladí ochránci přírody nebo MOP – Škorpióni.
)6 Turistický se schází 1 měsíčně vždy v sobotu po celý den.
)7 Na seznamu za 1. pololetí šk. roku 2002-03 nejsou tyto uvedeny. Objevují se až ve 2. pololetí.
)8 Tento kroužek se schází 2 krát měsíčně. Jeden účastník dojíždí z Havířova.
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V tomto roce byl Den Země v ZŠ opět pečlivě připravován. Aktivity byly pracovní
i zábavné.
23. a 24.4. již tradičně v naší škole probíhaly soutěže ke Dni Země. Akci
organizoval Český svaz ochránců přírody za spolupráce učitelů, vedení ZŠ, školní
družiny, jídelny a za materiálního přispění Obecního úřadu. Koordinátory akce byli
Elena Kijonková a Aleš Veber.
Letos to byla hra na záchranu Země od mimozemšťanů - Pluťanů. Tomu
odpovídalo oblečení fialové barvy, které učitelé i žáci pojali s patřičným humorem. Žáci
plnili přírodovědné, zábavné a sportovní úkoly na 10 stanovištích. Všechna byla pro
žáky velmi zajímavá, doplněná pěknými pomůckami, které připravili žáci i učitelé.
Družstva, která se umístila ve své věkové kategorii na 1. – 3. místě obdržela pěkné
ceny od Obecního úřadu. Vítězné třídy obdržely diplomy a pamlsky od ČSOP. SRPŠ
zajistilo čaj a oplatky pro všechny soutěžící.
Deštivé počasí zahnalo účastníky prvního dne do prostor školy, ale druhý den
mohli starší žáci na trasu u školy a na Stezce zdraví. Na té před akcí vysbírali odpadky
děti 2. třídy, aby žáci měli při soutěži hezké prostředí.
Veselé zpívání se konalo dne 29.5.2003 v sále Dělnického domu. V pestrém
programu vystoupily děti základní školy - dětský pěvecký sbor pod vedením Mgr.
Michaely Kaděrové, sbor fléten pod taktovkou Mgr. Jarmily Rácové a Veselá parta s
PaeDr. Josefem Kuraczem.
Byly zde také vystavovány výrobky dětí mateřské školy v Koukolné i v centru
obce, základní školy, školní družiny a keramického kroužku paní Evy Szyroké.
Na přelomu roku, ve dnech 24.12.2002 – 21.1.2003, se uskutečnila v prostorách
Městského domu kultury v Karviné – Novém Městě výstava výtvarných prací žáků naší
základní školy pod názvem „Cesta do historie a současnosti světa“.
Na výstavce se naši žáci prezentovali velmi povedenými pracemi a originálními
náměty. Výstavu jsem osobně navštívila a moc se mi líbila.

Vpravo
výrobky
z keramického
kroužku
na výstavě
na „Veselém
zpívání“.

Pálení čarodějnic.

Dětské radovánky.
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Sport, zájmové a
společenské organizace

Areál SK Dětmarovice.

Z činnosti SK
Jarní část ligy
Naše družstvo hrálo na jaře z fotbalových mužstev okresu nejvyšší soutěž – třetí
ligu. Přezimovalo na předposledním 15. místě a jeho cílem bylo udržet se v této soutěži.
Dlouho však na jaře nedávalo góly, prostě se mu nedařilo.
Dětmarovické družstvo vedl trenér Dušan Zbončák, kterého v dubnu vystřídal
Dušan Kohút. Byl to poslední pokus, jak se v lize zachránit. Vedení klubu věřilo, že se
v mužstvu zlepší atmosféra a tak se i zlepší dosavadní výsledky. Ale bohužel, záleží
především na hráčích, jak se poperou na hřišti. A těm to moc nešlo. Možná ani nechtělo.
Nakonec Dětmarovice skončily se dvaceti body na posledním 16. místě a tuto třetí
nejvyšší fotbalovou soutěž v České republice opustily a vrátily se zpět do divize.
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Pohár ČMFS
V pohárové soutěži Dětmarovicím nepřál los a hned na úvod soutěže narazily na
druholigový tým Vítkovic. V souboji na domácím hřišti prohrály 0:2 a s pohárem se
tentokrát rozloučily velice brzy.
Podzimní část divize
Po návratu do divize si naši fotbalisté vedli se střídavými úspěchy. Jednou zazářili,
podruhé zklamali. V listopadu dokonce zaznamenali nejvyšší prohru v celé historii
klubu, když v Hlučíně prohráli 0:8. Po patnácti odehraných kolech se umístili na 9.
místě s 6 výhrami, 3 remízami a 6 prohrami.

Z činnosti mysliveckého sd ru žení
Historií Mysliveckého sdružení a jeho činností jsem se zabývala v Kronice obce
v roce 1998. Nyní bych ráda na tento článek navázala.
Uvedla jsem v něm, že zlomovými roky v myslivosti byly 1948, 1962 a 1992.
Nyní k těmto zlomům přibyl rok 2002, kdy vešel v platnost nový zákon o myslivosti)1 a
došlo tak k podstatným změnám.
Nový zákon se týká především honebního společenstva. Přinesl hlavně mnoho
problémů a velké finanční náklady. MS jen čekalo, jak vše dopadne. Nakonec honební
společenstvo vše dalo do souladu se zákonem a honitba byla Mysliveckému sdružení
znovu pronajata, a to do roku 2013.
V čele organizace se vystřídali:
Období:
1990-01
od 13.7.01

Předsedové:
Jméno:
Oto Sobala
Josef Grobelný

Hospodáři:)2
Datum:
Jméno:
1978-01
Miroslav Sikora
od 13.7.01 Miroslav Sikora

Údaje o počtech členů:
Rok
1984
Počet členů
27

Období:
1994-01
od 13.7.01
Jednatelé:
Datum:
Jméno:
1972-94
Oldřich Prudel
1994-01
Josef Grobelný
od 13.7.01 ing. Jiří Marek

