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Úvod

Centrum obce z ptačí perspektivy.
Dole (2) budova obecního úřadu, nahoře (3) základní škola.
V letošním roce jsme volili poslance do Evropského parl ament u, poté jsme se
1. května stali členy Evropské uni e a tak se ještě více otevřely státní hranice.
Obci se podařila realizovat jedna z největších akcí v novodobé historii – generální
rekonstrukce budovy obecního úřadu. Na chodníky v centru obce byly položeny stovky
metrů zámecké dlažby.
Na úseku životního prostředí jsme se v rámci projektu Natura 2000 potýkali
s vyhlášením Ptačí oblasti a vyhlášením Evropsky významné lokality.
V oblasti průmyslu nám komplikuje život těžba černého uhlí.
Na úseku kultury jsme uspořádali několik nových, velmi zdařilých akcí.
Ve školství došlo ke změně ředitele Základní školy Dětmarovice.
Připomenuli jsme si 20 let trvání Základní organizace Český svaz ochránců
přírody.
V neposlední řadě třeba připomenout, že několik našich občanů se svými počiny
velmi pozitivně zapsalo do povědomí občanů.
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Počasí
a příroda

Nahoře kouzelná zima a rozkvetlé sakury před jarní bouří.
Dole letní zátiší a barevný podzim.

Letošní počasí lze charakterizovat asi takto:
zimní zvraty
jarní přeháňky
letní kontrasty
podzimní vichřice.
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Počasí v roce 2004
Zima plná zvratů
Na Silvestra 2003 sněžilo a tak na Nový rok bylo překrásně bílo, vše bylo jako pod
peřinou. Zima jako v pohádce. Ale již v neděli 11.1. bylo úplně jinak - nádherně svítilo
sluníčko, začalo tát. Hned druhý den se teplota vyhoupla neuvěřitelně nad nulu a došlo
k prudké oblevě. 17.1. již bylo téměř bez sněhu.
19.1. odpoledne se strhl prudký vítr, který přinesl změnu charakteru počasí, v noci
opět začalo sněžit. Takže již 20.1. bylo opět úplně bílo. Sněžilo i další dny.
1.2. došlo opět k prudkému oteplení a již ráno 2.2. téměř úplně bez sněhu.
Od 4.2. bylo počasí jako na jaře, nádherně slunečno. Ve dnech 4.-7.2. se teplota
pohybovala okolo neuvěřitelných 14oC. V těchto dnech bylo překonáno v Praze v
Klementinu dlouhodobé teplotní maximum pro tyto dny. Bylo naměřeno: 4.února
14,8oC, 5. února 14,6oC, 6. února 14,5oC a 7. února 14.2oC. Přitom dlouhodobý průměr
pro první únorové dny se pohybuje mezi 1,3 – 2,1oC. Začala se probouzet příroda,
pučily kočičky, rašily první cibulovité rostliny.
Ale 8.2. došlo ke zvratu, byl vítr a 9.2. opět sněžilo. Sněžilo i další dny, teplota
12.2. prudce klesala až na –12oC. 23.2. opět sněžilo. Vydatně sněžilo i 27.2. Poslední
únorový den 29.2. byl silný vítr, který vytvářel závěje.
Silné sněžení jsme zaznamenali
také v noci z 8. na 9.3. – ten den pak
vydatně sněžilo od rána do večera.
Ale již 13.3. přišlo prudké oteplení s
teplotou 10oC.
Teplo vyvrcholilo ve dnech 17.
a 18.3., kdy byly zaznamenány
teplotní rekordy: 17. března 20,1oC a
18. března 21,6oC.
20.3. vál silný vítr, ale přesto
jarní počasí vydrželo do 24.3. Od
25.3. do 27.3. sváděla zima poslední
boj, když v těchto dnech opětovně
sněžilo. Tentokrát to ale bylo
skutečně naposled. 29.3. sníh prudce
roztál. Konečně bylo definitivně po
zimě.
Jarní přeháňky
Dalších 14 dní následovalo krásné jarní slunečné počasí.
O velikonoční neděli 11.4. celý den pršelo a od toho dne vlastně začaly
dlouhodobé přeháňky, nebylo téměř dne, aby nezapršelo.
24.4. pršelo, pršelo.
Byla neděle 23.5. Doposud letošní velmi proměnlivé počasí, bylo toho dne super
proměnlivé. Říci, že aprílové, je slabé slovo. Během dne se vystřídalo několikrát zcela
zataženo s jasnem a slunečnem, několikrát pršelo, byla bouřka. Kromě deště padaly také
kroupy a dokonce poletoval sníh – či spíše chuchvalce sněhu. Na horách bylo hlášeno
sněžení.
První červnové dny byly krásné, jasné, slunečné. Až moc. Pak přišlo opět období
velké proměnlivosti: 9.6. déšť, 10.6. liják, 11.6. bouřka.
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Letní kontrasty
16.7. odpoledne přišel velmi silný liják – téměř průtrž mračen.
17.-18.7. byl snad poprvé první opravdu teplý víkend.
19.7. v 8,00 hodin ráno liják – průtrž, pak šílené vedro.
20. 21.7. příšerná vedra trvají – teploty se pohybují okolo 30oC.
22.7. k večeru přeháňky.
24.7. vál velmi silný vítr. Následkem toho došlo v 18,00 hodin k požáru hospodářské budovy u občana Turoně na rozhraní Zálesí a Glembovce. Vítr rozfoukával oheň
tak rychle, že stavení lehlo popelem během několika málo minut.
Již koncem července od 26.7. a zřetelně pak od začátku srpna byla velmi chladná
rána, večery i noci jako na podzim. Žně byly letos opožděné, začaly teprve 31.7., kdy na
pole v Dětmarovicích vjel první kombajn.
Nastalo období tropických veder.
Po nich došlo 20.8. odpoledne k prudkému ochlazení, které bylo doprovázeno
deštěm. 15.9. celý den pršelo.
Podzimní vichřice
V noci z 11. na 12.10. a z 12. na 13.10. přišel první přízemní mrazík. Ve dne sice
svítilo sluníčko, ale přesto bylo zima, jako by studenou vodou oblíval. 13.10. ve dne pak
bylo bez větru, byl krásný podzimní den.
Dokonce 24.10. v Praze bylo naměřeno 21,6oC,
což představuje teplotní rekord pro tento den.
28.10. okolo 3. hodiny ranní bylo možno
pozorovat úplné zatmění Měsíce.
Ve dnech 28. až 30.října bylo nádherné
slunečné počasí s teplotou cca 20o C.
Z 8. na 9.11. noční mrazík, celý den škaredě, celý den mrholilo, na horách už
dokonce sněžení.
Ale hned 10.11. přes den slunečno.
Od pondělí 15.11. typické podzimní jevy – mrholení, chladno.
V pátek 19.11. od časných ranních hodin varovali ve sdělovacích prostředcích, že
se na naši republiku řítí vichřice. Ve 12,30 to začalo. Znenadání se ozval silný nárazový
vítr a ihned v oblasti u obecního úřadu vypadla elektřina. Teprve okolo 15. hodiny se
začala situace pozvolna zklidňovat. Tento vítr byl doprovázen hustým sněžením, které
v pozdních odpoledních hodinách ustalo.
Vypadalo to, jako by se čerti ženili. Naštěstí v Dětmarovicích nebyla situace tak
kritická jako jinde v kraji. Tato vichřice zasáhla obrovské území)1.
Ráno v sobotu 20.11. jsme se probudili do úplně bílé krajiny – z oblaků spadlo cca
15 cm sněhové přikrývky. V neděli se pak mírně oteplilo, sněhu ubylo, v noci z pondělí
na úterý téměř všechen zmizel. Projevilo se nevídané střídání studené a teplé fronty.
V dalších dnech mírné noční mrazíky, ve dne těsně okolo nuly, někdy i nad nulou,
slunečné dny. V neděli 19.12. okolo poledne začal poletovat sníh, avšak pouze asi
hodinu, pak se vyjasnilo a svítilo slunce.
Vánoce byly zcela bez sněhu, teplota se pohybovala na hranicích maximálních
teplotních rekordů pro dané dny. V poledních hodinách 25.12. bylo na teploměru
dokonce 12oC. Prostě počasí jako na jaře o velikonocích. Takový byl konec roku 2004.
)1 Na Slovensku došlo k ekologické katastrofě století především v oblasti Vysokých Tater. Tam bylo
skoleno tolik stromů, že to představuje 90 % tamní roční těžby dřeva. Do Tater pak i v dalších letech
jezdili likvidovat následky této katastrofy i lidé z České republiky. Přidali se k nim také členové
dětmarovické ZO Českého svazu ochránců přírody.
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Dlouhodobý pohled na teploty za posledních 10 let
V posledních letech, jak se zdá, se stále více zvedají maximální teploty a padají
maximální teplotní rekordy. Zatímco maximální teploty byly za posledních 10 let (tj.
1995 –2004) překonány celkem 62x, tj. 62 dní v roce, minima byla dolů posunuta ve
stejném časovém období pouze 3x.

Překonaná maxima dle jednotlivých let:
rok
1995 1996 1997 1998 1999
xkrát
3x
1x
5x
13x
4x
Překonaná maxima dle měsíců:
L
´U
B
D
K
xkrát 10x 10x 8x
0
7x

´C
10x

2000
5x

´C
2x

2001
6x

S
2x

2002
9x

Z
2x

2003
9x

´R
7x

L
1x

2004
7x

cel.
62x

P
3x

cel.
62x

Dlouhodobé průměry, historická minima a maxima, překonaná v období 1995-2004:
dlouhodobý
historické
historické
průměr
minimum
maximum
Poznámky
o
o
o
Datum:
C
C
rok
C
rok
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
26.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.

-0,6
-0,7
-1,5
-1,6
-1,8
1,6
0,6
0,7
0,9
1,2
1,4
1,6
1,3
1,5
2,1
2,0

-27,2
-25,4
-25,1
-25.4.
-27,0
-20,9
-23,3
-24,0
-25,8
-27,5
-24,0
-24,1
-24,6
-20,5
-20,0
-20,8

1789
1784
1789
1789
1789
1823
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1841
1895
1895

13,8
14,2
12,8
11,4
12,8
13,9
14,1
15,3
13,4
13,5
13,1
15,1
14,8
14,6
14,5
14,2

1999
1999
1999
1998
1998
1995
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004

Nejsouvislejší řada po
sobě jdoucích extrémů
v jednom roce
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15.2.
16.2.
19.2.
21.2.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
12.3.
13.3.
17.3.
18.3.
1.5.
3.5.
5.5.
6.5.
8.5.
15.5.
16.5.
6.6.
7.6.
8.6.
11.6.
12.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
20.7.
21.7.
22.7.
12.8.
13.8.
1.9.
21.9.
22.9.
2.10.
3.10.
9.10.
15.10.
23.10.
24.10.
31.10.
4.11.
13.12.
26.12.
27.12.

0,3
0,3
1,7
1,4
2,2
2,3
2,6
3,2
4,1
4,1
5,4
5,2
12,5
12,5
14,3
14,1
13,5
15,1
15,9
17,7
18,1
17,4
17,3
17,6
17,9
18,3
18,3
19,4
19,1
19,4
19,1
19,5
19,7
19,5
17,1
14,6
14,6
12,6
12,7
11,9
10,5
8,9
9,0
7,2
7,2
1,3
1,1
1,5

-18,0
-18,8
-21,5
-19,9
-20,3
-21,2
-15,4
-14,0
-11,7
-11,8
-10,2
-8,5
-0,8
-0,4
-0,5
-1,6
0,2
2,7
2,6
3,6
5,5
5,5
7,2
7,1
7,3
7,2
6,3
6,6
7,5
8,7
9,1
8,4
8,9
8,7
7,2
1,7
2,4
1,7
0,9
0,3
-1,5
-6,0
-3,8
-7,5
-4,8
-18,3
-24,8
-22,1

1929
1782
1827
1929
1929
1929
1785
1971
1847
1785
1785
1850
1782
1850
1864
1864
1781
1876
1874, 1900

1962
1962
1837
1838, 1881
1941, 1955

1985
1821
1915
1921
1921
1996
1996
1907
1987
1908
1998
1848
1915
1957
1930, 1947

1912
1784
1777
1866
1920
1881
1808
1853
1798

15,4
15,2
14,4
16,9
18,4
15,1
20,5
17,9
17,6
18,7
20,1
21,6
27,4
28,3
28,4
29,9
28,3
30,2
30,0
34,0
33,2
31,9
33,5
32,6
33,9
34,6
35,6
34,9
32,9
35,2
36,1
35,0
35,1
36,8
30,5
29,9
29,2
25,8
26,1
23,3
23,7
19,6
21,6
22,7
17,1
14,3
12,2
11,6

1998
1998
1998
1995
1997
1999
1998
1998
2001
2002
2004
2004
2001
2001
2003
2003
2003
1997
1997
1998
1998
2003
2000
2003
2002
2002
2000
2000
2003
1865
1998
1995
1998
2003
1781
2003
2003
2001
2001
1997
2000
1998
2004
2001
1996
2000
1997
1998

Vyrovnán rok 1946, 1950

Překonáno max. i min.

Dlouhodobé absolutní extrémy se měří v pražském Klementinu od roku 1775.
Průměrné teploty vzduchu udávají průměr za období 30 let z let 1961 – 1990.
Od doby, kdy sleduji vývoj počasí, tj. od roku 1997, odpovídají dosažené extrémy
v pražském Klementinu dosaženým teplotám v Dětmarovicích. Za celé, mnou sledované
období, se ještě ani v jednom extrémním případě nestalo, že by byl ráz počasí a teplota
určitého dne v Dětmarovicích od rázu počasí a teploty v observatoři v Klementinu nějak
odlišená.
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Politický
a veřejný život

Zasedání zastupitelstva obce
v září 2004 v motorestu v Koukolné.

Rok 2004 byl rokem voleb do Evropské unie a do krajských zastupitelstev.
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Vo lby d o Ev ro pské uni e
Historicky první volby do Evropské unie se konaly ve dnech 11. a 12. června 2004.
Výsledky hlasování v naší obci:
Výsledky za jednotlivé okrsky
Číslo

Název strany

strany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

SNK a Evropští demokraté
Koruna česká
Helax – Ostrava se baví
ČSSD
Národní koalice
ODS
Str. pro otevřenou společnost
Str. demokrat. socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Str. občanů republiky České
Masarykova demokrat. strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjed. Evropě
KDU – ČSL
Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
KSČM
Str. venkova – spoj. obč. síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
Svobodní
„V.Kožený-Občan.feder.dem.“
Republikáni Mirosl. Sládka
Nezávislí

Celkem hlasů

Vlajka
Evropské unie.

Okrsek č. 1

hlasů
19
2
0
33
0
81
0
1
8
1
0
1
0
8
0
0
0
0
1
35
1
0
2
100
0
1
2
0
0
4
26

326

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

Okrsek č. 4

%
hlasů
%
hlasů
%
hlasů
%
5,82
23 9,62
2 2,94
6 5,71
0,61
1 0,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 3,80
10,12
25 10,46
3 4,41
0
0
0
0
0
0
0
1 0,95
24,84
58 24,26
21 30,88
25 23,80
0
0
0
0
0
0
0
0,30
5 2,09
0
0
0
0
2,45
4 1,67
1 1,47
0
0
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 1,90
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,45
0
0
0
0
0
0
0
1 0,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0,83
0
0
2 1,90
0,30
3 1,25
0
0
2 1,90
10,73
16 6,69
5 7,35
5 4,76
0,30
2 0,83
3 4,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,61
2 0,83
2 2,94
2 1,90
30,67
76 31,79
23 33,82
44 41,90
0
0
0
0
0
0
0
0,30
0
0
1 1,47
0
0
0,61
1 0,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,22
0
0
0
0
1 0,95
7,97
20 8,36
7 10,29
11 10,47

239

68

105

Celkem
za obec
hlasů
%
50 6,77
3 0,40
4 0,54
61 8,26
1 0,13
185 25,06
0
0
6 0,81
13 1,76
1 0,13
2 0,27
1 0,13
0
0
8 1,08
1 0,13
0
0
0
0
4 0,54
6 0,81
61 8,26
6 0,81
0
0
8 1,08
243 32,92
0
0
2 0,27
3 0,40
0
0
0
0
5 0,67
64 8,67

738

Vysvětlivky
k mapce.
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Výsledky dle územních celků:
Číslo
strany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

Název strany
SNK a Evropští demokraté
Koruna česká
Helax – Ostrava se baví
ČSSD
Národní koalice
ODS
Str. pro otevřenou společnost
Str. demokrat. socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Str. občanů republiky České
Masarykova demokrat. strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjed. Event.
KDU – ČSL
Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
KSČM
Str. venkova – spoj. obč. síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
Svobodní
„V.Kožený-Občan.feder.dem.“
Republikáni Mirosl. Sládka
Nezávislí
Celkem

Dětmarovice Okres Karviná
hlasů
%
hlasů
%
50
6,77 4.034
9,10
3
0,40
75
0,16
4
0,54
221
0,49
61
8,26 4.934 11,13
1
0,13
34
0,07
185 25,06 9.450 21,32
0
0
33
0,07
6
0,81
216
0,48
13
1,76
967
2,18
1
0,13
48
0,10
2
0,27
49
0,11
1
0,13
113
0,25
0
0
30
0,06
8
1,08
56
0,12
1
0,13
332
0,74
0
0
46
0,10
0
0
50
0,11
4
0,54
149
0,33
6
0,81
324
0,73
61
8,26 3.065
6,91
6
0,81
422
0,95
0
0
97
0,21
8
1,08 1.173
2,64
243 32,92 13.298 30,00
0
0
66
0,14
2
0,27
164
0,37
3
0,40
241
0,54
0
0
25
0,05
0
0
42
0,09
5
0,67
423
0,95
64
8,67 4.141
9,34
738
44.318

Moravskoslezský
kraj
hlasů
%
24.264 10,05
468
0,19
1.483
0,61
24.507 10,16
185
0,07
60.227 24,96
310
0,12
321
0,13
5.998
2,48
357
0,14
365
0,15
769
0,31
196
0,08
311
0,12
498
0,20
376
0,15
432
0,17
998
0,41
1.895
0,78
25.443 10,54
2.379
0,98
632
0,26
4.002
1,65
58.272 24,15
643
0,26
1.064
0,44
1.415
0,58
120
0,04
194
0,08
2.052
0,85
21.029
8,71
241.205

Česká republika
celkem
hlasů
%
257.278 11,02
4.532
0,19
3.366
0,14
204.903
8,78
2.944
0,12
700.942 30,04
5.413
0,23
1.709
0,07
73.932
3,16
3.977
0,17
4.986
0,21
11.689
0,50
2.585
0,11
4.366
0,18
873
0,03
4.289
0,18
1.717
0,07
13.779
0,59
9.293
0,39
223.383
9,57
27.504
1,17
6.316
0,27
39.655
1,69
472.862 20,26
11.734
0,50
11.951
0,51
16.762
0,71
1.300
0,05
2.030
0,08
15.767
0,67
191.025
8,18
2,332.862

Přehledy o voličích a volební účasti:
Ukazatel:

Počet zapsaných voličů
Vydané obálky
Účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy celkem
Volebních okrsků

1
1.344
327
24,33
327
326
1

Dětmarovice
Okres
MoravskoKarviná
slezský
Okrsek č.
kraj
Celkem
2
3
4
1.000
364
411
3.119 218.993 1,009.802
240
69
105
741
44.620
242.778
24,00 18,96 25,55
23,76
20,38
24,04
239
69
105
740
44.575
242.613
239
68
105
738
44.318
241.205
1
1
1
4
258
1.324

Česká
republika
8,283.485
2,346.010
28,32
2,344.290
2,332.862
14.763

Zde bych ráda poznamenala, že v okrsku na Zálesí byla mimořádně malá účast,
hluboko pod všemi uvedenými průměry.

Poznámka: Silně vyznačeny jsou strany, které získaly mandát.
Údaje o počtu mandátů v přílohové části Kroniky.
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Volby do krajského zastupit elstva
Volební výsledky v naší obce:
Číslo

Název strany

strany

4
8
14
15
19
21
23
25
26
30
32
33
34
36
39
41
45
51
52
53
54

Str. pro otevřenou společnost
KDU – ČSL
Unie svobody – DU
Republikáni Mirosl. Sládka
Nezávislí
Strana zelených
Strana práce
České hnutí za národ. jednotu
ODS
Svobodní
Helax – Ostrava se baví
Koruna Česká
Pravý Blok
ČSSD
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Strana zdravého rozumu
Morava
Národní sjednocení
Občan. demokratická aliance
KSČM
Celkem

Okrsek č. 1
hlasů
%
0
44
0
4
11
4
0
0
117
0
0
1
0
52
2
5
0
0
0
2
150
392

Výsledky za jednotlivé okrsky
Okrsek č. 2
Okrsek č. 3
Okrsek č. 4
hlasů
%
hlasů
%
hlasů
%

0
11,22
0
1,02
2,80
1,02
0
0
29,84
0
0
0,25
0
13,26
0,51
1,27
0
0
0
0,51
38,26

0
0
25 8,16
0
0
1 0,32
4 1,30
0
0
0
0
0
0
111 36,27
0
0
0
0
1 0,32
0
0
33 10,78
2 0,65
5 1,63
1 0,32
0
0
0
0
2 0,65
121 39,54
306

0
0
5 4,67
2 1,86
1 0,93
0
0
0
0
0
0
0
0
35 32,71
0
0
0
0
0
0
0
0
16 14,95
2 1,86
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0,93
45 42,05
107

Celkem
za obec
hlasů
%

0
0
4 2,91
3 2,18
1 0,72
4 2,91
0
0
0
0
0
0
37 27,00
0
0
0
0
0
0
2 1,45
9 6,56
0
0
5 3,64
0
0
2 1,45
0
0
1 0,72
69 50,36
137

0
0
78 8,28
5 0,53
7 0,74
19 2,01
4 0,42
0
0
0
0
300 31,84
0
0
0
0
2 0,21
2 0,21
110 11,67
6 0,63
15 1,59
1 0,10
2 0,21
0
0
6 0,63
385 40,87
942

Volební výsledky za územní celky:
Číslo
strany

Název strany
hlasů

4
8
14
15
19
21
23
25
26
30
32
33
34
36
39
41
45
51
52
53
54

Výsledky za územní celky
Okres Karviná
Moravskoslezský
kraj
%
hlasů
%
hlasů
%
0
32
0,06
203
0,07
8,28
3.811
7,36
30.576 11,34
0,53
1.360
2,62
4.728
1,75
0,74
262
0,50
1.230
0,46
2,01
1.275
2,46
5.189
1,92
0,42
805
1,55
4.221
1,56
0
119
0,23
768
0,28
0
39
0,07
72
0,02
31,84 16.618
32,11 102.068 37,87
0
22
0,04
120
0,04
0
66
0,12
312
0,11
0,21
27
0,05
149
0,05
0,21
89
0,17
452
0,16
11,67 10.039
19,40
41.606 15,43
0,63
490
0,94
3.084
1,14
1,59
1.153
2,22
12.961
4,80
0,10
76
0,14
496
0,18
0,21
154
0,29
1.130
0,41
0
67
0,12
122
0,04
0,63
209
0,40
793
0,29
40,87 15.025
29,04
59.183 21,96
51.738
269.493

Dětmarovice

Str. pro otevřenou společnost
KDU – ČSL
Unie svobody – DU
Republikáni Mirosl. Sládka
Nezávislí
Strana zelených
Strana práce
České hnutí za národ. jednotu
ODS
Svobodní
Helax – Ostrava se baví
Koruna Česká
Pravý Blok
ČSSD
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Strana zdravého rozumu
Morava
Národní sjednocení
Občan. demokratická aliance
KSČM
Celkem

0
78
5
7
19
4
0
0
300
0
0
2
2
110
6
15
1
2
0
6
385
942

Pořadí

17.
4.
7.
10.
6.
8.
13.
21.
1.
20.
16.
18.
15.
3.
9.
5.
14.
11.
19.
12.
2.

Počet
mandátů
tj. %

8

12,31

29

44,62

11

16,92

17 26,15
65 100
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Přehledy o volební účasti:
Ukazatel:
Počet zapsaných voličů
Vydaných obálek
Volební účast
Odevzdaných obálek
Platných hlasů
% platných hlasů
Počet okrsků

1
1.342
394
29,36
394
392
99,49
1

Dětmarovice
Okrsek č.
2
3
4
1.002
359
413
308
108
139
30,74 30,08 33,66
308
108
139
306
107
137
99,35 99,07 98,56
1
1
1

Celkem
3.116
949
30,46
949
942
99,26
4

Okres
Karviná
219.227
52.338
23,87
52.276
51.738
98,97
258

Moravskoslezský
kraj
1,005.660
277.074
27,55
276.359
269.493
97,52
1.314

V novodobé historii to byly druhé volby do tohoto orgánu. Konaly se ve dnech 5. a
6. listopadu 2004.
Kandidovali také dva zástupci naší obce:
Za stranu č. 8 KDU – ČSL Mgr. Martin Duda.
Za stranu č. 54 KSČM – Ing. Lumír Mžik, starosta naší obce.
Přehled o preferenčních hlasech našich kandidátů:
Dětmarovice
Pořadí na kandidátní listině
Okrsek č.
a
Celkem
1
2
3
4
jméno
24. Duda Martin, Mgr.
14. Mžik Lumír, Ing.

11
82

7
67

0
18

V konečném pořadí
obsadil
Mgr. Martin Duda
stejnou příčku,
na které byl
na kandidátní
listině
a do zastupitelstva
se nedostal.

0
34

18
201

Okres
Karviná

Moravskoslezský
kraj

107
926

157
1081

Ing. Lumír Mžik
rovněž zůstal
na původním
14. místě.
Protože KSČM
získala
17 mandátů,
stal se
zastupitelem.

Veřejná beseda se senátorem
Senátor Eduard Mat yk iewicz navštívil Dětmarovice. Veřejná beseda se konala
13. září v 17,30 hodin v Dělnickém domě.
Účast byla minimální. 16 osob já a nakonec přišel Ing. Ivo Bednár, PhD. Ten po
vstupu do místnosti prohlásil, že je zřejmě na špatné adrese, že je zde schůze KSČM a
po dvou minutách odešel.
Je politováníhodné, že se této akce zúčastnilo tak málo občanů – spíše jen členů
místní organizace KSČM – přestože byli pozváni všichni členové obecního
zastupitelstva osobními dopisy, všichni občané byli informováni prostřednictvím
Dětmarovického okénka. Zarazilo mě také to, že se nezúčastnil ani jeden člen
občanského sdružení.
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Ani já jsem však na této akci nevydržela do konce, připadalo mi to jako zbytečně
ztracený čas, když se začaly propírat články z novin. Tohle jsem si nepředstavovala, že
nám senátor bude líčit, jaká je jeho pracovní náplň, jak tam „nahoře“ schvalují zákony,
jaký má plat, na jaké účely používá příplatky. Spíš jsem čekala, že budou kladeny
dotazy na tělo. A mohlo jich být mnoho. Například jsem čekala, že se rozmluví o tom,
jak zdejším pomohl při novelizaci Horního zákona. Témat by se našlo hodně, ale
chyběli diskutující.

Z činnosti zastupitelstva obce
5. mimořádné zasedání ZO dne 28.1.2004
schválilo:
podání žaloby)1 obce k soudu na přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu v Ostravě, kterým byla povolena hornická činnost
spočívající v dobývání uhlí v porubech č. 14 2450 a 14 2452 ve sloji č. 24 v
dobývací oblasti č. 14 lokality Doubrava Dolu ČSA Karviná (dle návrhu JUDr.
Nedbalce)
vzalo na vědomí:
nabídku OKD a.s. Dolu ČSA)1 na odkoupení nemovitosti – pozemků a na nich se
nacházejících místních komunikací na pozemcích parc. č. 3222/3, 3261, 3535 a 3546
v oblasti Glembovce a v souvislosti s tím
neschválilo:
záměr obce prodat výše uvedené nemovitosti
uložilo:
starostovi obce připravit návrh na zavedení autobusové dopravy dětí do základní
školy z okrajových částí obce
7. zasedání ZO dne 17.3.2004
schválilo:
provedení opravy kříže)2 na pozemku parcela č. 4449 k.ú. Dětmarovice za cenu
80.000 Kč
Program rozvoje obce pro rok 2004 v oblasti investic)3
záměr obce prodat obecní budovu čp. 22 s příslušenstvím a pozemky parcela č. 7
zastavěná plocha, parc. č. 8/1 zahrada a 8/3 ostatní plocha. O prodeji rozhodne
zastupitelstvo obce na červnovém zasedání na základě předložených nabídek
obsahující věcný záměr využití objektu a nabídkovou cenu
záměr obce prodat obecní budovu čp. 550 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 78
zastavěná plocha, a to obálkovou metodou s nejnižší cenou 600.000 Kč. I o tomto
prodeji rozhodne červnové zasedání zastupitelstva obce
záměr obce prodat obecní budovu čp. 1071, to je sál u motorestu v Koukolné,
s příslušenstvím, s čistírnou odpadních vod umístěnou na pozemku parc. č. 4042/1,
dále pozemek parc. č. 4042/7 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 4042/1
ostatní plocha o výměře 889 m2. o prodeji rozhodne zastupitelstvo v červnu s tím, že
si vyhrazuje právo budovu neprodat
)1 Více viz kapitola Průmysl na str. 46/04.
)2 Blíže viz kapitola Kultura na str. 63/04.
)3 Blíže viz kapitola Ze života obce na str. 20/04.
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projednalo:
záležitosti o Územním plánu sídelního útvaru Dětmarovice)4
vzalo na vědomí:
žádost občanského sdružení Občané za životní jistoty a v souvislosti s tím
uložilo:
obecnímu úřadu zažádat důlní společnost OKD a.s. o rozšíření měřících bodů
v oblasti Koukolná – směr Doubrava „pod Ujalou“ nejpozději do 30.6.2004
schválilo:
připomínky obce k návrhu vyhlášky, kterou se zřizuje Ptačí oblast Heřmanský stav –
Odra – Poolzí)5, dle předloženého návrhu a v souvislosti s tím
nesouhlasilo:
se zřízením Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí)5, protože je v rozporu
s ÚP naší obce
6. mimořádné zasedání ZO dne 3.5.2004
schválilo:
plán práce Finančního výboru
vzalo na vědomí:
informaci o projektové přípravě úpravy pravé strany koryta řeky Olše a v souvislosti
s tím
uložilo:
obecnímu úřadu požádat Povodí Odry o vyjádření, zda levý břeh řeky Olše vyhovuje
požadavku Q 100 v době úpravy pravého břehu
8. zasedání ZO dne 17.5.2004
se znovu zabývalo:
záměrem obce prodat obecní budovu čp. 550 s příslušenstvím a částí pozemku parc.
č. 78)6 k domu přiléhající, a to obálkovou metodou s nejnižší cenou 600.000 Kč
9. zasedání ZO dne 16.6.2004
vzalo na vědomí:
zprávu o stavu požární ochrany v obci
schválilo:
prodej obecní budovy čp. 550)7 včetně
pozemku parcela č. 78
Jarmile a
Františku Jurčovým z Karviné za cenu
666.666,- Kč)8
prodej části pozemku parc. č. 78
označenou jako díl „a“ o výměře 29 m2
paní Ludmile Černé, majitelce domu
čp. 825, za kupní cenu 10,- Kč/m2

Čp. 550 v letošním roce.

)4 Blíže viz kapitola Ze života obce na str. 35/04.
)5 Ptačí oblast je podrobně popsána v kapitole Životní prostředí na str. 40/04.
)6 Důvodem nového projednávání byla skutečnost, že parcela č. 78 nemohla být prodána novému majiteli
celá, jelikož po její části mají přístup obyvatelé rodinného domku čp. 825, a tak tato část parcely by
měla být prodána právě jim.
)7 O historii budovy čp. 550 v kapitole Z historie obce na str. 93/04.
)8 Došly dvě obálky, v té první byla částka 631.000 Kč.
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schválilo:
prodej obecní budovy čp. 22)9 včetně pozemků parcela č. 7, 8/1 a 8/3 panu Romanu
Volákovi za cenu 200.000 Kč
vzalo na vědomí:
že nebyla podána žádná nabídka ke koupi budovy čp. 1071, což je sál při motorestu
v Koukolné
informaci o návrhu Správy CHKO Poodří na zařazení lokality „Niva Olše - U
Červínka - Bezdínek“)10,11 do národního seznamu evropsky významných lokalit a na
základě toho
nesouhlasilo:
se zřízením evropsky významné lokality „Niva Olše - U Červínka - Bezdínek“)10,11,
protože zastupitelstvu obce doposud nebyly předloženy přesné podklady, ze kterých
by mohlo vycházet
schválilo:
stanovisko obce k dobývání porubu č. 132458 ve 24. sloji ve 13. dobývací oblasti
lokality Doubrava Dolu ČSA Karviná)12 na katastru obce Dětmarovice
zabývalo se:
podrobně změnami č. 4 a č. 5 územního plánu)13 sídelního útvaru Dětmarovice
souhlasilo:
s výstavbou kanceláře ve vstupní hale základní školy
10. zasedání ZO dne 22.9.2004, které se konalo v motorestu v Koukolné
schválilo:
realizaci stavby infrasauny v budově Mateřské školy v Koukolné v roce 2004
s finanční pomocí sponzorů s tím, že náklady by měly činit 250 tisíc, z toho 150 tisíc
by měli uhradit sponzoři a zbývající část z prostředků fondu reprodukce Základní
školy
zhotovení projektové dokumentace roce 2004 a realizaci výměna rozvodů vody a
kanalizace v budově základní školy v roce 2005. Náklady budou uhrazena z fondu
reprodukce ZŠ
úhradu druhé splátky zálohy příspěvku obce na pokrytí ztráty z provozu MHD a IDS
ve městě Orlová v roce 2004 v souladu se schválenou smlouvou naší obce a Města
Orlová
uložilo:
v termínu do 31.12.2004 obecnímu úřadu zahájit přípravné práce včetně zajištění
zpracování projektové dokumentace v roce 2004 pro provedení generální opravy
střechy budovy základní školy při předpokládaných nákladech 3,5 miliónů korun.
)9 Historie budovy čp. 22, což je bývalá Meta, dříve základní škola, je stručně popsána v Kronice obce
v roce 1998 na str. 70/98.
Důvodem k prodeji budovy byl zcela nevyhovující stav. Od základů zvlhlé zdivo z důvodů vadné
vodorovné izolace základů. Střešní dřevěná konstrukce není ošetřená. Veškeré okapové žlaby včetně
svodů děravé. Podlahy v 1. patře, zejména v rohové místnosti ze strany od hřbitova, na základě
posouzení statika, odtržené od zdiva, zakázáno používat, protože hrozí propadnutí. Vodovodní rozvody
silně zkorodované, funkční pouze částečně. Stejně tak plechové radiátory ústředního topení.
Byl proveden stručný odhad nákladů, kolik by bylo zapotřebí, aby byly odstraněny tyto nejnutnější
závady. Ukázalo se, že vynaložit více jak milión korun by bylo zcela nerentabilní. Navíc se nenabízelo
žádné rozumné využití této historické budovy.
)10 Blíže viz kapitola Životní prostředí na str. 45/04 tohoto dílu Kroniky a Kronika obce 2005.
)11Později byla tato lokalita pojmenována „Niva Olše – Věřňovice“.
)12 Blíže viz kapitola Průmysl ve stati „Těžba uhlí pokračuje“ na str. 47/04.
)13 Blíže viz kapitola Ze života obce na str. 35/04.