1986
24

1987
22

1989
22

Místopředsedové:
Jméno:
Milan Sikora
ing. Rostislav Kropjok
Pokladníci:
Datum: Jméno:
v r. 1993 ing.Rostisl Kropjok
zač. r.99 Vojtěch Sečkář
od 13.7.01 Vojtěch Sečkář

1993
18

2000
16

2001
17

2003
19

)1 Až do roku 2002 prakticky v podstatě platil zákon č. 23/62, který byl až nyní zrušen a nahrazen zcela
novým zákonem.
)2 Hospodáře dříve jmenoval Ok re sní národní vý bor, pak Ok re sní úřad a nyní Kraj sk ý úřad
prostřednictvím pověřené obce.
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Činnost v letech 1999 - 2003
Myslivecký kolektiv začátkem roku 1999:
předseda Oto Sobala, místopředseda Milan Sikora, myslivecký hospodář Miroslav
Sikora, pokladník Vojtěch Sečkář, jednatel Josef Grobelný, předseda DO Evžen
Dombrowski, členové: Jan Bečák, Milan Hanusek, ing. Rostislav Kropjok, ing. Jiří
Marek, Rudolf Oslizlok, Drahouš Poláček, Božena Sikorová, Jindřich Špaňhel, Romuald
Tkoč a Václav Woznica.
17.7.1999 se konaly tradiční srnčí hody. Bylo prodáno 280 vstupenek, 400 porcí
jídla ze zvěřiny o 6 druzích a 900 losů. V tombole bylo 65 cen. Kromě myslivců je
věnovali sponzoři z řad podnikatelů.
Koncem října 1999 se objevili v naší honitbě divočáci – celkem asi 12 ks.
20.11. se konala „Poslední leč“.
Hony v roce 1999:
Datum:

Místo:

14.11.

Olmovec, Gavroněc, Na farském
a Dembina
Leng a část Koukolné

Uloveno:

5 zajíců
3 kohouti
4.12.
21 zajíců
3 kohouti
1 liška
18.12.
Glembovec a Wilczkův kopec
5 kohoutů
V roce 1999 myslivci ulovili celkem: 5 srnců, 3 srny, 3 srnčata, 3 divočáky, 26
zajíců, 11 kohoutů, 30 kachen, 16 lišek, 7 kun a 15 koček.
29.1.2000 se konal po několikaleté přestávce myslivecký ples. Hájenka byla
obsazena do posledního místa. Tradiční jídla ze zvěřiny byla lákadlem.
27.-28.5.2000 uspořádali myslivci pro své členy a přátele zájezd na celonárodní
mysliveckou výstavu do Lysé nad Labem „Natura Viva 2000“.
29.6.2000 se uskutečnil v Dětmarovicích Okresní sněm Českomoravské
myslivecké jednoty – Okresního mysliveckého spolku Karviná.
16.9. se konaly tradiční srnčí hody, 25.11. tradiční poslední leč.
28. října 2000 se v hájence konalo slavnostní posezení u příležitosti 20. výročí
otevření hájenky)*.
V roce 2000 ulovili celkem 5 srnců, 4 srny, 3 srnčata, 2 divočáky, 9 zajíců, 15
kohoutů, 34 kachen, 2 holuby, 13 lišek, 12 koček, 5 kun, 2 straky a 1 vránu.
13. ledna 2001 se konal myslivecký ples. Za doprovodu skupiny Clasic se bavilo
152 platících návštěvníků.
26.5. se sešli myslivci s přáteli, aby dle křesťanského zvyku smažili vaječinu. A
protože kde jsou myslivci, tam se střílí, „lovil“ se srnec a divočák ze vzduchovky – tedy
proběhla soutěž ve střelbě.
13.7.2001 se konaly na členské schůzi mimořádné volby nového výboru, když se
stávající výbor rozhodl odstoupit po déle trvajících nesvárech ve sdružení, po osobním
napadání, anonymu a dalších nechutnostech. Volby proběhly tajným hlasováním. Vzešel
výbor v tomto složení: předseda Josef Grobelný, místopředseda ing. Rostislav Kropjok,
myslivecký hospodář Miroslav Sikora, jednatel ing. Jiří Marek, pokladník Vojtěch
Sečkář. Nová revizní komise byla ustanovena ve složení Evžen Dombrowski, Milan
Hanusek a Václav Woznica.
)* O tomto slavnostním posezení pojednáno v Kronice obce 2000, str. 72/00.
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17. nebo 18. srpna došlo ke vloupání do myslivecké hájenky. Stalo se tak poprvé
v její historii. Bylo vytlačeno okno a tudy se pachatelé dostali dovnitř. Vytrhli dveře
skříní, odcizili nerezové kuchyňské nože, hrnec, nůžky na drůbež, dále motorovou
řetězovou pilu a univerzální křovinořez. Myslivcům tak vznikla škoda cca 30 tisíc
korun.
Aby toho nebylo málo. Následně 23.9. neznámí vandalové vytloukli celkem 12
okenních křídel. Byly nalezeny kameny o hmotnosti až ¾ kilogramu. Všude bylo plno
skla. Za zasklení zaplatili 4 tisíce korun. Ani v jednom případě nebyl pachatel dopaden.
V tomto roce udělali myslivci na své hájence mnoho prospěšné práce. Byla
provedena výměna zrezivělých okapů, natřena dřevěná část hájenky, natřeny okapové
svody, vyměněn ohřívač vody za plynový, z bývalé uhelny byla upravena místnost pro
sklad. Největší akcí byla výměna „baru“. Ten starý bylo nutné zlikvidovat, protože byl
napaden mravenci – termity a doslova se začal rozpadat.
V honitbě byla postavena lovecká a přikrmovací zařízení. Od obecního úřadu
obdrželi dotaci 50 tisíc korun. K té myslivci přidali spolkové finanční prostředky a za
vše zakoupili 112 ks nových čalouněných židlí a závěsy na všechna okna. Staré židle
byly protříděny a za cenu 1,- Kč/ks prodány různým zájemcům z řad členů a příznivců.
29.9.2001 se konaly dlouho očekávané a třikrát přesunuté srnčí hody a konečně
1.12. pak poslední leč.
Podzimní hony 2001 na drobnou zvěř:
Datum:
Uloveno:
1.
17.11. Začátek honu v „Mokřinách“, půl Koukolné,
2 bažanti
konec v Lengu. Za nezvykle krásného
7 zajíců
slunečného počasí (ráno 5oC v poledne 15oC).
1 liška
2.
8.12. Procházkový hon v částech Dembina,
3 bažanti
Olmovec, Gavroněc a Farský. Za jasného
7 zajíců
zimního počasí s 15 cm sněhovou pokrývkou,
teplota –5oC.
3.
15.12. Druhá část Koukolné a Závada. Teplota ráno
3 bažanti
-10oC, v poledne -5oC, 15 cm sněhu.
10 zajíců
4.
26.12. Štěpánský hon. Sraz u Libuše, pak na Zálesí,
5 bažantů
Glembovci a Wilczkově kopci. Výřad tentokrát 10 zajíců
u Libuše. Bylo ¼ metru sněhu, někde ale i
metrové závěje, teplota -5oC.
V roce 2001 myslivci ulovili celkem:
5 srnců, 4 srny, 3 srnčata. 1 divočáka, 35 zajíců, 22 bažantů, 17 kachen, 2 holuby
hřivnáče, 10 lišek, 5 kun, 2 kočky, 2 straky a 5 sojek.
12.1.2002 se konal myslivecký ples.
Na VČS 2.3.2002 byli přivítáni dva noví členové manželé Pavla a Josef
Videnkovi.
Po slezení sněhové přikrývky se ukázala honitba v celé své „kráse“ – spíše
nekráse. Hromady různého odpadu hyzdily naše lesy a krajinu vůbec a ohrožovaly tak
zvěř i psy. Myslivci se proto rozhodli s tím něco udělat. Obecní úřad jim bezplatně
přistavil velkoobjemový kontejner. 23.3. udělali jarní úklid. Po dvou týdnech krásného
slunečného počasí právě v tento den bylo chladno a padal sníh s deštěm, což myslivcům
ztěžovalo práci. Úklid provedli především v Lengu, Koukolné a na Wilczkově kopci.
Kontejner byl za 4 hodiny vrchovatý. V příštím roce hodlají pokračovat a provést úklid i
jiných částech honitby.
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Vakcinace lišek ve dnech 19.4. - 4.5.2002 probíhala pod záštitou Okresní
veterinární správy a byla financována státem. Probíhala v příhraničních okresech ČR.
Členové kladli přidělené vakcinační návnady podle instrukcí na vhodných místech.
Podle předpisu pak prováděli kontrolu jejich spotřebování, včetně vyhotovení zápisu.
Ten putoval na OVS, kde byl zahrnut do celorepublikového výzkumu. Touto vakcínou
se vakcinují nejen lišky, ale také jezevci, kuny, tchoři, případně i toulavé kočky a toulaví
psi. Je to přínos nejen pro zdraví zvířat, ale i pro ochranu psů a manipulaci myslivců
s ulovenou zvěří.
Podzimní vakcinace proběhla letecky, bez účasti myslivců. Způsob „kam padl,
tam padl“ nepřinesl u nás očekávanou účinnost. Kapsle byly nalezeny všude možně –
v rybníku, na kolejích i asfaltové cestě. Co je dobré ve velkých šumavských lesích
nemusí být dobré v průmyslovém okrese s hustou roztroušenou zástavbou.
11.5. se konala střelecká soutěž spojená se smažením vaječiny, 22.6. srnčí hody.
Během roku byly postaveny posedy na Farském a v Lengu. Instalovány nové
krmelce a zásypy v Koukolné, v Lengu, Závadě a na Wilczkově kopci. V hájence
upravena kotelna. Upravován lesopark u hájenky a také zvěří políčka v Lengu. Za tím
účelem zakoupena motorová pila a křovinořez ze sdružených prostředků MS a OÚ. Na
podzim upraveny lovecké stezky v honitbě, a to hlavně u řeky pro přístup na lov kachen.
Opraveny poškozené krmelce a odstraněny vyvrácené stromy, zpustošené vichřicí, která
zasáhla severní Moravu, i když náš okres jen okrajově.
1. hon – 16.11. Lovilo se v Dembině, Olšině a části Lengu. Tento podzimní hon
připomínal spíše dobu lovu koroptví v srpnu. Podzimní hon v bundokošilích či
lehkých svetřících nepamatoval nikdo z přítomných – teplota 20 stupňů.
Uloveno 11 zajíců a 4 bažanti.
2. hon - 7.12. Byla honěna Závada a část Koukolné. Bylo bez sněhu, teplota –5oC,
ale studený vítr. Boty se sice nelepily, ale zato zvěř držela a těžko se zvedala.
Podle toho vypadala i střelba – mnoho ran vedle. Vypadal tak i výřad, na
kterém byl pouze 1 zajíc. To si nikdo z přítomných myslivců také dávno
nepamatuje. Dosud nejhorší výřad za posledních 20 let byl 3 kusy.
3. hon – 14.12. Na Glembovci, Zálesí a Wilczkově kopci. Na sněhovém poprašku
a při teplotě -10oC. Úspěšný hon se 7 zajíci a 12 bažanty.
4. hon - 28.12. Na Olmovci, na Farském a v Lengu. Pod nohama 10 cm vrstva
sněhu a vzduch o teplotě -2oC. Na výřadu 17 zajíců a 7 kohoutů.
23.11. Poslední leč
Lov za rok 2002: 6 srnců, 5 srn, 3 srnčata, 1 divočák, 28 zajíců, 25 bažantů, 5
lišek, 4 kuny, 7 divokých kachen, 1 holub, 5 strak.
K 1.1.2003 byli ve výboru předseda Josef Grobelný, místopředseda ing. Rostislav
Kropjok, myslivecký hospodář Miroslav Sikora, pokladník Vojtěch Sečkář, jednatel ing.
Jiří Marek, v revizní komisi Evžen Dombrowski, Milan Hanusek a Václav Woznica.
Členové Jan Bečák, Rudolf Oslizlok, Drahouš Poláček, Milan Sikora, Božena Sikorová,
Oto Sobala, Jindřich Špaňhel, David Parchanský, Pavla Videnková a Josef Videnka.
18.1. se konal tradiční myslivecký ples.
25.1. se konala ozdravná akce, tj. podání léčiv spárkaté zvěři proti parazitům.
Léčivo zakoupilo honební společenstvo. Akce probíhá podle veterinárních pokynů.
Provádí se v zimních měsících po lovné sezóně, protože maso je nepoužitelné, při
přikrmování. Připravené léčivo – tj. směs léčiva a krmného šrotu - se podává ve stejný
den ve všech krmelcích a opakuje se za 2 týdny. Letos bylo podáváno léčivo Cermix.
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8.3. se konala výroční členská schůze podle již zaběhnutého scénáře. V hlavní
zprávě mj. byly tyto údaje:
- členská základna se pohybuje mezi 16 – 18 členy
- průměrný věk je 52 let 4 měsíce
- účast na schůzích 79,3 %
- 3 lovečtí psi s upotřebitelností, 2 chovné stanice
- myslivecká zařízení: 15 krmelců, 22 zásypů a 22 posedů
- produkce: 348 kg zvěřiny to je 0,40 kg/ha neboli 29,30 Kč/ha
- brigády: celkem 1145 hodin – průměr na 1 člena 63,5 hod.
- brigády manželek 258 hodin
U příležitosti této schůze se konaly i oslavy MDŽ.
Jarní úklid se konal 12.4. Na rozdíl od loňského roku v letošním roce přálo
myslivcům počasí. Sešli se v hojném počtu. Svou pozornost tentokrát věnovali Dembině
a Farskému kopci. Kromě toho, že očistili tyto lesy od nepořádku, provedli také úklid
honitby – čistění krmných zařízení, výsadbu stromků, odstraňovali napadané větve, co
nevydržely nápor sněhu, pozůstatky po zimních vichrech. Pořád mají co dělat.
7.6. se konala střelecká soutěž spojená jako vždy se smažením vajec.
21.6. pak tradiční srnčí hody.
Jak vidno, činnost mysliveckého sdružení Zátiší je velice bohatá a je pro naši obec
velice prospěšná.