19/04

Realizace bude zařazena do Programu rozvoje obce v roce 2005 nebo 2006 dle
finančních možností obce
obecnímu úřadu shromažďovat žádosti o změny územního plánu obce a předložit je
k projednání zastupitelstvu obce v roce 2005
vzalo na vědomí:
dopis pana Františka Rumlera ohledně hráze rybníka Větrov, který byl projednán za
účasti jmenovaného
11. zasedání ZO dne 15.12.2004
schválilo:
smlouvu obce ČSAD Karviná závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice
výměnu oken v Dělnickém domě v rámci rozpočtového provizoria v roce 2005
plán práce Zastupitelstva obce pro rok 2005
vzalo na vědomí:
žádost o posílení distribuční sítě VN a NN v obci Dětmarovice předloženou SME a
souhlasilo:
s realizací trafostanice TS-F v souladu s předloženým návrhem SME v roce 2005

Z jednání zastupitelstva obce dne 22. září 2004.
Vlevo nahoře zleva: Josef Tomčík, Ing. Václav Kaděra, Ing. Lumír Mžik
a Ing. Ivo Bednár,Phd.
Vpravo dole v popředí: Ing. Ladislav Rosman, Svatava Salavová.
Vpravo nahoře zprava: Bohuslav Hanusek, Alois Tomica, Dagmar Šnapková,
Zdenka Foltýnová a MUDr. Tatiana Valicová.
Vlevo dole zleva: pracovnice Obecního úřadu
Miluše Krůlová, Jarmila Popiolková a tajemnice OÚ Ing. Ilona Petráková.
Poznámka: celoročně se zastupitelstvo obce průběžně zabývalo postupem prací na budově obecního
úřadu a majetkovými převody.
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Ze života obce

Budova obecního úřadu
po dokončení v květnu 2004.

Program rozvoje obce v oblasti investic
Akce:
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Posílení trafostanice u Kyšové
Přechod pro chodce na křižovatce Pod Skotnicí

Předpokládané náklady:
4,040.000,- Kč
450.000,- Kč
100.000,- Kč
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Schva lov ání ro zp očtu
6. zasedání ZO dne 10.12.2003
schválilo:
rozpočtové provizorium obce Dětmarovice:
v části investičních výdajů pro realizaci stavby „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy budovy Obecního úřadu včetně čistírny odpadních vod na pozemku
parcela č. 415, 416 katastrální území Dětmarovice“ v roce 2004 ve výši
10,000.000 Kč (finanční objem schváleného úvěru od KB pro rok 2004)
v části neinvestičních výdajů pro 1. čtvrtletí roku 2004 ve výši 5,762.500 Kč,
to je ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze schváleného rozpočtu roku
2003
rozpočtové provizorium obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola
Dětmarovice na věcné náklady, mzdové náklady asistenta a OPPP (vedení kroužků)
ve výši 1,000.000 Kč pro 1. čtvrtletí roku 2004
7. zasedání ZO dne 17.3.2004
schválilo:
rozpočet obce pro rok 2004 dle předloženého návrhu v příjmové části ve výši
27,000.000 Kč a ve výdajové části ve výši 30,200.000 Kč s tím, že rozdíl ve výši
3,200.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2003
rozpočet sociálního fondu obce pro rok 2004 ve výši 400.000 Kč v příjmové i
výdajové části
příspěvek z rozpočtu obce pro příspěvkovou organizaci Základní škola ve výši
3,400.000 Kč
6. mimořádné zasedání ZO dne 3.5.2004
schválilo:
čerpání zůstatku úvěru obce u Komerční banky Karviná na opravu živičného
povrchu obecní komunikace parcela č. EN 52 u prodejny Elektro Volák a na obnovu
povrchu chodníků v centru obce III. a IV. etapa, a to do výše 2 miliónů korun)1
10. zasedání ZO dne 22.9.2004
vzalo na vědomí:
rozbory hospodaření obce k 31.8.2004
rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola k 30.6.2004

Současné platné mince
)1 Částka 2,000.000 Kč odpovídá výši dotace, kterou obdržela obec Dětmarovice jako účelovou dotaci od
Ministerstva financí ČR na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Proto tuto částku můžeme použít po
dohodě s Komerční bankou Karviná na jiný účel než je v původní smlouvě.
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schválilo:
upravený rozpočet obce k 31.8.2004 dle předloženého návrhu v příjmové části ve
výši 35,331.000 Kč a ve výdajové části ve výši 48,531.000 Kč s tím, že rozdíl ve
výši 13,200.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2003, který činí
3,200.000 Kč a úvěrem u Komerční banky ve výši 10,000.000 Kč
11. zasedání ZO dne 15.12.2004
schválilo:
upravený rozpočet obce k 30.11.2004 dle předloženého návrhu v příjmové části ve
výši 38,371.000 Kč a ve výdajové části ve výši 51,571.000 Kč s tím, že rozdíl ve
výši 13,200.000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření za rok 2003, který činí
3,200.000 Kč a úvěrem u Komerční banky ve výši 10,000.000 Kč
12. zasedání ZO dne 23.3.2005
souhlasilo:
s celoročním hospodařením obce Dětmarovice v roce 2004 bez výhrad
schválilo:
závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2004 dle předloženého návrhu včetně
zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
vzalo na vědomí:
rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dětmarovice za rok
2004
schválilo:
hospodářský výsledek, to je zisk ve výši 379.700 Kč a rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola za rok 2004 s tím,
že příděl do fondu odměn bude 75.940 Kč a příděl do rezervního fondu 303.760 Kč

Současné platné bankovky v řádu tisíců
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Ro zp očet ob ce D ět ma rov ice v ro ce 2004

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

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

Kapitálové příjmy – prodej budov
Přijaté státní dotace
Souhrnná dotace
Rekonstrukce budovy OÚ
Přímé neinvestiční náklady - Základní škola
Volby - Evropský parlament
Volby - zastupitelstvo kraje
VPP - Úřad práce

PŘÍJMY ÚHRNEM
Přebytek roku 2003
Úvěr Komerční banky

PŘÍJMY CELKEM

Schválený
rozpočet
v březnu 2004:

Plnění
k 31.12.2004:

21,580.000

25,769.000

18,800.000

22,277.000

4,600.000
2,000.000
300.000
4,600.000
7,300.000
2,300.000
0
400.000
80.000
0

5,357.000
2,937.000
351.000
5,510.000
8,122.000
2,529.000
132.000
340.000
81.000
410.000

2,461.000

2,638.000

50.000
340.000
30.000

55.000
392.000
23.000

890.000
971.000
80.000
100.000
0

875.000
1,051.000
58.000
109.000
75.000

0
2,959.000

878.000
14,113.000

959.000
2,000.000
0
0
0
0

959.000
2,000.000
10,844.000
80.000
80.000
150.000

27,000.000

43,398.000

3,200.000
0

3,200.000
10,000.000

30, 200. 000

56, 597. 000
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Ukazatel:
Neinvestiční výdaje celkem
Doprava
o dopravní obslužnost
o místní komunikace (vč. zimní údržby)
o chodníky
Vodní hospodářství
o ČOV, kanalizace
o drobné toky
Školství
o mateřské školy
o základní škola
o příspěvek obci Dolní Lutyně - polská
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 ochrana ovzduší
o odchyt psů
Sociální věci
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Nerozdělená rezerva
Finanční operace

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

VÝDAJE ÚHRNEM
Splátky úvěru

VÝDAJE CELKEM

Schválený
rozpočet
v březnu 2004:

Čerpání
k 31.12.2004:

20,530.000

21,857.000

1,730.000
808.000
922.000
0
560.000
500.000
60.000
80.000
25.000
55.000
0
1,235.000
645.000
250.000
340.000
3,970.000
815.000
1,260.000
125.000
1,770.000
2,315.000
1,900.000
215.000
0
200.000
1,500.000
320.000
8,200.000
620.000
0

3,807.000
788.000
1,425.000
1,594.000
442.000
428.000
14.000
89.000
24.000
53.000
12.000
1,297.000
667.000
279.000
351.000
3,977.000
892.000
930.000
61.000
2,094.000
2,480.000
1,904.000
395.000
13.000
168.000
1,279.000
316.000
7,700.000
0
470.000

3,400.000

14,244.000

570.000
5,700.000

595.000
10,893.000

310.000
4,590.000
800.000

309.000
10,254.000
330.000

30,200.000

47,589.000

0

2,040.000

30, 200. 000

49, 629. 000
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Záv ěrečný účet ho spo da ření o bce za ro k 2 004
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2004
- sociální fond
Celkem zůstatek k 31.12.2004

6,969.000
147.000
7,116.000

Příjmy po konsolidaci za rok 2004
Výdaje po konsolidaci za rok 2004
Saldo příjmů a výdajů
Zůstatek z minulého roku 2003
Konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2004

43,398.000
47,589.000
- 4,191.000
3,347.000
- 844.000

Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.2004
Základní běžný účet
Týdenní termínovaný vklad
Sociální fond
Úvěrový účet
Zůstatek bankovních účtů úhrnem k 31.12.2004

1,844.000
5,125.000
147.000
- 7,960.000
- 844.000

Finanční vypořádání finančních prostředků za rok 2004 – odvod
Vratka nevyčerpané účelové dotace – sociální fond
Přebytek hospodaření 2003
Přijatý úvěr KB
Splátky úvěru
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2004

- 18.000
3,347.000
10,000.000
- 2,040.000
7,116.000

Neinvestiční výdaje
Doprava:

3,807.000,dopravní obslužnost – příspěvek MHD Orlová
447.000,dopravní obslužnost – ČSAD Karviná
341.000,dopravní obslužnost celkem
788.000,chodníky
1,594.000,MK – zimní údržba
510.000,MK – výtluky a běžná údržba
735.000,MK – dopravné, zaměření darovaných pozemků komunikací
60.000,MK – značky, posypový materiál
111.000,MK – pohonné hmoty na zimní údržbu chodníků
9.000,místní komunikace celkem
1,425.000,-

Vodní hospodářství:
ČOV – el. energie na ČOV a přečerpávací stanici
ČOV – čistění kanalizace
ČOV – provozování ČOV
ČOV – vývoz kalů z ČOV a žumpy

442.000,62.000,66.000,124.000,43.000,-
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ČOV – rozbory vod ČOV a kanalizace
32.000,ČOV – poplatek za objem vypouštěných vod
14.000,ČOV – zpracování provoz řádů ČOV a vyhodnocení provozu 87.000,ČOV a kanalizace celkem
428.000,drobné toky- čistění potoků
14.000,drobné toky celkem
14.000,Školství)1:
MŠ – pojistné
mateřské školy celkem
ZŠ – pojištění
dotace obcím – Dolní Lutyně – polská ZŠ
základní školy celkem

89.000,24.000,24.000,53.000,12.000,65.000,-

knihovna – mzdy včetně pojištění
knihovna – nákup knih
knihovna – materiál a DHM
knihovna – voda, plyn, el. energie
knihovna – telefon, pojištění, Internet
knihovna – cestovné
knihovna – údržba
knihovna celkem
Dělnický – materiál k údržbě, DHM, voda
Dělnický – služby – kulturní akce
Dělnický – opravy
Dělnický celkem
ostatní – tisk „Okénko“
ostatní – materiál (balíčky SPOZ)
ostatní – služby (akce SPOZ)
nájemné
rekonstrukce Bendova kříže
ostatní kultura celkem

1,297.000,316.000,112.000,19.000,46.000,135.000,8.000,31.000,667.000,12.000,74.000,193.000,279.000,50.000,103.000,89.000,29.000,80.000,351.000,-

Kultura:

Komunální služby:
bytové hospodářství – materiál k údržbě
bytové hospodářství – voda, plyn, el. energie
bytové hospodářství – pojištění budov
bytové hospodářství – služby (revize, dopravné, …)
bytové hospodářství – opravy
bytové hospodářství celkem
nebytové prostory – materiál k údržbě
nebytové prostory – voda, plyn, el. energie
nebytové prostory – pojištění budov
nebytové prostory – služby (revize, dopravné, …)
nebytové prostory – daně, poplatky

3,977.000,14.000,23.000,16.000,5.000,9.000,67.000,41.000,183.000,56.000,122.000,27.000,-

)1 Školství - základní škola - má samostatný rozpočet, který se v rozpočtu obce promítá v položce
„Příspěvky příspěvkovým organizacím“. Některé údaje z rozpočetu základní školy jsou na str. 65-66/04.

27/04

nebytové prostory – opravy
396.000,nebytové prostory celkem
825.000,VO – materiál k údržbě
56.000,VO – el. energie
441.000,VO – služby
34.000,VO – údržba, revize
399.000,veřejné osvětlení celkem
930.000,hřbitov – materiál a pohonné hmoty
11.000,hřbitov – voda, plyn, el. energie
27.000,hřbitov – služby (revize hromosvod, plyn, elektro, …)
11.000,hřbitov – opravy
12.000,hřbitov celkem
61.000,ostatní – mzdy včetně pojištění
1,908.000,ostatní – ochranné pracovní pomůcky, materiál, poh. hmoty
92.000,ostatní – pojištění aut, revize nářadí, školení
25.000,ostatní – služby (školení, …)
31.000,ostatní – údržba
38.000,komunální služby ostatní celkem
2,094.000,Životní prostředí:
2,480.000,čistota ovzduší
13.000,komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – popelnice
904.000,komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – kontejnery 1,000.000,komunální odpad celkem
1,904.000,2
veřejná zeleň – mzdy včetně pojištění)
166.000,veřejná zeleň – materiál, pohonné hmoty, pracovní pomůcky 121.000,veřejná zeleň – pojištění strojů
22.000,veřejná zeleň – údržba zeleně
81.000,veřejná zeleň – služby
5.000,veřejná zeleň celkem
395.000,odchyt psů a pobyt v útulku
168.000,Sociální věci:
dávky sociální výpomoci
mzdy a pojištění pečovatelské služby)3
materiál k údržbě, pohonné hmoty, DHM
voda, plyn, elektrická energie
telefon, pojištění budov
služby – fekál, revize
ostatní transféry
údržba
sociální věci celkem
Požární ochrana:
materiál, DHM, ochranné pomůcky výjezdové jednotky
voda, plyn, elektrická energie
telefon, pojištění budovy
)2 Zde jsou zahrnuti sezónní zaměstnanci, kteří byli dříve vedeni u Úřadu práce.
)3 Obsluha dvou domů s pečovatelskou službou.