Fotografie z letošního jarního úklidu a ze střelecké soutěže.
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Z činnosti kyno logů
V Dětmarovicích jsou činné dvě kynologické organizace.
Kynologický svaz č. 029 Dětmarovice - Koukolná pod vedením současného
předsedy Bohuslava Hanuska má dlouholetou tradici. Dokumenty o činnosti se však
z minulosti nedochovaly téměř žádné, tak je velice obtížné zjistit, kdy vlastně byla
organizace založena, kam až sahají její kořeny. Já osobně si vzpomínám, že již koncem
šedesátých let chodili psovodi se svými psy do prvomájových průvodů. Je ale možné, že
tehdy ještě nebyli organizováni v žádné organizaci.
Z roku 1972 se dochoval dokument, kde se hovoří o tom, že v uvedeném roce
existoval odbor kynologů při organizaci Český svaz chovatelů drobného zvířectva. Na
listu je uvedeno deset majitelů psů: Jan Džurina, Bohuslav Hanusek, Růžena
Komárková, Milan Kubánek, Evžen Kolarčík, Václav Pasz, MUDr. Václav Sochor,
Václav Žalud, Rudolf Skiba a Ladislav Topiař. Možná právě oni jsou zakladateli
moderní kynologie v Dětmarovicích.
A právě tento rok 1972 uvádějí kynologové na svých internetových stránkách jako
rok založení své organizace, která tehdy působila v bývalé pískovně pod Něbrojovou
kaplí. Pan Hanusek si vzpomíná, že později patřili pod Svazarm. Nejdříve
v Dětmarovicích a později, když zde údajně zrušili organizaci, asi 12 let dojížděli do
svazarmovské organizace do Dolní Lutyně.
Dalším mezníkem v historii organizace je rok 1986, rok znovuzaložení
kynologické organizace v Dětmarovicích. Zakládajícími členy tehdy byli Bohuslav
Hanusek, Rostislav Vajda a Monika Hanusková.
V devadesátých letech si pomalu začali budovat své zázemí v Koukolné u starého
koryta řeky Olše. V letech 2000 – 2001 bylo zdravé jádro doplněno novými nadšenci a
tak společně začali přemýšlet, jak zlepšit útočiště pro svou činnost. Myšlenky se začaly
naplňovat v roce 2002 vybudováním klubovny. Samozřejmě vše prováděli svépomocí.
7.9.2002 uspořádali pro děti branný den na řečišti.
V letošním roce uspořádali 6.9. první ročník dětského dne. Při této náročné akci
jim vypomohl Sbor dobrovolných hasičů. Oni naopak jsou zase nápomocni při konání
některých akcí hasičů. První ročník dětského dne se moc vydařil a v této zajímavé akci
chtějí pokračovat i v příštím roce.
Kynologický svaz č. 029 je přístupný všem zájemcům o cvičení jakýchkoliv psů i
obyčejných „oříšků“. Jeho členové nemají ambice cvičit své svěřence výhradně pro
soutěže. Sami o sobě říkají: „Cvičíme bouďáky pro svou vlastní potřebu.“

Pan Hanusek.

Zázemí organizace.
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Kynologicky svaz č. 088 je druhá organizace na katastru naší obce, která vznikla
právě před deseti lety. Je to organizace, která soustřeďuje ve svém středu převážně
chovatele psů rasových, výstavních, soutěžních či plemenných.
Byla zaregistrována 24. února 1993 několika nadšenci pro chov a výcvik psů.
Zakládajícími členy byli: Jana Stachová, Miroslav Krajina, Pavel Krajina, Jaroslav
Trombala, František Češka, Martina Šotová, Vlastimil Grabiec a Irena Trojanová.
Během několika let se členská základna rozrostla na 26 stálých a 9 hostujících členů.
Jak se vyvíjela členská základna:
Rok
1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Počet členů
8
10
9
14
18
25
28
26
Ve výboru se vystřídali:
Předseda:
Místopředseda:
1993-1999 Jaroslav Trombala
2000
Jaroslav Trombala
2000Martin Štěrba
2001-2002 Jiří Kubatko
Jednatel:
Hospodář:
1997-1999 Martin Štěrba
1997-1999 Martin Štěrba
2000
Lenka Hanzlová
2000
Martina Šotová
2001-2002 Martina Šotová
2001Lenka Hanzlová
2003Ludmila Sosnová
Ve výboru ZO v letošním roce pracovali: předseda Martin Štěrba, výcvikář Jiří
Kubatko, jednatelka Ludmila Sosnová, pokladnice Lenka Hanzlová, dále Josef
Chudoba, Lumír Noga a Andrea Kubatková.
Zázemí pro výcvik si členové vlastnoručně vybudovali v blízkosti areálu bývalého
Agloporitového závodu. Areál kynologického cvičiště je dostatečně využíván a navíc ho
pravidelně využívají psovodi z řad Policie České republiky se svými psy. Jedním
z nejstarších cvičených psů je německý ovčák Perry z Jarvin. Má za sebou tři zkoušky
z výkonu, byl devět let ve službách u Policie ČR, kde byl skvělým specialistou na
nepovolené demonstrace a na fanoušky – výtržníky.
Členové tohoto kynologického svazu se nejen pravidelně zúčastňují různých
soutěží, ale už je také sami pořádají. První akcí většího rozsahu byla Výstava psích
domácích mazlíčků)*, kterou uspořádali 26. května 2001.
V letošním roce uspořádali zkoušky podle zkušebního řádu pro sportovní výcvik
psů v ČR, zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a podle
zkušebního řádu kynologické jednotky Brno. Uspořádali také výcvikový tábor ve
Velkých Karlovicích.
V loňském roce uspořádali první ročník Poháru družstev. Ten se konal 31.8.2002
za účasti 5 tříčlenných družstev, z toho 2 byla z Dětmarovice.
Vítězem se stalo domácí dětmarovické družstvo ve složení:
Jiří Kubatko a pes Nero
Dana Néméthová a Harley z Ferencova CS
Martin Štěrba a Perry z Jarvin CS
Letos se konal již 2. ročník tohoto Poháru družstev 30.8.2003 na cvičišti ZKO
Dětmarovice č. 088 u elektrárny. Závodu se zúčastnilo již 11 tříčlenných družstev, kdy
vždy jeden psovod se svým psem startoval v obraně, druhý v poslušnosti a třetí ve
stopách. Psí smečka se skládala z jednoho rotvajlera, briarda, dobrmana, bulteriéra, tří
belgických ovčáků a šestadvaceti německých ovčáků.
)* Viz Kronika obce rok 2001, str. 74/01.
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Závod začal přesně v 8 hodin ráno, a to za vycházejícího sluníčka. Stopy se šlapaly
na pozemku nad hřbitovem, poslušnost se konala na cvičišti a obrana v okolí elektrárny
a na cvičišti.
Přibylo družstev a soutěžících, ale vítězové byli stejní jako v roce 2002.

Druhý ročník Poháru družstev. Diplom za 1. místo a vítězné družstvo.