1,279.000,12.000,705.000,70.000,287.000,64.000,44.000,34.000,63.000,1,279.000,316.000,92.000,67.000,21.000,-
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pohonné hmoty
služby – fekál, revize
údržba
refundace mezd
požární ochrana celkem

17.000,20.000,81.000,18.000,316.000,-

Všeobecná veřejná správa:
7,700.000,odměny členům zastupitelstva obce včetně pojištění
838.000,cestovné členů zastupitelstva
2.000,ostatní transféry
6.000,zastupitelstvo obce celkem
846.000,volby Evropský parlament
97.000,volby krajské zastupitelstvo
85.000,mzdy zaměstnanců včetně pojištění
4,279.000,knihy, předplatné tisk
30.000,4
drobný dlouhodobý hmotný majetek)
601.000,materiál – kancelářské a čistící potřeby
138.000,voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty
177.000,poštovné, telefon, pojištění budov a aut
363.000,právnické služby, školení, zpracování mezd
155.000,služby – Internet, vazba Sbírky zákonů, aktualizace a
údržba programů, dohled zabezpečovacího zařízení budovy,
renovace tonerů, revize budovy, fekál, DIGIS
427.000,reprefond – pohoštění a dary
100.000,programové vybavení
35.000,transféry sociálního fondu zaměstnanců
213.000,dary obyvatelstvu – plynové přípojky
50.000,příspěvky svazu obcí
10.000,neinvestiční dotace obcím – přestupky MěÚ Karviná
35.000,cestovné, ošatné
1.000,údržba
53.000,daně a poplatky
5.000,činnost místní správy celkem
6,672.000,Finanční operace:
úroky z úvěru
daň z příjmu PO – obce
finanční vypořádání rok 2003
finanční operace celkem
Neinvestiční výdaje celkem

)4 Vybavení kanceláří a sňatkové síně do nově rekonstruované budovy.

470.000,315.000,132.000,23.000,470.000,21,857.000,-
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Investiční výdaje
Stroje:
automobil Kangoo
Stavby:
rekonstrukce budovy OÚ
přechod pro chodce – křižovatka pod Skotnicí
posílení trafostanice u Kyšové
stavby celkem
Projekty a studie:
změna územního plánu obce č. 4
regulační plán Dětmarovice – U hájenky
úprava koryta potoka Kolarčík – Kijonka u Lutyně
chodník I/67 Koukolná
rekonstrukce propusti Jelen
rekonstrukce mostku Jendryščík pod Wilczkovým lesem
místní komunikace Olmovec – Lipus
generální oprava střechy základní školy
výměna oken základní školy
rozšíření veřejného osvětlení Koukolná
projekty a studie celkem
Investiční výdaje celkem

Křižovatka pod Skotnicí.
Pohled směrem k Dolní Lutyni.

309.000,309.000,10,254.000,10,002.000,0,252.000,10,254.000,330.000,0,0,46.000,72.000,9.000,25.000,43.000,67.000,58.000,10.000,330.000,10,893.000,-
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Příspěv ky o rgan i za cí m
Název:
požadavek:
Sportovní klub Dětmarovice
600.000,TJ Sokol Dětmarovice
50.000,Římskokatolická farnost sv. Marie Magdalény Dětmarovice)*
?
Sbor dobrovolných hasičů
47.000,Honební společenstvo Rovina Dětmarovice
7.000,Myslivecké sdružení Dětmarovice
5.000,Český kynologický svaz 029 Dětmarovice
21.000,Český kynologický svaz 088 Dětmarovice
5.000,Český svaz ochránců přírody Dětmarovice
43.000,Český svaz včelařů Dětmarovice
?
Český svaz žen Dětmarovice
3.000,Český červený kříž Dětmarovice
?
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice
?
Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice
3.000,Tyfloservis Ostrava
5.000,Svaz tělesně postižených Orlová
3.000,Sdružení zdravotně postižených Bohumín
3.000,ONKO – Naděje Karviná
3.000,Slezská diakonie
5.000,Organizační výbor GRACIA Orlová
?
Občanské sdružení Občané za životní jistoty Dětmarovice
5.000,Požadavky celkem
808.000,Příspěvky organizacím celkem

skutečnost:
400.000,50.000,40.000,-

595. 000, -

Do kon čení rekon st ru kce Ob ecní ho ú řadu
Po celou zimu 2003-04 nepřetržitě pokračovala rekonstrukce OÚ. Když bylo
zapotřebí, pracovalo se i v noci. Tak, aby byl dodržen harmonogram prací a také termín
dokončení.
Již 17.5.2004 se konala přejímka Obecního úřadu. Následovaly rozbory vody a
kolaudační řízení.
Všechny kanceláře byly vybaveny novým nábytkem, který na míru zhotovila
místní dětmarovické firma PROCON.
V úterý 1. června 2004 v 9,00 hodin ráno se konalo slavnostní otevření nově
rekonstruované budovy obecního úřadu. Přestřižení pásky provedl starosta obce Ing.
Lumír Mžik spolu s majitelem firmy Sidostavby, která prováděla rekonstrukci celého
objektu, panem Dimitriem Sidopulem.
Na slavnostní otevření byli pozváni zástupci médií, ale bohužel, protože se
nejednalo o žádnou katastrofu ani podobnou událost, nikdo se nedostavil. Pouze
v novinách „Karvinsko“ vyšel maličký, zcela přehlednutelný článeček.
Již v neděli 6. června se ve sňatkové síni konalo první vítání občánků a následující
sobotu první svatby, a to hned 3 po sobě.
)* Účelová dotace na hodinový stroj do velké věže.
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V podzimních měsících se v budově znatelně projevila velká vlhkost. Některé
místnosti bylo nutné vysoušet vysoušeči. Nejvíce se to projevilo v místnosti archivu.
První dny provozu vysoušečů se zde denně odčerpalo několik litrů vody. Není se čemu
divit, vždyť rekonstrukce byla provedena za neuvěřitelných 9 měsíců.
Po této generální rekonstrukci získala budova opět zcela jiný vzhled. Z původní
budovy zůstaly pouze obvodové zdi, několik příček a několik stropů. V původní podobě
zůstalo zachováno jen schodiště. Pro invalidní občany, a nejen pro ně, byl postaven
výtah. Budova)* je, stejně jako byla předtím, třípodlažní. V přízemí je umístěn stavební
úřad, maličká zasedací místnost a sklad. Zadním vchodem se dostaneme do zázemí pro
manuelní pracovníky. V prvním patře zůstala sňatková síň. Je zde archiv, dvě kanceláře
a místnost, kde je umístěn obecní server a rozhlasový pult. Ve druhém patře je převážná
většina kanceláří včetně kanceláře pro starostu obce.
Nutno podotknout, že budova byla stavěna v duchu dnešního trendu, kdy je nutné
dbát na předepsané normy a také na požadavky Evropské unie. Z toho důvodu je zde
například na každém podlaží několik WC. Pro muže, pro ženy, pro imobilní. Pro
obyčejného laika dost nepochopitelné.
Na druhou stranu bych ráda podotkla, že je zde velmi nevhodně umístěn archiv,
do kterého se vchází přes sňatkovou síň. Navíc prostor pro něj je malý, stísněný. Je
menší než byl v budově před rekonstrukcí.
I přes tyto drobné nedostatky budova získala na kráse a stala se jednou z ozdob
naší obce.

Snímky ze slavnostního otevření rekonstruované budovy.
Pásku stříhá starosta obce a Dimitrij Sidopulos.
Na snímku vpravo nahoře je v pravém dolním rohu senátor Eduard Matykiewicz.
)* Historie budovy čp. 27 je popsána v této Kronice v kapitole Z historie obce na str. 89/04.
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Celkové pohledy na budovu,
jak postupně v průběhu roku měnila svou tvář.
Snímky dokladují skutečnost, že se pracovalo za jakéhokoliv počasí.
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Rekonstrukce chodníků
S rekonstrukcí chodníků v centru obce se začalo v roce 2000, kdy byla položena
zámecká dlažba na úsek od Dělnického domu před kostel. V roce 2002 se pokračovalo
v úseku od občana Stoklasy k řeznictví paní Ligocké. V loňském roce 2003 z důvodů
rekonstrukce obecního úřadu na chodníky v rozpočtu obce financí nezbylo.
Celková
Celkové
Cena
Cena
2
Rok: Úsek:
délka:
m:
celkem:
za 1bm2:
2000 od Děl. před kostel
65 m
110
149.142,00
1.355,84
2000 c e l k e m
65 m
110
149.142,00
2001 od kostela ke Karasovi
62 m
124
90.656,40
731,10
2001 od Karasa ke Stoklasovi
36 m
72
82.228,00
1.142,06
2001 c e l k e m
98 m
196
172.884,40
2002 od Stoklasy k OÚ
185 m
370
352.606,30
952,99
2002 od OÚ k řeznictví Ligocká
130 m
260
247.777,40
952,99
2002 c e l k e m
315 m
630
600.383,70
V letošním roce byl zpracován a zastupitelstvu obce předložen k posouzení
následující návrh na realizaci obnovy povrchu chodníků v centru obce:
Celková
Cena
Cena
2004
Úsek:
délka:
celkem:
za 1bm2:
500.000,00
I. etapa od školy k čp.137
200
2.500,00
375.000,00
II. etapa od čp.137 k čp.364
150
2.500,00
325.000,00
III.a etapa od čp.364 k samoobsluze
130
2.500,00
625.000,00
III.b etapa od čp.364 k samoobsluze
250
2.500,00
500.000,00
IV. etapa od samoobsluhy k Metě
200
2.500,00

Provedena byla III.b a IV. etapa z navrhovaných úseků obnovy. Součástí IV.etapy je
i nově vybudovaný chodník ke vchodovým dveřím do místní knihovny.
Povrch chodníků z litého asfaltu byl nahrazen zámkovou dlažbou včetně osazení
nových obrubníků. Na začátku a konci chodníků a u přechodů byly obrubníky i dlažba
sníženy. Sníženy byly i sjezdy k přilehlým stavbám, jejichž sjezd chodníky protíná.
Některé sjezdy byly pro lepší viditelnost vydlážděny červenou dlažbou.
Mimo tento návrh byla navíc provedena generální rekonstrukce chodníků v parku
před Dělnickým domem.
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Rekonstrukce komunikace u čp. 25
Komunikace v centru obce u domu čp.
25 – Elektro Volák – byla ve velmi špatném
stavu. Jedná se prakticky o zatáčku původní
okresní komunikaci, která sloužila do doby
výstavby nové silnice. Od roku 1976 již
sloužila pouze jako příjezdová cesta ke
stávající zástavbě. Za těch bezmála třicet let
byla samý hrbol a samá jáma. Údržba se po
celou dobu dělala pouze sporadicky, jen se
„látaly“ díry.
Rekonstrukce této komunikace se
povedla díky částce, kterou obdržela obec
Dětmarovice jako účelovou dotaci od
Ministerstva financí ČR na rekonstrukci
budovy obecního úřadu. Tak mohla obec
přesunout 2,000.000 Kč právě na opravu
povrchu této komunikace.
Pohled od samoobsluhy směrem k domu čp. 25
Obnova thují v centru obce
Thuje, které byly vysázeny v centru obce pod betonovou zdí u chodníku naproti
samoobsluhy byly velmi silně proschlé a při těžkém sněhu a silných mrazech se většina
z nich zlomila, takže překážely kolemjdoucím a bylo zapotřebí je odstranit. Již v březnu
letošního roku je pracovníci – dělníci obecního úřadu vykáceli. Byly vytrhány i kořeny,
vyměněna také část zeminy a následně vysázeny nové rostliny.
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Ú zemní p lán obce
Dne 22.9.1994 schválilo Obecní zastupitelstvo na svém zasedání Územní plán
sídelního útvaru Dětmarovice, který zpracovalo Urbanistické středisko s.r.o. Ostrava
v čele se zodpovědným projektantem ing. arch. Josefem Starým.
Dne 20.12.1999 byla schválena změna č. 1 územního plánu a dne 19.6.2002 byla
schválena změna č. 3 územního plánu. Obě změny zpracovávalo taktéž Urbanistické
středisko s.r.o. Ostrava. Zodpovědným projektantem byla tentokrát ing. arch. Jana
Šimíčková. Změna č. 2 územního plánu doposud nebyla schválena.
Jelikož vznikla potřeba provedení změn a doplňků, schválilo zastupitelstvo obce
dne19.6.2002 na svém 16. zasedání záměr pořídit změnu č. 4 územního plánu. Byl
zpracován návrh zadání, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Stavebním úřadě
v Dětmarovicích v době od 24. září do 23. října 2003. Veřejné projednání se uskutečnilo
9.10.2003. Písemné podněty bylo možno uplatnit do 7.11.2003.
Oznámení o zahájení projednání bylo rozesláno 73 dotčeným orgánům státní
správy, orgánům územního plánování sousedních územních obvodů a organizacím. Toto
oznámení bylo také vyvěšeno na úřední desce ve dnech 9. září až 23. října 2003. Do
konce veřejnoprávního projednání obdržel obecní úřad 12 stanovisek dotčených orgánů
státní správy, 10 podnětů organizací, 3 podněty vlastníků pozemků a požadavky 2
orgánů územního plánování sousedních územních obvodů.
Na základě výsledku projednání bylo zpracováno upravené zadání. Toto bylo
rozesláno dotčeným orgánům státní správy, které uplatnily svá stanoviska. Vzhledem
k tomu, že požadavky na prodloužení nové účelové komunikace podél areálu elektrárny
Dětmarovice a napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na silniční síť přes k. ú.
Dětmarovice jsou ve variantním řešení a vyžadují zpracování a projednání v konceptu
změny územního plánu, rozdělil pořizovatel další zpracování a projednání ÚPD na
změnu č. 4 ÚPN SÚ Dětmarovice, ve které ponechal dva výše uvedené požadavky.
Požadavky ostatní přesunul do změny č. 5 ÚPN SÚ Dětmarovice, kdy bude zpracován
přímo návrh řešení.
O vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání
změny č. 4 a č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice dle ustanovení § 20,
odstavce 6 zákona č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo požádáno dopisy ze
dne 27.2.2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor územního
plánování a stavebního řádu. Jeho stanovisko bylo prezentováno přímo na jednání
zastupitelstva.

↸

↸

↸

Změnou územního plánu se zabývalo zastupitelstvo obce dne 17.3.2004 a
schválilo:
Dle § 31 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že dílčí změny vedené při projednávání zadání změny č. 4
Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice pod č. 12 a 13 budou i nadále
projednávány ve změně č. 4 ÚP a ostatní dílčí změny, vedené pod č. 1 – 11 a 14 –
31, budou projednávány v rámci změny č. 5 ÚP.
Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 20
zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice.
Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Zprávu o veřejnoprávním projednávání návrhu zadání změny č. 4 a č. 5 ÚP
Dětmarovice s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány

36/04

↸

↸

↸

↸

↸

územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými
osobami a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů.
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Územním plánem se zabývalo také zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne
16. června 2004 a schválilo:
Do změny ÚP č. 5 zařadit požadavek na zrušení podmínky v textové části
územního plánu následovně: Celková zastavěná plocha všech staveb na pozemku
se stavbou pro podnikání včetně zpevněných ploch nesmí přesáhnout 22 % výměry
plochy stavebního pozemku.
Dle zákona o obcích a zákona o územním plánování a stavebním řádu zadání
změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice.
Dále vzalo na vědomí:
Zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 4 a č. 5 územního
plánu s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního
plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a
občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů.
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování vydané dle platných norem a
zákonů.

Místní agenda 21
Co je to místní agenda 21 jsem popsala v Kronice obce v roce 2003 na str. 26/03.
Prostřednictvím Dětmarovického okénka byl do všech domácností doručen
dotazník, který obsahoval 34 otázek na 4 stranách. Byl anonymní.
Zpět se vrátilo pouze 127 vyplněných dotazníků.
Obec Dětmarovice měla podle údajů, které uvádí Český statistický úřad 3.787
obyvatel ke dni 31.12.2002. Našeho výzkumu se zúčastnilo 127 obyvatel, což činí
necelých 3,5 % všech občanů obce. Je to dosti nízké číslo, ale je potřeba brát v úvahu,
že mezi obyvatele obce patří také malé děti.
Výzkumný vzorek populace netvoří vzorek reprezentativní, a proto nelze závěry
výzkumu zobecňovat na celou populaci Dětmarovic. Aby se daly výsledky výzkumu
určitého množství respondentů zobecnit na celou obec, musely by být splněny
přinejmenším dvě základní podmínky:
za prvé: vzorek respondentů by měl čítat alespoň 1.000 osob a
za druhé: vzorek respondentů by měl být vybrán náhodným výběrem.
První podmínka splněna nebyla, protože se výzkumu zúčastnil nižší počet osob.
Druhá podmínka taktéž splněna nebyla a to z toho důvodu, že jsme chtěli dát k vyjádření
prostor všem občanům. Ve výzkumu tohoto typu to ani nelze jinak.
Co tedy nesplnění reprezentativity vzorku pro náš výzkum znamená? Znamená to,
že nebudeme moci říkat, že např. 30 % obyvatel Dětmarovic si myslí to a to, a jiných 12
% si myslí v jiné otázce něco jiného. Nebudeme moci hovořit v číslech, které by přesně
vyjadřovaly procentuální rozložení názorů všech obyvatel Dětmarovic, tedy většinou
všech občanů dané části obce. Udávaná čísla a procenta se budou vždy vztahovat jen
k těm občanům, kteří odpovídali. Názory těch, kteří neodpovídali, se do výzkumu dostat
nemohou, zobecnění je v tomto případě – z výše zmíněných důvodů nereprezentativity nemožné.
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Odpovídat mohli všichni, ale učinili tak pravděpodobně jen ti, kteří chtěli a zřejmě
měli potřebu své názory sdělit. Možné důvody ponechme stranou, relevantní posouzení
by totiž vyžadovalo samostatný výzkum. To vše bylo potřeba na počátku říci, abychom
si ujasnili, jak k získaným datům přistupovat a jak je interpretovat.
Jak jsem již v úvodu stati napsala, výzkumu se zúčastnilo 127 osob z pěti částí
obce. Nejvíce osob bylo z části „Dětmarovice střed“ (54 osob), z Koukolné 25, dále
z Glembovce 26, ze Zálesí 9 a z Olmovce 13.
Více odpovídaly ženy (71) než muži (53), 2 respondenti své pohlaví neuvedli.
Průměrný věk činil 49 let, i když zastoupeny byly všechny věkové skupiny
obyvatelstva.
Nejmladšímu bylo 15 let, nejstaršímu 86 let.
Průměrná délka trvalého pobytu v obci činila 34 let při rozložení od 1 roku do 74
let trvalého pobytu.
Otázky)1 byly zaměřeny do všech oblastí. Týkaly se silnic a cest, dopravní
obslužnosti, bezpečnosti v obci, odpadu,služeb, zdravotní péče, vzdělání, kulturního
vyžití, informovanosti o dění v obci, sportovního vyžití, …
Vyhodnocení)2 provedl pan Petr Kika. Má více jak 20 stran, a tak by bylo velice
problematické jej do naší Kroniky zahrnout. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
ani nepokládám za nutné jej zde uvádět.
Pro názornost zde uvádím odpověď na jednu otázku.
31. otázka se nás ptala, co považujeme v obci za nejpalčivější. Dle mého názoru to
jsou tři zásadní problémy, se kterými se doposud dělá velmi málo, ne-li vůbec nic. Jsou to:
bezpečnost občanů a kriminalita)3
nepořádek, především v oblastech, kde jsou umístěny kontejnery, a černé skládky
pole zarostlá plevelem, ostem, kopřivami, divokými nálety olší a jiných
plevelnatých stromů.

Propagace obce
V letošním roce se objevila v prodeji nová pohlednice, na které jsou fotečky
z města Rychvald a z naší obce Dětmarovice. Kdo tuto pohlednici vydal, nikdo neví.
Koncem roku 2003 vyšlo druhé vydání Kalendáře do každé rodiny pro rok 2004.
Opět, stejně jako loni, byl doručen do každé rodiny.
V týdenníku Karvinsko vyšla 16.3.2004 zvláštní dva a půl stránková příloha,
která čtenářům představuje naši obec.

)1 Dotazník je přiložen v přílohové části tohoto dílu Kroniky obce rok 2004.
)2 Vyhodnocení je vytištěno a je uloženo jako zvláštní příloha Kroniky obce 2004.
)3 Můj vlastní názor na kriminalitu - viz má úvaha „Co nám dala demokracie“ v kapitole Závěr na str. 82/04.
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Doprava

K bezpečnosti silničního provozu v obci by měly přispět
zřetelně označené přechody pro chodce.
Tento byl vybudován jako první a je na velmi frekventované křižovatce,
kde přecházejí školáci do základní školy.

Po vstupu České republiky do Evropské unie a tím po otevření se světu, značně
narostla doprava přes naši obec. Kromě toho, že narostl počet projíždějících kamiónů,
začaly přes obec jezdit auta se štěrkem z nedaleké štěrkovny. Úderem 14. hodiny jezdí
přes obec tolik aut, že přejít přes silnici na druhou stranu je téměř nemožné.
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Životní prostředí

Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy
Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou
navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé
druhy, ale především ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co
nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování
přírodních biotopů.
Způsob ochrany území začleněného do soustavy Natura 2000, určuje každý
členský stát na svém území podle svých vlastních zákonů.
V České republice za naturové oblasti zodpovídá Agentura ochrany přírody a
krajiny.
Vytváření probíhá v ČR tak, že vláda vyhlašuje ptačí oblasti a evropsky významné
lokality. A právě tyto by se měly nacházet také na katastru naší obce.
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Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolzí
7. zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2004 se poprvé zabývalo vyhlášením Ptačí
oblasti)*. Nesouhlasilo s jejím zřízením, protože je v rozporu s Územním plánem naší
obce a schválilo připomínky obce k návrhu vyhlášky.
Ptačí oblasti (zkratka PO) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č.
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích). Spolu
s evropsky významnými lokalitami vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS vytvářejí
soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností Česka jako člena EU.
Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách
směrnice, nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu
vyšším než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou
ovšem chráněni všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany.
Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými
nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti
vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody.
V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou
společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku.
Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II
směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle
desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních parků, Správ
chráněných krajinných parků, okresních úřadů, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu
by vytvoření kvalitního návrhu ptačích oblastí nebylo možné. Postupně bylo prověřeno
několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná
kritéria. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl
v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.
V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí
– příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela
zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.)
platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného
území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.
Mezi ptačí oblasti by měla být zařazena také lokalita Moravskoslezského kraje
Heřmanský stav – Odra – Poolzí, která má kód CZ0811021 a rozlohu 5.041,39 ha a
která přímo zasahuje do katastru naší obce a tím se také naší obce bezprostředně dotýká.

Vlevo na mapě České republiky jsou vyznačeny Ptačí oblasti.
V červeném rámečku severní Morava. Vpravo ptačí oblasti na severní Moravě.
V červeném rámečku Heřmanský stav – Odra – Poolzí.
)* Přesné znění usnesení v kapitole Z jednání zastupitelstva obce na str. 16/04.
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Popis lokality
Charakteristickými biotopy navržené ptačí oblasti jsou různé typy mokřadů –
vodní toky, rybníky, pískovny a štěrkoviště a další mokřady, na které jsou vázány četné
ptačí druhy. Bylo zde zjištěno více než 120 pravidelně hnízdících druhů ptáků, několik
z nich tu nalézá jediná optimální hnízdiště v rámci severní Moravy. Oblast je také
důležitou tahovou lokalitou a v zimních měsících se zde nachází nejvýznamnější
zimoviště vodních ptáků v rámci severní Moravy.
Páteř celé oblasti je tvořena 2 většími vodními toky, řekami Odrou a Olzou,
s četnými přítoky, které poskytují prostor pro ledňáčka říčního (Alcedo atthis), pisíka
obecného (Actitis hypoleucos) a břehuli říční (Riparia riparia). Obě řeky, Odra i Olza,
představují jediné pravidelné hnízdiště morčáka velkého (Mergus merganser) v České
republice.
Vodní nádrže jsou zastoupeny několika rybničními soustavami, větší vodní plochy
zahrnují také štěrkopískovny, které se nacházejí v nivě řeky Odry. V rákosových
porostech v okolí vodních ploch ptačí oblasti hnízdí bukáček malý (Ixobrychus
minutus), moták pochop (Circus aeruginosus), slavík modráček (Luscinia svecica),
bukač velký (Botaurus stellaris), chřástal malý (Porzana parva), rákosník velký
(Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides). Na
ostrůvcích hnízdí racek černohlavý (Larus melanocephalus) a rybák obecný (Sterna
hirundo).
Jiné mokřady jsou v oblasti zastoupeny přechodně až trvale zamokřenými
plochami, které se tu vyskytují v okolí vodních nádrží, vodních toků, v zemědělské
krajině, v enklávách lučního charakteru a v poklesech vzniklých poddolováním. Tyto
biotopy vyhledává chřástal kropenatý (Porzana porzana).
Seznam katastrů:
Kód:
Katastr:
625965
Dětmarovice
625973
Koukolná
629731
Dolní Lutyně
631167
Doubrava u Orlové
664103
Karviná-Doly
664197
Staré Město u Karviné
667366
Koblov
707031
Nový Bohumín
707139
Kopytov
712493
Poruba u Orlové
712531
Horní Lutyně
714691
Heřmanice

Pohled na soustavu
karvinských rybníků.
Poslední vzadu je Větrov,
který hraničí
s katastrem Koukolné.

Kód:
714917
720356
720372
736716
744441
748871
754897
762474
780359
785971
789216

Katastr:
Hrušov
Petrovice u Karviné
Závada nad Olší
Pudlov
Rychvald
Skřečoň
Starý Bohumín
Šilheřovice
Věřňovice
Vrbice nad Odrou
Záblatí u Bohumína
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Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Počet
Druh:
párů:
Druh:
1
Bukáček malý)
6 – 16 Moták pochop)3
Ledňáček říční)2
16 – 35 Slavík modráček)4

Počet
párů:
12 – 19
11 – 25

)1 Bukáček malý je naše nejmenší volavka. Žije velmi
skrytě v rákosových a vrbových porostech. Tažný
pták, na hnízdiště se vrací na přelomu dubna a
května, odlétá během srpna a září do střední
rovníkové Afriky.

)2 Ledňáček říční je poměrně známý plachý
pták, který hnízdí od května do září. Je u nás
pokládán za jednoho z nejhezčích ptáků.

)3 Moták pochop je tažný jestřábovitý dravec, který je
u nás v období dubna až září. Hnízdí jedenkrát ročně
v dubnu až červnu. Je velký 48 – 55 cm, rozpětí křídel
má 1,1 – 1,35 m a hmotnost 400 – 800 gramů. Obývá
vodní nádrže s rákosím, živí se menšími savci a ptáky.

)4 Slavík modráček je velký asi jako vrabec
domácí, ale štíhlejší. Tažný pěvec, který se ze
zimovišť v Africe a Středomoří vrací od
poloviny března do poloviny dubna, odlétá
v srpnu, nejpozději začátkem září.

Více o těchto ptácích v přílohové části Kroniky.
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Další druhy, které se zde vyskytují
Druh:
Bukač velký
Chřástal kropenatý
Chřástal malý
Chřástal polní
Čáp bílý
Čáp černý
Datel černý
Jeřáb popelavý
Lejsek bělokrký
Luňák červený

Počet
párů:
1–4
1–4
0–2
7 -23
5–7
0–2
0–3
0–1
3 – 14
0–1

Druh:
Orel mořský
Pěnice vlašská
Racek černohlavý
Raroh velký
Strakapoud prostřední
Ťuhýk obecný
Včelojed lesní
Volavka červená
Žluna šedá

Počet
párů:
0–1
0–1
0 – 14
0–1
0–1
minimál.
16 – 22
0–3
0–1
9 – 22

Vývoj událostí
2000
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou zahájila práce na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku.
Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II
směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Výsledkem byl návrh
ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu
životního prostředí.
2003
V průběhu roku byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí –
příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila novela zákona o ochraně přírody
a krajiny platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii
chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány Nařízením vlády.
2004
Od počátku roku se v médiích objevují prohlášení zástupců Moravskoslezského
kraje a Ministerstva průmyslu České republiky, kteří kritizují návrh na vyhlášení ptačí
oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí a prezentují projekt na vybudování strategické
průmyslové zóny právě na území ptačí oblasti. Průmyslová zóna má řešit problémy
nezaměstnanosti v kraji.
8.6.2004
Občané Ostravska informovali o vzniku petice. První podpisy za vyhlášení ptačí
oblasti v Heřmanský stav – Odra – Poolzí v původním rozsahu a proti umístění
průmyslové zóny Dolní Lutyně přidali pod ní prezidentu ČR, vládě ČR, parlamentu,
senátu, zastupitelům Moravskoslezského kraje, primátoru a zastupitelům města Ostravy
a starostům a zastupitelům měst Bohumín, Karviná, Orlová a obce Dolní Lutyně.
22.7.2004
Občané Ostravska předali druhou část podpisů pod peticí za vyhlášení ptačí oblasti
a proti umístění průmyslové zóny orgánům státní správy a samosprávy ČR.
22.7.2004
Na Ministerstvu životního prostředí proběhlo mezirezortní připomínkování návrhu
několika ptačích oblastí, mezi nimi i Heřmanský stav – Odra – Poolzí. Proti vyhlášení
ptačí oblasti se vyjádřili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
dopravy a krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Důvodem jejich nesouhlasu byla
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zejména připravovaná výstavba dálnice D47 Praha – Ostrava a plánovaná výstavba
průmyslové zóny Dolní Lutyně.
22.7.2004
Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo odpověď na petici občanů Ostravska
proti umístění průmyslové zóny s tím, že Ministerstvo průmyslovou zónu nadále
prosazuje, neboť ji považuje za klíčovou pro řešení nezaměstnanosti v regionu a ochrana
přírody pro něj není tak významná.
4.10.2004
Vládě ČR byl předán dopis dvaceti českých nevládních organizací s místní,
regionální, celostátní i mezinárodní působností, požadující vyhlášení ptačí oblasti
v původním rozsahu, naplnění národního zákona i závazků ČR v oblasti životního
prostředí vůči EU a odmítnutí výstavby průmyslové zóny na území navržené ptačí
oblasti.
4.10.2004
Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo tiskovou zprávu, kde potvrzuje svou
snahu o vyhlášení ptačí oblasti v plném rozsahu a upozorňuje na konkrétní rozsudky
Evropského soudního dvora, které se váží k porušování směrnice o stanovištích a
směrnice o ptácích.
12.10.2004
Úřad vlády ČR potvrdil přijetí dopisu dvaceti nevládních organizací a stručně
informuje o tom, že celá věc bude projednána na některém z blížících se zasedání vlády.
18.10.2004
Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, krajskému úřadu a dalším orgánům
státní správy a samosprávy byla předána třetí část podpisů pod peticí občanů Ostravska.
Celkový počet podpisů pod peticí tak dosáhl 1333. Podepsaní požadují vyhlášení ptačí
oblasti v původním rozsahu, naplnění závazků ČR v oblasti životního prostředí vůči EU
a odmítnutí výstavby průmyslové zóny na území ptačí oblasti.
27.10.2004
Vznikla druhá petice, tentokrát celorepubliková. Vládě bylo pod touto peticí
předáno 1905 podpisů, požadujících vyhlášení ptačí oblasti v původním rozsahu,
naplnění závazků ČR v oblasti životního prostředí vůči EU a odmítnutí výstavby
průmyslové zóny na území navržené ptačí oblasti.
27. 10. 2004
Na svém jednání vláda neschválila návrh Nařízení vlády pro ptačí oblast
Heřmanský stav – Odra – Poolzí a uložila Ministerstvu životního prostředí hledat
alternativní řešení pro ochranu ptactva na Severní Moravě a zachování populací ptáků
žijících v této oblasti s poukazem na plán výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně.
16.11.2004
Vláda ČR zaslala odpověď na petici občanů za vyhlášení ptačí oblasti v původním
rozsahu a proti umístění průmyslové zóny, v němž stručně informuje o svém rozhodnutí
ptačí oblast nevyhlásit vůbec z hlediska ekonomických a sociálních zájmů v předmětné
lokalitě.
Na tomto místě je vhodné připomenout, že do celé problematiky zasahovalo
občanské sdružení Arnika, které má i v Dětmarovicích několik velmi zainteresovaných
příznivců.
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Ev rop sky v ý zn a mná lo ka lit a
Jak jsem již naznačila
v kapitole „Z činnosti zastupitelstva obce“, dalšími otázkami
o ochraně přírody se zabývalo
zastupitelstvo obce na svém 9.
zasedání dne 16. června 2004.
Zastupitelstvu byly předloženy
informace o návrhu Správy
Chráněné krajinné oblasti Poodří
na zařazení lokality „Niva Olše –
U Červínka – Bezdínek“)1 do
národního seznamu evropsky
významných lokalit.
V tomto území, jež významně zasahuje do katastru naší Oblast za EDĚ, kam má zasahovat tato lokalita.
obce, by měly být v budoucnu
chráněny dva živočišné druhy, a to kuňka žlut o bř ichá)2 a páchník hněd ý)3.
Zastupitelstvo obce se zřízením této evropsky významné lokality „Niva Olše – U
Červínka – Bezdínek“)1 nesouhlasilo, protože mu doposud nebyly předloženy přesné
podklady, ze kterých by bylo jasné:
zda se jedná skutečně o významnou populaci kuňky žlutobřiché a
páchníka hnědého
kdo a kdy mapoval území
kdo bude vykonávat správu
kdo bude hradit náklady spojené se správou území
kdo bude rozhodovat o zásazích v dané lokalitě
přesné zařazení a stupeň ochrany
výsledek jednání s firmou ČEZ a.s., protože část chráněného území se
má nacházet v ochranném pásmu Elektrárny Dětmarovice
)1 Později byla tato lokalita pojmenována „Niva Olše – Věřňovice“.