Grácia O rlo vá)*
Mezinárodní pětietapový cyklistický závod žen, který se jezdí jako součást
světového poháru žen. Ještě v minulém roce se jel pod názvem Grácia ČEZ – EDĚ, od
letošního roku změnil název na Grácia Orlová.
)* Tento závod vznikl z popudu dovést na vyšší úroveň Československý pohár žen a dorostenek v
silniční cyklistice, který se u nás jezdil již několik let. Ženská cyklistika v Petřvaldě si pomalu ale
jistě začala razit cestu mezi přední cyklistické oddíly v republice. Tak vznikl nápad pořádat tento
závod, jehož začátky se datují do roku 1987.
Navíc v té době měl oddíl cyklistiky TJ Důl Fučík Petřvald - Březiny velmi bohaté
zkušenosti z pořádání různých veřejných mistrovských, přebornických, pohárových, náborových
i mezinárodních závodů, a to jak na silnici tak i v cyklokrosu. Za svoji několikaletou činnost
uspořádal stovky závodů, a to vždy na velmi dobré, ne-li vysoké úrovni, a to jak po stránce
organizační, tak i po stránce sportovní.
Se vzrůstajícími nároky na pořádání tohoto mezinárodního silničního cyklistického závodu
byl počínaje rokem 1998 sestaven organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, jehož celoroční
náplní byla organizace a obhospodařování tohoto závodu tak, aby jeho sportovní úroveň
neustále vzrůstala v povědomí celého cyklistického světa.
Tento závod byl v začátcích zařazen pouze do českého poháru s mezinárodní účastí a
postupně se stal součástí mezinárodního cyklistického kalendáře UCI. Stal se jedním
z největších cyklistických závodů na světě a na základě kladných hodnocení mezinárodní
cyklistickou federací UCI jeho kategorie neustále stoupá.
Závodu se zúčastňuje okolo 120 závodnic z celého světa. Byly mezi nimi mistryně světa
(Hanka Kupfernagel), vítězky olympiád (Kathryn Watt) i vítězky největších cyklistických závodů
na světě. Za uplynulých několik let existence závodu na našich silnicích startovaly mimo našich
a slovenských závodnic také závodnice z Polska, Rakouska, Švýcarska, Německa, Maďarska,
Jugoslávie, Itálie, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Běloruska, Španělska, Řecka, Holandska, Belgie,
Anglie, Švédska, Dánska, Finska, Izraele, USA, Kanady, Brazílie a Austrálie.
Bez pomoci štědrých sponzorů z řad měst, obcí, firem, podniků či podnikatelů by nebyl na
tak vysoké úrovni.
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Ředitel dětmarovické elektrárny ing. Lumír Jendryščík přivítal účastnice závodu
při startu pod chladícími věžemi, a také se účastnil slavnostního vyhodnocení a
předávání medailí a cen vítězkám závodu.
Sedmnáctý ročník překonal všechny předchozí. Na startu se objevilo to nejlepší,
čím se světová ženská cyklistika může chlubit. České barvy hájilo celkem osmnáct
cyklistek.
Na startovní čáru první etapy, z Orlové do polského městečka Rydultowy se ve
čtvrtek 1. května postavilo 124 závodnic z 22 družstev. Téhož dne pokračoval závod
druhou etapou, kterou byla 18 kilometrová časovka jednotlivkyň v městečku Kuznia. Ta
měla vypíchnout elitní závodnice. Třetí etapa odstartovala pod elektrárenskými komíny
v Dětmarovicích. Cílovým městem byl 102,6 km vzdálený Štramberk.
Tak zvaná Královská etapa se jela v sobotu 3. května se startem i cílem
v Lichnově. Závodnice čekala 131,2 km dlouhá trať vylepšená dvěma rychlostními a
čtyřmi vrchařskými prémiemi.
V neděli 4. května děvčata odstartovala na trať dlouhou 100,2 km, čekalo je šest
okruhů po 16,7 km. Trať vedla z Orlové přes Dětmarovice, kolem elektrárny, přes Dolní
Lutyni a zpět do Orlové. Na start se postavilo už „jen“ 98 cyklistek.
Pak už nastala slavnostní chvíle – vyhlášení těch nejlepších. Tento 17. ročník
mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2003 vyhrála Švýcarka
Nicole Brändli z národního týmu Švýcarska. Druhou příčku obsadila Judith Arndt
z profi stáje Equipe Nurberger. Třetí se umístila Lada Kozlíková v barvách RostexuQuantum, která jako první Češka v historii tohoto závodu dosáhla na stupeň vítězů.

Na startu v Dětmarovicích

V cíli ve Štramberku
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Žijí mezi námi

Motocykloví nad šen ci
V sobotu 6. září 2003 se konal v Ostravě - Michálkovicích 1. ročník soutěže
veteránů automobilů i motocyklů „Michálkovický kopec“. Naše obec tam měla silné
zastoupení. Soutěže se zúčastnilo šest našich občanů se svými miláčky:
Vratislav Černý s motocyklem Jawa 250 „Pérák“
Mgr. Libor Stáňa se strojem CZ 125 T
Ing. Roman Sikora s Jawou 250 „Pérák“
Libor Sikora se skútrem Tatran 125
Roman Burek s motocyklem TRIUMPH
Břetislav Kyjonka se zapůjčeným motocyklem DKW 350 NZ
V početné skupině se naši se svými veterány umístili víc než skvěle. Libor Sikora
získal prvenství v kategorii motocyklů rok výroby po roce 1946, Mgr. Stáňa byl ve stejné
kategorii třetí a čestnou čtvrtou příčku obsadil Ing. Roman Sikora.
V kategorii veteránů rok výroby do roku 1946 se umístili na velmi pěkném 5. a 6.
místě Břetislav Kyjonka a Roman Burek.
Byl to první úspěch našich motocyklových nadšenců.
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Závěr

Stručné zhodnocení roku 200 3
Celosvětově byl rok 2003 rokem, kdy Zemi obcházel strach z nemoci SARS, kdy
padl verdikt o rozšíření Evropské unie o dalších deset zemí.
Stal se rokem přírodních katastrof, mezi něž patří i vedra v Evropě, která jsme
zažili na vlastní kůži.
Nejsledovanější událostí ve světě asi byla válka v Íráku, nejvíce vyslovovaným
jménem Sadám Husajn.
V rámci České republiky skončil rok, ve kterém jsme si připomenuli desáté výročí
rozpadu Československa na dva samostatné státy a desáté výročí existence České
republiky, zaznamenali změnu hlavy státu a poprvé měli možnost hlasovat v referendu.
V Dětmarovicích jsme měli poměrně hektický rok. To dokládá i počet schůzí
zastupitelstva obce, které se sešlo celkem osmkrát, a to na 4 řádných a 4 mimořádných
zasedáních. Stále bylo co řešit. Nejdiskutovanějšími tématy byly: rozpočet obce, který se
upravoval celkem třikrát, rekonstrukce budovy obecního úřadu a připravovaná těžba
uhlí.
A tak jsme vystěhovali obecní úřad do náhradních prostor do domu čp. 550 a
začali budovat nový. Přetahovali se a bojovali s těžaři kvůli rozšiřování těžby uhlí Dolu
Československá armáda o.z. Karviná, která se promítne do katastru naší obce. Založili
občanské sdružení „Občané za životní jistoty“. Zaznamenali změny ve financování
školství, když vznikla nová příspěvková organizace Základní škola. A v neposlední řadě
se začali připravovat na oslavy 700. výročí od první písemné zmínky o obci.
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Z historie

Nejstarší dochovaná fotografie větrného mlýna v Dětmarovicích z června roku 1941.
Tento větřak se nacházel u domu rodiny Lajčíkovy čp. 63 přímo v centru obce.
Dnes v domě bydlí rodina Hanuskova.