)2 Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata),
jak již sám název nasvědčuje, je drobná
žába. Více o ní v Dětmarovickém okénku
č. 72 v červenci 2004.

)3 Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
je brouk, který žije ve stromových
dutinách. Více o něm v Dětmarovickém
okénku č. 72 v červenci 2004.
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Průmysl

Důl Doubrava v Doubravě,
dnes součást Dolu Československá armáda v Karviné, a. s.,
zajišťoval mnoho desítek let práci,
obživu a jistotu nespočtu dětmarovických rodin.
Jeho další budoucnost je zcela nejistá.

Těžba uhlí pokračuje
Přes veškeré snahy obce, starostů zúčastněných obcí a také členů občanských
sdružení karvinského regionu, těžba uhlí na Dole ČSA Karviná pokračuje.
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Projednávání v zastupitelstvu obce
5. mimořádné zasedání ZO dne 28.1.2004
schválilo:
podání žaloby obce k soudu na přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu v Ostravě, kterým byla povolena hornická činnost
spočívající v dobývání uhlí v porubech č. 14 2450 a 14 2452 ve sloji č. 24
v dobývací oblasti č. 14 lokality Doubrava Dolu ČSA Karviná (dle návrhu JUDr.
Nedbalce)
vzalo na vědomí:
nabídku OKD a.s. Dolu ČSA na odkoupení nemovitosti – pozemků a na nich se
nacházejících místních komunikací na pozemcích parc. č. 3222/3, 3261, 3535 a 3546
v oblasti Glembovce a v souvislosti s tím
neschválilo:
záměr obce prodat výše uvedené nemovitosti
9. zasedání ZO dne 16.6.2004
schválilo:
stanovisko obce k dobývání porubu č. 13 2458 ve 24. sloji ve 13. dobývací oblasti
lokality Doubrava Dolu ČSA Karviná na katastru obce Dětmarovice

Jak se vyvíjela situace
Začátkem ledna 2004 obdržela obce a také všichni účastníci řízení rozhodnutí
Českého báňského úřadu ve věci dobývání porubů 14 2450 a 14 2452 ve 24. sloji 14. kře
lokality Doubrava Dolu ČSA Karviná.
V tomto rozhodnutí se uvádí, že se zamítají veškerá odvolání občanů i obce
Dětmarovice podaná proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Ostrava koncem roku
2003 a že se potvrzuje rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě ze dne
6.11.2003. V praxi to znamená, že se povoluje těžba ve výše uvedených porubech)1.
Obec na tuto skutečnost reagoval tím, že se sešlo mimořádné zastupitelstvo obce,
na kterém se zastupitelé dohodli, že obec podá žalobu k soudu.
V lednu byla obci doručena nabídka OKD, a.s. Dolu ČSA Karviná. Touto
nabídkou doly projevují zájem o odkoupení několika parcel)2, které tvoří dva úseky
místních komunikací v oblasti na Glembovci. Jsou v majetku obce a budou ovlivněny
těžbou v období do roku 2010. OKD to předkládají jako návrh kompenzačních opatření
na majetku obce v předstihu.
Samozřejmě, že jsme na tuto myšlenku nepřistoupili. Měli by nás pak „v hrsti“.
V únoru se projednávaly na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje rozpory mezi
konceptem Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a plánovací
dokumentací obcí Dětmarovice, Doubrava a města Orlová. 30. ledna se konalo na KÚ
MSK v Ostravě pracovní jednání za účasti všech zainteresovaných. 16.2. 2004 dokonce
navštívil náš starosta Ing. Lumír Mžik společně s Ing. Květuší Szyrokou, starostkou
sousední obce Doubrava, Evžena Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje.
Rozpory spočívají ve věci vymezení hranice mezních vlivů těžby. Jmenované obce
požadují, aby do Územního plánu velkého územního celku byly zakomponovány
)1 O této problematice podrobně v Kronice obce 2003 na str. 34-38/03.
)2 Jedná se o parcely č.3222/3, 3261, 3535 a 3546 k. ú. Dětmarovice. Viz příloha.
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„hranice mezních vlivů“ a „linie střetu zájmu“)3. Na straně druhé stojí OKD, a.s., člen
KARBON INVEST, a.s., kteří pochopitelně se zakomponováním těchto požadavků do
map nesouhlasí.
Bylo konstatováno, že požadované pojmy nemají oporu ve stavebním zákoně ani
v horním zákoně a navrženo, že pouze budou vymezena konkrétní území s požadavky
na zvýšenou ochranu před vlivy důlní činnosti.
V polovině roku se projednávala žádost OKD, a.s. Dolu ČSA Karviná ve věci
dobývání porubu č. 13 2458 ve 24. sloji 13.dobývací oblasti lokality Doubrava.
Obec Dětmarovice shledala v odborných posudcích, o které se žádost opírá,
nesrovnalosti. Například v mocnosti sloje, kdy v některých posudcích se uvádí mocnost
230 cm a jinde dokonce 400 cm. Dále se nelíbí ovlivnění katastru obce při součtových
poklesech, které jsou v různých odborných posudcích různé.
Na základě těchto a dalších nesrovnalostí obec Dětmarovice dříve než zaujme
k výše uvedenému porubu své stanovisko, požaduje o předložení těchto dokumentů:
přepracovanou EIA na období 2003 – 2010
přepracované znalecké posudky na poruby č. 14 2450 a 14 2452 a 13 2458
přepracovaná stanoviska Ministerstva životního prostředí
nové zpracování posudku na režim podzemních a povrchových vod na katastru
obce Dětmarovice, když předložený posudek z roku 2003 se zabývá pouze
katastrem obce Doubrava
Toto stanovisko bylo projednáno na zastupitelstvu obce v červnu.
Odpověď OKD došla obci v srpnu. Samozřejmě vše bylo „krásně“ zodpovězeno a
námitky obce opět smeteny ze stolu. Ale jednu zajímavost jsme si zde mohli přečíst. A
to vysvětlení, proč se v různých materiálech rozcházejí síly mocností jednotlivých
slojí)4. A také zde bylo nenápadně naznačeno, že se zřejmě všechny plánované sloje
těžit nebudou)5.
Ihned nato, ještě v srpnu, bylo svoláno místní šetření na 22.října a zahájeno řízení
o povolení hornické činnosti v daném porubu č. 13 2458.

Některé poruby, kde se má těžit
Mocnost
Kra:
dle EIA:
Poruby ve 14. kře:
14 2450
2,5 m
14 2452
2,5 m
14 2470
1,8 m
14 2472
1,8 m
14 2570
2,7 m
14 2572
2,7 m
Celkem:
14,0 m
Vysvětlivky:
Vytěženo

Skutečnost:
3,8 m
3,8 m
0,0 m
0,0 m
0,0 m
0,0 m
7,6 m

Kra:

Mocnost
dle EIA:

Poruby ve 13. kře:
13 2458
2,3 m
13 2478
1,8 m
13 2558
3,8 m
13 2858
3,0 m
13 3158
2,3 m
Celkem:
13,2 m

Probíhá řízení

Skutečnost:

3,1 m
1,9 m
3,0 m
0,0 m
0,0 m
8,0 m
Nebude???

)3 V minulém roce v textech o hornické činnosti nazýváno „izolinie“.
)4 OKD uvádí, že zvýšená mocnost slojí oproti dokumentaci EIA byla určena průběžným dopřesňováním
vrtným průzkumem a ražbami.
)5 Blíže viz další kapitolka.
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Tato tabulka, která byla zveřejněna v dopise OKD, naznačuje, že některé
plánované poruby se pravděpodobně nebudou těžit. Je to možná tím, že se při hlubších
rozborech ukázalo, že těžba v tzv. severním poli lokality Doubrava je opravdu velice
náročná, složitá a riskantní. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.

Z činnosti občanského sdružení
V březnu letošního roku byly provedeny některé menší změny ve stanovách
občanského sdružení Občané za životní jistoty.
Toto sdružení se sešlo dne 19.3.2004 na své členské schůzi, kde občany
informovalo o své dosavadní činnosti, seznámilo se svým stanoviskem k záměru
hornické činnosti v porubech 14 2450 a 14 2452, informovalo o dohodách a následných
výkupech na Kozinci v Doubravě, o postupu řešení rozporů mezi konceptem územního
plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná, o činnosti hornické komise, o
aktivitách, který vyvinuli za účelem připravované změny horního zákona.
V závěru bylo přijato stanovisko z této schůze:

„Souhlasíme s navrhovanými změnami horního zákona, které zpracovala občanská a
ekologická sdružení karvinského regionu.
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby území obce Dětmarovice v lokalitách Glembovec,
Zálesí a Koukolná byla dotčena či ohrožena těžbou z dobývacích prostorů Karviná – Doly I
a Doubrava Dolu Čs. armáda Karviná.“
Změna horního zákona
Jak jsem již dříve uvedla, hodně úsilí věnovali členové výboru občanského
sdružení problematice změny horního zákona č.44/88 Sb. Původní, platný zákon je již
velice zastaralý a od roku 2003 se připravuje zákon nový. Na připomínkách pracovalo
celé uskupení občanských a ekologických sdružení karvinského regionu. Celkem 8
subjektů. V dopise, který zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu, mimo jiné uvádějí:

„Nejde nám o zastavení těžby uhlí, ale o rovnoprávné řešení uvedené problematiky na
principech demokratické společnosti, kterou by měl řešit nově navrhovaný horní zákon
vycházející z pravidel Listiny základních lidských práv a svobod a pravidel slušného a
korektního vzájemného společenského soužití – viz Občanský zákoník.
Dle našeho názoru by velice usnadnila Vaše rozhodování přímá osobní návštěva
zdejšího regionu a pohovoření se zdejšími, důlní činností poškozenými obyvateli, vyslechnutí
jejich problémů a poznání jejich vlastního názoru.
Těžba jakéhokoliv nerostu, byť ve vlastnictví státu, nemůže zvýhodňovat těžební
společnost, poškozovat občany, bydlící na ložisku nerostného bohatství, a jejich majetek.“
Nutno podotknout, že změnami horního zákona se zabývala i naše hornická
komise a o problematiku se zajímali také starostové dotčených obcí. Dne 9.2.2004 se
například konala schůzka zástupců obcí ohledně navrhovaných změn tohoto zákona.
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Z Elektrárny
Elektrárna Dětmarovice se v roce 2004 hlásí
k programu „Bezpečný podnik“. Na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále
snižuje a minimalizuje množství úrazových dějů nebo
samotných úrazů.
Na úseku životního prostředí důsledně sleduje a
vyhodnocuje dopady všech svých činností na životní
prostředí a směřuje k neustálému zlepšování.

Graf znázorňuje vývoj emisních faktorů v EDĚ
za období 1993 – 2003, a to konkrétně
u tuhých znečisťujících látek, oxidu siřičitého,
oxidu dusíku a oxidu uhelnatého.

Ve středu 31. března 2004 byl obhajobou závěrečných prací ukončen na Prag
International Bussines School (člen asociace MBA-škol) firemní kurz ČEZ. Po úspěšné
obhajobě obdrželi jeho absolventi titul MBA (Master of Bussines Administration).
V současné době je získání tohoto titulu velice prestižní a módní záležitostí.
Předmětem studia MBA je získání znalostí a dovedností v oblasti managementu.
Jde o jedno z nejvyšších manažerských vzdělání. Titul je udílen za absolvování tříletého
studia ukončeného vypracováním a obhájením závěrečné práce.
Čtyři manažeři skupiny ČEZ, mezi nimi ředitel dět marovické elektrárny
Ing. Lumír Jendryščík, prokázali při obhajobě vysokou úroveň nabytých znalostí a
vynikající úroveň jimi zpracovaných závěrečných prací. Závěrečné práce těchto
studentů vycházely z praktických zkušeností a řešily aktuální problémy. O to byly
důležitější a zasloužily si ocenění.
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Průmyslová zóna Dolní Lutyně
V posledních dvou letech se stále více častěji hovoří o vzniku nové průmyslové
zóny Dolní Lutyně – Letiště.
Pro průmyslovou zónu bylo vybráno katastrální území Dolní Lutyně, v rovinatém
území, v údolní nivě řeky Olše. Na západě a jihozápadě hraničí s územím města
Bohumína, části katastrálního území Skřečoň, a na severovýchodě těsně navazuje na
zástavbu katastrálního území Věřňovice, místní části Dolní Lutyně.
Lokalita je navržena převážně na zemědělské půdě a dvou lesních porostech. Na
řešené ploše se nenachází žádná zástavba, kromě čtyř vojenských bunkrů a jednoho
seníku. Většina pozemků pro plánovanou průmyslovou zónu je ve vlastnictví České
republiky ve správě Pozemkového fondu ČR. Lesní pozemky jsou také ve vlastnictví
České republiky, ve správě Lesů ČR.
Rozvojová lokalita v Dolní Lutyni s celkovou rozlohou až 225 hektarů by mohla
představovat po Nošovicích druhou strategickou zónu v Moravskoslezském kraji pro
dosud neznámého investora, který využije celou plochu. I když se celá lokalita nachází
na území Dolní Lutyně, měla by významný vliv na území celého karvinského regionu,
tedy i naší obce, z hlediska dopravního napojení, napojení na technickou infrastrukturu a
v neposlední řadě také na zaměstnanost.
Otázkou je, zda se podaří tuto akci prosadit a realizovat, protože tato plánovaná
zóna má mnoho nepřátel. V letošním roce se naplno projevil boj mezi Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí, které prosazuje v rámci
projektu Natura 2000 vyhlášení ptačí oblasti)1.

Území případné průmyslové zóny v Dolní Lutyni
by bylo napojeno nejen na dálnici, ale i na železnici
)1 Viz str. 40/04 tohoto dílu Kroniky.
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Služby, obchod,
podnikání

Snímky ze setkání podnikatelů z Dělnického domu.
Vlevo starosta obce Ing. Lumír Mžik,
vpravo Šárka Ligocká, která provozuje řeznictví.

Setkání podnikatelů
Dne 20.4.2004 se konalo v banketce Dělnického domu setkání podnikatelů a
zástupců samosprávy obce, kde se seznámili s prezentací Hospodářské komory okresu
Karviná. Ta představila možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie. Na závěr proběhla neformální beseda a raut.
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Notia odešla z Dět marovic
Po mnohaletém působení v Dětmarovicích definitivně
ukončila Notia a.s.)1 k 31.12.2004 svůj pronájem
v budově čp. 22)2, ač se prakticky z Dětmarovic
vystěhovala již koncem roku 2003 a přesídlila do
Karviné. Do prostor kamenosochařství se nastěhovala firma Aromka.
Firma má mnohaleté zkušenosti v oboru. Kromě tradičních prací vyrábí také
zahradní prvky, které jsou velice netradiční a moderní. Za dobu svého působení
pracovala na nespočtu velmi známých objektů prakticky po celé republice.
1997
Městská radnice Karviná - výroba a montáž
Hotel Ostrava Praha - výroba a montáž
Česká pojišťovna Havířov - výroba a montáž
1998
VOKD Ostrava - vstup - výroba a montáž
JÄKL Karviná – výroba
SAVOY Ostrava - výroba a montáž
Union Banka Ostrava, ul. Hrabákova - výroba a montáž
Stavebniny Janík Ostrava - výroba
1999
Ostravia Trade a.s. - výroba a montáž
Biskupství ostravsko-opavské - výroba a montáž
Komerční banka Havířov - výroba a montáž
2000
Interiér vlastní prodejny v Ostravě
Dům Dvořák Praha - výroba a montáž
Kašna U tuleně Karviná - výroba a montáž
Náměstí v Českém Těšíně - výroba a montáž
2001
Svatováclavská ul. Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Fryštátská ul. Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Krajský Úřad Ostrava - výroba a montáž
2002
Nádvoří společnosti Tchas - výroba a montáž
Náměstí v Karviné - výroba a montáž
2003
Severomoravské plynárny – „Stavba roku 2003“ - výroba a montáž
Předzámčí Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Ul. Svatopluka Čecha Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Ul. Hrnčířská a ul. Příčná Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Park Boženy Němcové Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Kašna - INVA GROUP Frýdek-Místek - výroba a montáž
2004
Most Sokolovských hrdinů - Karviná-Darkov - výroba a montáž
Úpravy hotelu Atom - Ostrava
Opěrná zeď na ulici Sv.Čecha - Karviná-Fryštát - výroba a montáž
Přístavba a rekonstrukce budovy OS Svitavy - výroba a montáž
Rekonstrukce Památníku osvobození a parku - Karviná-Nové Město - výroba a montáž
Staveb. úpravy vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží - Bohumín - výroba a montáž
)1 Dříve o firmě Notia v Kronice obce 1996 na str. 52/96.
)2 Budovu čp. 22 koupil podnikatel Roman Volák. Viz str. 18/04 tohoto dílu Kroniky.
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Procon -

K Z, s. r.o

Firma Procon - KZ, s.r.o se zabývá výrobou nábytku, a to již od roku 1991. Má
sídlo v areálu firem před hlavní vrátnicí Elektrárny Dětmarovice v čp. 1142. Jednateli
s.r.o. jsou místní občané Vladimír Koláček a Jiří Zaremba.
Z široké nabídky nábytkářských výrobků, které jsou zde schopni vyrobit,
jmenujme kuchyňské linky, obývací pokoje, ložnice, bytové doplňky, vestavěné skříně,
předsíňové stěny, police, knihovny, kancelářský nábytek, PC stoly, dokonce i vybavení
obchodů , lékáren a podobně.
Vyrábějí také nábytek na zakázku na přání zákazníka. Před výrobou se provede
měření u zákazníka v bytě a pro větší představivost zákazníka se vytvoří 3D návrh
řešení. K větší spokojenosti zákazníka dále nabízejí zabezpečení instalace vody, plynu a
elektrického vedení.
Výrobou nábytku práce nekončí. V Proconu nabízejí záruční a pozáruční servis
kuchyňských linek a veškerých nábytkových dílů u nich vyrobených.
Využívají moderní technologie, nábytek vyrábějí z mnoha materiálů v různých
variacích. Při výrobě dbají především na kvalitu.
Za ta léta využilo jejich služeb již mnoho spokojených zákazníků. I já patřím mezi ně.

Logo a sídlo firmy PROCON.

Rů zn é
V roce 2004 definitivně zmizela z povrchu zemského firma Bernatík.
Bezdomovci ukradli, co se dalo. Pak přišla na řadu technika. Zbytky hal a budov byly
srovnány se zemí, cihly rozdrceny na antuku a suť odvezena. Společně s touto firmou
zmizel i dům čp. 90 – bývalý finanční dům)*.

Poslední zbytky budov firmy Bernatík.
Na pravém snímku v pozadí je vidět vyrůstající štěrkovnu.
)* Viz kapitola Z historie obce tohoto dílu na str. 91/04.

55/04

Mezitím, co mizela předcházející firma, hned kousíček dál vyrůstala nová
štěrkovna. Ač na katastru Dolní Lutyně, je pojmenována štěrkovna Dětmarovice.
Jedná se o firmu GZ-Sand, s.r.o. - závod 08 Dětmarovice. Její mateřské sídlo je
v Napajedlech. Zabývá se těžbou, zpracováním a prodejem štěrkopísků.

Postupná
proměna
území.
Horní
snímek
z roku
2002,
dolní
snímek
z roku
2004.
V pravé
části
mizející
firma
Bernatík,
v levé
části
vyrůstající
štěrkovna.

GRAND – velkoobchod s ochrannými pracovními pomůckami - se přestěhoval
z areálu Elektrárny z Dětmarovic do Karviné na zimní stadión.
Od 1.1.2004 jsou v pohostinství Rumcajs na Zálesí opět noví nájemci. Jsou jimi
manželé Černí.
V domě čp. 770 v centru obce naproti prodejny Elektro Volák je další restaurace,
která dostala jméno Červený kohout.
V přízemí této budovy byl zprovozněn TIPSPORT, který sem přemístili
z Dělnického domu.
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Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

Vítání občánků v nově rekonstruované sňatkové síni.

Zlatou svatbu o slavili
14.8.2004
11.9.2004

Helena a Oskar G o r n í
Zdeňka a Ludvík V o n t r o b o v i

Dětmarovice čp. 487
Dětmarovice čp. 969
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Kultura,
církve, náboženství

V roce 2004 se konaly na poli kulturním, společenském a sportovním
nejen tradiční akce, ale také akce zcela nové.
Z těch stojí za povšimnutí především
Noc s Andersenem (vlevo nahoře),
Soutěž starých pánů v požárním sportu (vlevo dole),
Trestles cup (vpravo nahoře) či Medový víkend (vpravo dole).
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Některé ku ltu rní a sp o lečenské akce v roce 2004
Datum: Název akce:
24.1. Koukolňácký ples
24.1. Myslivecký ples

Pořadatel:
Klub občanů
Myslivecké
sdružení

31.1. 6. obecní ples se konal v nádherně vyzdobeném sále. Výzdobu
provedla paní Eva Szyroká. V úvodním programu vystoupila
taneční skupina IMPULS z Bohumína. Cena vstupenky 250,- Kč.
Obecní úřad
14.2. Ples Elektrárny Dětmarovice
EDĚ
21.2. Dětský karneval ZŠ v Dělnickém domě byl zpestřen vystoupením
jednotlivých třídních kolektivů. Součástí bylo finále školní soutěže
O nejlepšího zpěváka školy, které vyhrála Tereza Kaděrová.
SRPŠ, ZŠ
28.2. Sokolský ples
TJ Sokol
20.3. Dětský karneval MŠ střed v Dělnickém domě
MŠ
20.3. Dětmarovické groble se konaly za nepříliš hezkého počasí
s účastí 147 pochodníků a běžců. Na organizaci akce se podílelo
10 pořadatelů – 3 u kontroly, 2 v kuchyni a 5 u zápisu.
TJ Sokol
27.3. Posezení s cimbálovou Slezan z Českého Těšína
OÚ
2.4. Noc s Andersenem poprvé v Dětmarovicích
knihovna
19.-21.4. Burza dětského oblečení
ČSŽ
21.4. Den Země pro první stupeň ZŠ
ČSOP, ZŠ
22.4. Den Země pro druhý stupeň ZŠ
ČSOP, ZŠ
27.4. Večer s cimbálovou v motorestu v Koukolné
Klub občanů
30.4. Slet čarodějnic a čarodědků přilákal ke škole na padesát
těchto postaviček v čele se zkušenými čarodějnicemi paní Černou
a Mgr. Kaděrovou. Nejvíce kouzelných bytostí přiletělo z první třídy
a vyhrály nádherný dort. Po soutěžích všichni společně spálili čarodějnici,
kterou vyrobili žáci 5. A třídy.
ZŠ, SRPŠ
7.5. Oslavy konce Druhé světové války
OÚ
9.5. Oslavy Dne matek s Malou Vinařinkou a lidovým
Obecní úřad
vypravěčem Antonínem Doupovcem v Dělnickém domě
27.5. Veselé zpívání v Dělnickém domě s tradiční výstavou
výtvarných prací. Tentokrát byla k vidění pohádka
„O kůzlátkách“
OÚ, ZŠ
29.5. Sportovní odpoledne, které připravilo vedení školy společně
se Sdružením rodičů a přátel školy pro všechny příznivce sportu.
Zájemci si mohli vybrat, v jaké disciplíně budou soutěžit.
Zúčastnili se i starosta a místostarosta obce.
ZŠ, SRPŠ
4.6. Dětský den pro děti MŠ Koukolná
Klub občanů
14.6. Hasiči pro Duhu – další setkání Sboru dobrovolných hasičů
s hendikepovanými dětmi ze stacionáře Duha v Orlové se konalo
na sokolském hřišti a později na starém řečišti řeky Olše
SDH
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15.6. Den dětí na sokolském hřišti pro mateřskou školu střed.
Po mnoha soutěžích a atrakcích si děti mohly opéci párek
na připraveném ohništi.
MŠ střed
19.6. Smažení vaječiny
ČZS
21.-23.6. Co dělají zahrádkářky v zimě. Mini výstava ručních prací
pro radost, užitek i potěšení ve svazové klubovně zahrádkářů.
Klub žen při ZO ČZS
24.6. Přijetí nejlepších žáků druhého stupně u starosty obce
SPOZ
25.6. Vítání prázdnin v Koukolné u mateřské školy
Klub občanů
29.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – přijetí na Obecním úřadu
SPOZ
25.7. Tradiční pouť
31.7. Fotbalové utkání Drnovice – Baník Ostrava „B“
SK
31.7. Soutěž starých pánů. 1. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku
připravil SDH ve spolupráci s Obecním úřadem. Tři družstva ze Starého
Města, Závady a Dětmarovic soutěžily O pohár místostarosty obce.
Sbor dobrovolných hasičů
3.9. Loučení s prázdninami v Koukolné
Klub občanů
11.9. Branný den pro děti a mládež na řečišti u slepého ramene řeky Olše
v prostorách kynologického cvičiště. Přeskok přes překážku, střelbu
ze vzduchovky na cíl, chůzi na chůdách, házení PET lahví do bedny
a další si mohly děti vyzkoušet.
V cíli jim byla odměnou grilovaná klobása.
Kynologové 029, SDH
18.9. Ukliďme svět
ČSOP
25.9. Srnčí hody v myslivecké hájence. V příjemné atmosféře se při hudební
produkci pana Jiřího Švidrnocha bavilo několik desítek párů. K jídlu
samozřejmě nechyběly myslivecké speciality ze srnčího.
Myslivecké sdružení
25.9. K-FEST 2004 – 1. ročník hudebního festivalu v Dělnickém domě
s podnázvem Hudbou všemi směry proti drogám.
Na místě bylo připraveno pro každého malé překvapení.
Krajská hygienická stanice prováděla bezplatně a anonymně
testy na HIV. Zúčastnilo se cca 200 osob.
Akce byla velice hlučná a občané Dětmarovic z ní moc radosti neměli.
K-centrum Orlová
1.-2.10.
Plody naší zahrádky.
Výstava výpěstků
a štědrých darů přírody
ve svazové klubovně zahrádkářů
nabídla jako již tradičně
mnoho zajímavého.
ČZS
7.10. SK Dětmarovice – FC Baník Ostrava. Fotbalové utkání.
Ve třetím kole Poháru ČMFS hostilo naše fotbalové družstvo
loňského mistra Gambrinus ligy FC Baník Ostrava.
Opravdový sportovní svátek pro příznivce kulatého míče.
SK
20.10. Setkání jubilantů 70 a 75 letých.
Tentokrát s menší účastí - 33 účastníků
SPOZ
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22.10. Trestles cup – 1. ročník závodu na koloběžkách, trojkolkách a jiných
podobných vozítkách připravil Obecní úřad ve spolupráci s firmou Trestles
pro děti mateřské školy a prvňáčky základní školy v parku před Dělnickým
domem. Všechny děti závodily s velkým zápalem na „nářadí“, které právě
pro ně vyrobila místní prosperující firma Trestles. Dětem se jezdilo dobře,
protože všechny cestičky v parku byly upraveny novým povrchem
ze zámecké dlažby za bezmála půl miliónu korun. Důstojnosti na akci
přidala přítomnost pana starosty, který měřil čas a paní tajemnice, jež dělala
zapisovatelku. První tři nejrychlejší dívky i chlapci obdrželi hezké ceny a
úplně všichni dostali sladké odměny.
OÚ, Firma Trestles
25.-27.10. Burza oblečení v sokolovně
ČSŽ
26.10. „Krásná je naše zem…“ – kulturní vystoupení žáků
základní školy u příležitosti Dne vzniku samostatného
Československa - v sále Dělnického domu
OÚ
6.11. Lampiónový průvod – akce několika nadšenců
12.11. Setkání jubilantů 50-ti letých
SPOZ
20.11. Poslední leč uspořádalo
myslivecké sdružení pro své příznivce v hájence
MS
21.11. II. varhaní koncert v kostele Maří Magdalény. Zazněly
skladby J. S. Bacha, J. Pachelbela, J. P. Sweelinca a jiné
v podání Barbary a Marie Chrobokových. Spoluúčinkovali
Adam Gybzdyl na housle a Dorota Pavlasová na flétnu
27.-28.11. Medový víkend v Dělnickém domě. První předvánoční prodejní výstava
včelích produktů – medu, medoviny, medových perníčků, výrobků ze včelího
vosku, kosmetiky, prodej bylinkových směsí a čajů. Výstava výpěstků členů
místního Českého zahrádkářského svazu, výstavka z činnosti Českého svazu
ochránců přírody. Součástí výstavy byla přednáška MUDr. Hajduškové
„Včelí produkty v životě člověka“.
Výstava byla velmi hojně navštívena a moc se líbila.
OÚ, ČSV, ČZS a ČSOP
4.12. Mikulášská besídka v motorestu v Koukolné
Klub občanů
6.-8.12. „Vánoční inspirace“ - výstava v banketce Dělnického domu nabízela k vidění
ukázky různě ozdobených vánočních stromků, se kterými ladily slavnostně
štědrovečerně prostřené stoly. Ke zhlédnutí byly i adventní věnce, vánoční
cukroví, pohlednice, sbírka andělíčků, betlémy a jiné vánoční inspirace.
OÚ, ČZS
19.12. Vánoční koncert ve zcela zaplněném kostele
OÚ
31.12. Silvestrovská zábava v motorestu U švagrů
Firma Ciba

Pouťová bohoslužba.

Setkání jubilantů.

Výstava Vánoční inspirace.
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Z činnosti knihovny
Noc s Andersenem
V pátek 2. dubna v 18,00 hodin začala v knihovně
Noc s Andersenem)*. Naše knihovna se tak zapojila do
celostátní akce, která je určena dětským čtenářům.
Nocování v knihovně se zúčastnilo 14 dětí, pro které byl
připraven bohatý program se čtením pohádek, různé
soutěže, kvizy a diskotéka v pyžamu. Na začátku večera
navštívil knihovnu sám pan Andersen, který dětem
vyprávěl o městě a státě, kde se narodil a prožil svoje
dětství.
Na společný večer zavítal i starosta obce Ing. Lumír
Mžik a tajemnice obecního úřadu Ing. Ilona Petráková. Ti
dětem předali pytel plný polštářků, aby se jim v knihovně
sladce a měkce spalo. Také dětem četli. Dalším hostem
byl ve večerních hodinách ředitel elektrárny Ing. Lumír
Jendryščík. Teprve hodinu po půlnoci se začaly děti
ukládat do spacáků a postupně usínat. Akce skončila
v sobotu 3. dubna ráno.
Kromě polštářků z prostředků obce, vzpomínek na
večer a noc prožitou v knihovně si děti odnesly i další
drobné upomínkové předměty - plyšáčky z prostředků
knihovny a další ceny, které věnovala elektrárna.

Tajemnice OÚ čte
na Noci s Andersenem.

Kulturní pořad
Tradiční akci ve spolupráci s Regionální knihovnou v Karviné připravila knihovna
pro děti mateřských škol. Hudební pásmo pod názvem Raf a Ňaf v kabaretu.
Vystoupily pražské umělkyně herečka a zpěvačka Věra Nerušilová a zpěvačka,
kytaristka a autorka hudby Marta Němcová – Březinová. Za doprovodu kytary si děti
zazpívaly a navíc se seznámily s tradičními i méně obvyklými hudebními nástroji.
Údržba knihovny
V knihovně je stále co vylepšovat.
V roce 2004 byla do knihovny nainstalována
klimatizace za 14.900 Kč. V tropických vedrech, kdy
slunce pálilo okny do výpůjčních prostor téměř celý den,
tam bývalo k nevydržení. Snad se tento problém alespoň
částečně podařilo vyřešit.
Venkovní vchodové dveře byly velmi nevzhledné,
navíc ve špatném stavu, který nezajišťoval bezpečnost.
Nové dveře do knihovny za 16.120,- Kč jsou již hezké.
)* Netradiční celostátní aktivita s poetickým názvem se letos konala v České republice již počtvrté. Nejen
svým názvem připomíná svátek dětské knihy, který 2. dubna slaví celý svět na počest narození slavného
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Propagací soustavné četby a hlasitého předčítání
podporuje rozvoj dětského čtenářství a je jednou z mnoha cest, jak děti ke čtení motivovat. Prvotní nápad
přenocovat v knihovně pochází z knihovny v Uherském Hradišti. Tato myšlenka se pak rozletěla po
republice i za její hranice na Slovensko a do Polska.