Vět rné m lýny
v minulosti siluety větrných mlýnů. V naší republice měly různé pojmenování, zde
ve Slezsku se jim zkráceně říkalo větřaky.
První větrné mlýny se v našich zemích začaly objevovat ve 13. století. Oblíbené
byly ještě v 19. století, ale pak je technický pokrok vytlačil.
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Mlýny s větrnou turbínou představují specifický a zároveň také nejmladší typ
větrného mlýna u nás. Vyskytují se na geograficky malém, omezeném prostoru mezi
Moravskoslezskými Beskydami a Ostravou. Od klasických větrných mlýnů holandských
nebo německých se odlišují kromě velikosti a konstrukce především tím, že k pohonu
mlecího zařízení využívaly nikoliv velké dřevěné větrné kolo, ale malou, lehce
ovladatelnou kovovou turbínu tovární výroby.
Tělo mlýnku s větrnou turbínou tvoří přízemní trámová konstrukce obdélného
půdorysu, pobitá prkny z měkkého dřeva a krytá sedlovou střechou. Jako ochrana proti
povětrnostním vlivům bývá vnějšek natřen karbolínem nebo pokryt dehtovou lepenkou.
Budovy jednotlivých mlýnků si jsou obvykle velmi podobné. Rozměry obdélného
půdorysu se pohybují v rozmezí 2 – 3 m, celková výška včetně nízké sedlové střechy
s lepenkovou krytinou dosahuje zhruba 3 metry.
Mlýnky s větrnou turbínou se na našem území začaly stavět počátkem 20. století,
kdy továrna Kunz v Hranicích rozjela sériovou výrobu větrných mlýnů systému Eclipse.
Tyto turbíny se vyráběly v několika velikostech, z nichž největšího rozšíření dosáhla
značka Ajax o průměru 3 m, která se na mlýnech nejvíce vyskytuje. Zajímavé přitom je,
že mnohé turbíny na mlýncích nemají tovární původ, ale jsou podomácku okopírované
zručnými vesnickými řemeslníky (v současné době zhruba polovina dochovaných).
Hlavní část větrné turbíny je celokovové, mnoholopatkové větrné kolo s šikmo
postavenými perutěmi. Otáčení větrného kola podle větru zajišťuje ruční natáčecí
zařízení uvnitř dřevěné budovy mlýna, které je tvořeno buď pákovým mechanismem
nebo šnekovým soukolím. Pohyb z vodorovné lopatkové hřídele se na svislou hřídel
s mlecími kameny přenáší kuželovým ozubeným soukolím. To bývá spolu větrným
kolem umístěno na vysokém železném stožáru nebo na svislé ocelové trubce kousek nad
úrovní střechy. V interiéru dřevěné boudy se pak nachází jednoduché mlecí zařízení o
jednom složení.
Budování mlýnků s větrnou turbínou nemělo za cíl podnikat v oblasti mlynářského
řemesla, ale ušetřit zdlouhavou a namáhavou práci na domácích ručních mlýncích.
Mlýnky s větrnou turbínou, na nichž se pouze šrotovalo, sloužily výhradně pro
soukromou domácí potřebu drobného zemědělce a jeho rodiny. Koncentrace těchto
mlýnků do oblasti průmyslového Ostravska zřejmě souvisí se sociálními změnami, které
tento region postihly během rozmachu hornictví a hutnictví koncem 19. století. Námezní
dělníci v dolech a hutích vlastnili obvykle vždy ještě malý kousek pole, které jim při
nízkých platech a časté nezaměstnanosti zaručovalo potravinovou soběstačnost a
existenční jistotu. Mezi základní technickou výbavu těchto tzv. kovozemědělců zřejmě
patřil i malý mlýnek.
Mlýnky s větrnou turbínou nepatřily v minulých desetiletích k objektům, které by
byly předmětem zájmu památkářů a muzejních pracovníků. Byly to objekty ještě příliš
mladé a hojné a nebyl důvod je chránit. Čas však pokročil, změnil se životní styl,
mlýnky se přestaly používat, a tak chátrají, rozpadají se a houfně mizejí. Jen málokterý
z majitelů má zájem tato již dávno nepoužívaná zařízení udržovat v původním stavu.
Dnešní situace je bohužel taková, že ani nevíme, kolik mlýnků s větrnou turbínou
vlastně ve skutečnosti existuje a zdali budou alespoň některé z nich zachovány i pro
další generace. Teprve v současné době se zjišťuje jejich skutečný počet a provádí
komplexní dokumentace. Zatím je známo zhruba 40 těchto objektů, přičemž obnovitelné
mlecí zařízení má jenom několik z nich.
)* Informace čerpány z knihy „Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ autora Martina
Janošky. Vydalo nakladatelství Libri v roce 2003.
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V Dětmarovicích bylo v minulosti těchto mlýnků požehnaně. Postupem času však
mizejí v nenávratnu. Do dnešních dnů se dochovala na svých místech už pouze tři tato
zařízení, která zůstávají na svých místech jako němí svědkové doby již dávno minulé.

Několik
těchto objektů větrných
mlýnků –
nenávratně
zmizelo
z povrchu
zemského
při výstavbě
Elektrárny
Dětmarovice
v první polovině
sedmdesátých
let.
Jejich
fotografie
se dochovaly
jen zcela
náhodou.
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Mlýn u čp. 378,
majitelem byl
Robert Potyka,
později
zde bydlel
Oskar Wilde.
Za domem jsou
vidět 2 lípy,
mezi kterými
stála
Bartečkova
kaplička.
Nejzachovalejší je samostatně
stojící mlýnek kousek za zdravotním
střediskem u cesty u domu pana Pavla
Kempného čp. 196.
Další se nachází na kopci naproti
Wilczkova lesa u domu čp. 480, který
patřil rodině Olšarově, nyní paní
Ziembinské. Jeho stavbička je přistavena
k hospodářské budově.
Konečně třetí dochovaný je u
domu čp. 464 poblíž prodejny na
Glembovci. Ten patří rodině Uhrově.
Mlecí zařízení tohoto mlýnku je umístěno v hospodářské budově, takže zvenčí je vidět
pouze mnoholopatkové větrné kolo.
Poblíž tohoto domu se v současné domě ještě nacházejí na louce zarostlé v trávě
pozůstatky dvou mlýnků, které patřily některým ze sousedů.
Žádné další podobné zařízení jsem v obci již nenašla.

Nahoře
Kempného
mlýn,
vlevo
Olšarův
a vpravo
Uhrův.
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Seznam příloh
Fotodo ku mentace:
-

2 ks foto jara v obci (str. 170 hlavního alba)
2 ks foto podzimu v obci (str. 170 hlavního alba)
6 ks foto mizejících stromů – lípa se jmelím, topoly u Kohutové, strom u bývalé
Bartečkovy kaple (str. 171 hlavního alba)
1 ks foto ze stěhování archivu (str. 172 hlavního alba)
1 ks foto starosty při poslední svatbě na starém OÚ (str. 172 hlavního alba)
2 ks foto Obecního úřadu před rekonstrukcí (str. 172 hlavního alba)
4 ks foto Obecního úřadu při počátcích rekonstrukce (str. 173 hlavního alba)
1 ks foto nové střechy na budově školní jídelny (str. 174 hlavního alba)
1 ks foto z odvodnění hřbitova (str. 174 hlavního alba)
3 ks foto z výstavby vysokotlakého plynovodu (str. 174 hlavního alba)
1 ks foto nové štěrkovny na hranicích Dětmarovic a Dolní Lutyně (str. 175 hl. alba)
3 ks foto firem u Elektrárny – Grand, Procon, Al-Mar (str. 175 hlavního alba)
6 ks foto mizející firmy Bernatík (str. 176 - 177 hlavního alba)
2 ks foto podnikatelských subjektů - hostinec Pod kaštany, klempířství Sakl
(str. 177 hl. alba)
2 ks foto z pátého obecního plesu (str. 178 hlavního alba)
2 ks foto z oslav osvobození obce (str. 178 hlavního alba)
2 ks foto z akce „Světýlka“ (str. 179 hlavního alba)
2 ks foto z vánočního koncertu v kostele (str. 179 hlavního alba)
2 ks foto z činnosti knihovny (str. 180 hlavního alba)
1 ks foto ze svatého přijímání (str. 180 hlavního alba)
1 ks foto betlému ve škole (str. 180 hlavního alba)

Jiné materiá ly:
-

PF starosty obce
článek z novin o Václavu Havlovi (1 list)
článek z novin o zvolení nového prezidenta Václava Klause (1 list)
článek z novin o státních svátcích (1 list)
článek z novin o MDŽ (1 str.)
články z novin o mincích (1 str.)
články z novin o počasí
článek z novin o vstupu do EU (1list)
zákony k referendu (1 brožura)
hlasovací lístek pro referendum
výsledky referenda v obci (2 str.) a články z novin o referendu (4 listy)
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-

propagační materiál ke konci okresních úřadů (2 listy)
pozvánka na školení členů zastupitelstva obce (2 listy)
články z novin o rekonstrukci obecního úřadu (1 str.)
zpráva o činnosti SDH (1 list)
žádosti SK a TJ Sokol o finanční dotaci (2 listy)
titulní list internetových stránek obce (1 list)
články z novin o železnici (2 listy)
článek z novin o vrabcích (1 str.)
dokumenty k hornické činnosti (9 dokumentů)
dokumenty o občanském sdružení (10 dokumentů)
články z novin o těžbě uhlí (6 str.)
články z novin o důlních otřesech (7 str.)
články z novin o ČEZ (1 str.)
články z novin o průmyslové zóně Dolní Lutyně (2 listy)
článek z novin o firmě Bernatík (1 str.)
reklamní materiál firmy Oil team a.s. a Studia Vital (2 ks)
článečky z novin o kriminálních činech (1 str.)
články z novin o zdravotnictví (2 ks)
vstupenka na obecní ples
vstupenka na ples EDĚ
letáčky na kulturní akce (5 ks)
článek z novin o „čarodějnicích“
pamětní zápis z pořadu „Básníci“
článek z novin o knihovnách (1 list)
články z novin o 50 letech televize (2 listy)
články z novin z činnosti SK (27 str.)
článek z novin o futsalu (1 str.)
články z novin o Grácii (6 str.)
články z novin o občanu Kantorovi
článek z novin o trenérce Kramné
článek z novin o Štefanu Szökem
článek z novin o Báře Semmlerové
články z novin o nejdůležitějších světových událostech

Mimo řádné materi á ly:
-

obecní kalendář
Klempířství SAKL – propagační materiál
zvláštní přílohy z novin k nejdůležitějším vnitrostátním a zahraničním událostem

74/03

Poznámky