62/04

Ze života fa rno sti
Výměna administrátorů
Od roku 1974 je fara neobydlena a do Dětmarovic dojíždějí pouze administrátoři.
Po Mgr. Jindřichu Loriszovi, který dojížděl z Petrovic v době od 1.2.1990 do
30.6.2003, zde krátce působil administrátor Mgr. Pawel Żiółkowski (od 1.7.2003 do
31.12.2003) z Dolní Lutyně. Po něm naše farnost připadla pod farnost starobohumínskou. Nejdříve zde sloužil Mgr. Kalikst Jan Bernard Mryka (od 1.1.2004 do
31.7.2004) a po jeho odchodu na Ukrajinu od 1.8. letošního roku začal do Dětmarovic
dojíždět ThLic. Mgr. Hubert Krzysztof Jerzy Zabłocki.
V posledním období od poloviny roku 2003 do roku 2004 se zde vystřídali čtyři
administrátoři.
Mgr. Jindřich Lorisz
Narozen 1937 ve Vendryni u Třince, pochází z 5 dětí. Zajímavostí z jeho života je
fakt, že ho za mládí zajímala věda a chystal se na studia atomové fyziky do Moskvy.
Nakonec se rozhodl pro studium na Teologické fakultě. Tu absolvoval v Litoměřicích a
ukončil v roce 1961, poté nastoupil na základní vojenskou službu v Senici nad Myjavou
na Slovensku. Působil V Orlové, Českém Těšíně, Jablunkově, Albrechticích, Frýdku,
znovu v Českém Těšíně a konečně v Petrovicích u Karviné, odkud dojížděl na naši
farnost.
Náš administrátor u papeže
Toto je část pohlednice vydaná u příležitosti slavnostního požehnání dvou pozlacených korunek z milostného obrazu Panny
Marie Růžencové - Starobohumínské papežem Janem Pavlem II. dne 16. června 2004.
Na snímku je první zprava kronikář starobohumínské farnosti Mgr. Jan František
Teister, který mi byl velmi nápomocen při
zjišťování historických skutečností týkajících se dětmarovické farnosti. Uprostřed
sametovou podušku s korunkami drží starobohumínský farář a zároveň dětmarovický
administrátor Mgr. Kalikst Jan Bernard Mryka.
Nové hodiny
Na podzim roku 2004 byla provedena oprava kostelních hodin.
Na přelomu října a listopadu se znenadání zastavil starý mechanický hodinový
stroj ukrytý ve věži kostela. Stroj, který dlouhá desetiletí posunoval hodinové ručičky
jednoduše dosloužil. Naposledy prošel generální opravou v roce 1982. Vůbec nebylo
jednoduché rozhodnout, jakým způsobem znovu uvést hodiny do chodu. Oprava
stávajícího stroje by byla velice náročná a žádný hodinář nechtěl poskytnout záruku.
A tak byl do věže farního kostela nainstalován zcela nový elektronický hodinový
stroj, který je řízen satelitním signálem s půlovým odbíjením, které je v noci v době od
22,00 do 06,00 hodin z důvodů nočního klidu zablokováno. Tento stroj na rozdíl od toho
starého by již neměl potřebovat žádnou údržbu. Nový hodinový stroj instalovala firma
IMPULS-B s.r.o. z Ostravy. Výměna mohla být provedena mj. díky účelové finanční
dotaci z obecního rozpočtu ve výši 40 000,- Kč.
Původní hodinový stroj byl odpojen od hodinového rozvodu, zakonzervován
a ponechán ve věži včetně závaží v prosklené skříni jako muzejní exponát.
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Oprava Bendova kří že
Kříž se nachází v areálu Bendovy usedlosti u bývalého
úvozu mezi dvěma letitými lipami, které jsou chráněny
památkovým úřadem. Kříž samotný evidován (chráněn) není.
Vlastníkem byla rodina Bendova, nyní je majitelkou paní
Růžena Michalcová, rozená Bendová a dcery - dvojčata Šárky
Vykydalové rozené Zajoncové, neteře paní Michalcové.
Jedná se o nejstarší zachovaný kříž v celé naší obci
z roku 1879. Je vyroben z krystalického šedobílého mramoru
ze Supikovic ve Slezsku. Od neznámého autora. Kříž s bohatě
profilovaným podstavcem a dvěma schůdky dokola, zdobený
litinovou soškou Pany Marie a korpusem Krista. Ve střední
části podstavce je klínovým písmem vysekaný text s datací.
Materiál - mramor je značně zvětralý, popraskaný,
cementační pojivo vyplavila voda, kořeny letitých stromů
zvedají podstavec kříže a bortí jednotlivé části. Rezavějící čepy a úchyty litinových
ozdob trhají kámen.
Tento stav se majitelce paní Michalcové nelíbil a požádala dopisem dne 1.3.2004
obec o finanční výpomoc. Žádost byla projednána v zastupitelstvu obce dne 17.3.2004 a
schválena.
Na práci byly uzavřeny smlouvy o dílo 17.5.2004 s paní Růženou Michalcovou,
Dětmarovice čp. 403 a Obecním úřadem Dětmarovice. Práce byly zahájeny v květnu a
ukončeny v září. Obec uhradila 80 tisíc, paní Michalcová zaplatila 30 tisíc.
Postup restaurátorského zásahu
Mramorový kříž byl rozebrán na jednotlivé části a převezen k opravě do dílny
v Havířově k restaurování. Materiál byl mechanicky špachtlí očištěn od prachu, od
úchytů vegetace mechů a zpuchřelých částí na kameni. Chemickým nátěrem byl zbaven
zárodků plísní, potom umyt čistou vodou kartáčováním. Čistý a suchý materiál byl
zpevněn Porosilem ZV. Jednotlivé rozlámané kusy byly slepeny epoxidem. Rezavějící
čepy a svorky byly odstraněny a nahrazeny nerez materiálem. Úbytky materiálu, rohy,
hrany, nebo celé plochy byly doplněny umělokamennou směsí. Plocha s písmem byla
přebroušena a písmo přesekáno. Kříž byl usazen původní technologií, jednotlivé kusy
provrtány skrz a všech deset dílů navlečeno na jednu tří metrovou ocelovou tyč, tak
zvaně na sucho. Nakonec byl kámen barevně jednocen a
napuštěn hydrofobizačním nátěrem. Železné a litinové prvky
Panny Marie a tělo Krista byly pozlaceny plátkovým zlatem a
stříbrem.
Ocelová zahrádka byla značně rozbitá a částečně ztracená. Ze
zbylých částí ji restaurátor poskládal tak, že ohradila záda a boky kříže.
Mramorový kříž je usazen na betonovém základě. Nové
umístění bylo projednáno a schváleno obecním úřadem
Dětmarovice, okresním úřadem Karviná a majitelkou. Kříž byl
trochu posunut dopředu a usazen před dvě letité lípy.
Restaurátorské práce provedl akademický sochař Václav
Fidrich, U Jednoty 11, Havířov - Bludovice. Na provedenou
práci dal záruku 3 roky.
Nahoře původní stav, dole kříž po opravě.
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Školství

Zahájení nového školního roku 2004 - 05.
Stalo se již tradicí, že žáci se shromáždí na nádvoří školy.

Organi zační zm ěny
1.3.2004 nastoupil do funkce ředitele základní školy sedmatřicetiletý Mgr. Robert
Lindert, absolvent aprobace čeština – dějepis na Pedagogické fakultě v Ostravě a
bývalý středoškolský profesor Gymnázia v Orlové.
V prostorách školy ve vstupní hale byla vybudována kancelář pro zástupce
ředitele. To proto, že po zřízení příspěvkové organizace dosavadní kancelářské prostory
nevyhovují – jsou malé, když zde pracují účetní a sekretářka.
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Z ro zpo čtu Zá kladní ško ly
PŘÍJMY:
stravné ŠJ
nájemné
příspěvek zřizovatele
příspěvek krajského úřadu
projekt P
projekt HODINA
úroky
použití sponzorských darů
A.S.A.
poškozené učebnice
PŘÍJMY CELKEM:
VÝDAJE:
provozní náklady
potraviny
mzdové náklady
mzdové náklady OÚ
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální pojištění OÚ
příděl do FKSP
příděl do FKSP – OÚ
OPPP
OPPP- OÚ
ONIV
projekt P I
projekt HODINA – mzdy
projekt HODINA – sociální pojištění
projekt HODINA – FKSP
sběr DS
ostatní
ze sponzorských darů
VÝDAJE CELKEM:

Ředitel Základní školy
Mgr. Robert Lindert
na zasedání zastupitelstva obce
v Koukolné v září 2004.

Hlavní činnost:
805.705,-3,400.000,-10,801.040,-32.000,-10.960,-998,43
20.987,-12.939,-2.841,50
15,087.470,93

2,950.827,63
805.705,-7,706.000,-52.274,-2,683.064,-18.295,-154.120,-1.046,-7.452,-49.920,-249.856,-31.080,-8.000,-2.800,-160,-12.842,50
220,-20.987,-14,754.649,13

Vedlejší činnost:
575.760,-35.798,--

611.558,--

107.049,32
258.661,-143.715,-50.301,-2.874,--

604,-563.204,32
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Finanční p ro st ředky zři zovatele
Ukazatel:
prádlo, oděv, obuv
knihy, tisk
majetek
materiál
voda
plyn
elektrická energie
služby pošty
telefon
služby peněžních ústavů
zpracování dat
ostatní služby
oprava, údržba
programové vybavení
reprefond
cestovné, daně
odpisy
OPPP – kroužky
plat osobního asistenta
CELKEM

Upravený
rozpočet:
6.000
50.000
370.000
395.000
28.000
650.000
270.000
10.000
80.000
40.000
60.000
284.000
520.000
8.000
5.000
8.000
421.000
70.000
125.000
3,400.000

Čerpání:
3.000
34.000
179.000
376.000
27.000
596.000
214.000
6.000
91.000
29.000
55.000
311.000
612.000
10.000
5.000
3.000
400.000
50.000
72.000
3,073.000

Čerpání v %:
50 %
68 %
48 %
95 %
96 %
92 %
79 %
60 %
114 %
73 %
92 %
110 %
118 %
125 %
100 %
38 %
95 %
71 %
58 %
90 %

Sauna v mateřské ško le v K ouko lné
Začátkem prosince byla slavnostně
uvedena do provozu nová infrasauna v budově
mateřské školy v Koukolné. Naše mateřská
škola se tak stala druhým školským zařízením
v republice, ve kterém mohou děti blahodárných účinků sauny využívat.
Doposud
bylo zařízení využívající infračervené záření
úspěšně používáno řadu let v medicíně a
lékaři jej doporučují. Sauna je určena pro
potící, ale i léčebné procedury. Je vhodná i
pro osoby s alergiemi nebo pro ty, kteří těžce
snášejí vysokou teplotu v klasické sauně.
Infračervený tepelný systém je bezpečný a
někde ho dokonce nazývají domácím lékařem.
Realizovat tuto stavbičku se podařilo
s finanční pomocí sponzorů. Z celkových
nákladů cca 250 tisíc, uhradili sponzoři cca
150 tisíc a zbývající část byla hrazena z
prostředků fondu reprodukce Základní školy.
V sauně zleva: Ing. Petráková, Ing. Mžik, Mgr. Lindert, zástupce EDě a Ing. Kaděra.
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Sport, zájmové a
společenské organizace

Zájmové a společenské organizace pořádají
spoustu velice zajímavých akcí pro veřejnost a obohacují tak život v naší obci.
Dětmarovické groble, výstavy zahrádkářů i burzy oblečení mají již dlouhou tradici.
Soutěže kynologů si své postavení postupně budují.
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Z činnosti SK Dětma ro vice
Jarní část divize 2003-04
Naše mužstvo přezimovalo na devátém místě. Pak se trochu vzchopili, postoupili
dopředu. Následovaly různé výsledky, ale ke konci soutěže přišla katastrofa. Hráči byli
ve velkém útlumu. V šesti zápasech po sobě prohráli, nedali ani jeden gól, ale na druhé
straně jich 13 inkasovali. Jarní část divizní soutěže zakončili sedmou porážkou v řadě,
sice dali dvě branky, ale výsledný bodový efekt byl opět nulový. Jaro se jim absolutně
nepovedlo a v konečném účtování se umístili na nelichotivém 11. místě.
Nový trenér
Na lavičce našeho divizního celku vystřídal dosavadního trenéra Dušana Kohúta
nový trenér. Zasedl na ni Jaroslav Netolička. Jedná se o velice zkušeného člověka.
Bývalý hráč československé reprezentace, bronzový medailista z mistrovství Evropy
1980, někdejší trenér FC Karviná, naposledy kouč druholigové Jihlavy se dohodl na
roční spolupráci a dohled nad dětmarovickým mužstvem převzal v měsíci červenci.
Od angažování zkušeného trenéra si naši slibovali zlepšení herního projevu i
atmosféry v hráčské kabině.
Přátelské utkání
V sobotu dne 31.7. 2004 se na kvalitním hřišti místního SK Dětmarovice odehrálo
přátelské utkání v kopané. Prvoligové Drnovice se střetly s „B“ týmem Baníku Ostrava.
Poklidnou hru obou soupeřů sledovalo několik stovek diváků.
O Pohár ČMFS
V 1. kole Dětmarovice porazily Třinec 1:0, ve 2. kole pak výhrou nad Bystřicí
pod Hostýnem se jim otevřela cesta do kola třetího, kde se mohli těšit na úřadujícího
mistra České republiky.
7.10.2004 se hrálo 3. kolo Poháru ČMFS. V tomto kole se naši fotbalisté dočkali
svého snu a poprvé v historii hostili na svém domovském hřišti současného mistra první
ligy - populární FC Baník Ostrava. Ač naši vystupovali v roli outsidera, statečně
vzdorovali, bránili se rychlým protiútokům soupeře a napadali jejich rozehrávky. Ve
druhé půli zápasu se jim dokonce podařilo vyrovnat. Konečný výsledek 1:2 byl pro
naše, kteří patrně odehráli svůj nejlepší zápas sezóny, velmi lichotivý.

Snímky , které dokumentují atmosféru v Dětmarovicích
při utkání s Baníkem Ostrava.
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Byl to svátek fotbalu v Dětmarovicích. Fanoušci a nejen oni u nás viděli za
asistence Policie ČR, která zde nemohla chybět, velmi kvalitní fotbal. Stadión praskal ve
švech, návštěva byla odhadována na 2000 přítomných. Tolik lidí najednou snad ještě
nikdy v Dětmarovicích na fotbale nebylo.
Podzimní část divize 2004-05
V nové fotbalové sezóně nezačali naši špatně. Nedávali sice moc gólů, ale na
druhé straně ani góly nedostávali, takže to bylo vyvážené a stačilo jim to na pozici
v první půli tabulky.
Jenže po pohárovém zápasu s Baníkem Ostrava naši jakoby usnuli na vavřínech,
prohráli několik zápasů v řadě za sebou. Začali inkasovat zbytečně laciné góly a žádné
nedávali. Tak byl malér na světě - začali v tabulce padat dolů.
Nakonec zazimovali na nelichotivém 13. místě a na jaře budou bojovat o záchranu
v divizi.
Malé nahlédnutí do hospodaření SK
SK každoročně dostávají z rozpočtu naší obce nemalé peníze, tak je dobré si
povšimnout, jak s nimi nakládají.
2003
Příspěvek od obce
Výdaje:
náklady za výkon sportovní činnosti
náklady na zajištění sportovní činnosti
náklady na hráče – cestovné
náklady na hráče – ostatní
náklady na údržbu sportoviště
náklady na čistící, hygienický a zdravotní materiál
náklady na telefonní služby
Výdaje celkem
2004
Příspěvek od obce
Výdaje:
cestovné hráčů
nákup hráčů Vilém Loder a Lukáš Hojdysz
soustředění družstva mužů
soustředění družstva dorostu
správce sportovního areálu
hospodář
trenér dorostu
trenér žáků
občerstvení valné hromady
Výdaje celkem

Kč
400.000,27.500,300.000,51.290,39.520,37.611,50
6.849,60
11.284,60
474.055,70
Kč
400.000,199.000,75.000,15.750,11.320,55.000,21.250,6.800,2.550,3.840,401.703,-

Poznámka:
V tabulce jsou uvedeny náklady tak, jak je SK předložil obecnímu úřadu. Z některých položek vlastně
vůbec není zřejmé, co se pod nimi skrývá. Bohužel.
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20 let ČSO P
Český svaz ochránců přírody)1 byl v České
republice založen před 25 lety, tedy v roce 1979.
V Dětmarovicích byla základní organizace
založena o pět let později v roce 1984. Ani se to
nechce věřit, je to již dvacet let.
Hlavním posláním organizace je všeobecná
ochrana a obnova přírody a životního prostředí a ekologická výchova. V tomto směru se
organizace zaměřuje především na mládež. Organizace také sleduje a monitoruje
přírodu a životní prostředí v obci a spolupracuje se státní správou a samosprávou.
Základní organizace ČSOP byla v Dětmarovicích založena 10.4.1984, kdy se
konala za účasti 12 osob ustavující schůze. Mezi zakládající členy možno považovat
MUDr. Václava Sochora, MUDr. Marii Slívovou, manžely Marii a Miroslava Vaštylovy
a Jarmilu Ostrówkovou.
Prvním předsedou organizace se stal MUDr. Václav Sochor, místopředsedkyní
MUDr. Marie Slívová a hospodářem Miroslav Vaštyl.
Mezi nejaktivnější členy za celé období patří: MUDr. Václav Sochor, MUDr.
Marie Slívová, Mgr. Elena Kijonková, Miroslav Vaštyl, Mgr. Martin Duda, Emilie
Šeligová, spolková kronikářka Darja Čempelová, JUDr. Otto Karas a Božena
Mencnerová.
Rok:
Počet členů:

1984
12

Přehled o členské základně:
1985
1986
1989
1991
24
27
19
11

1994
24

2003
25

Přehled funkcionářů)2:
Předsedové:
Jméno:
MUDr. Václav Sochor
Emilie Šeligová
Mgr. Martin Duda
Mgr. Elena Kijonková

Jednatelé:
Od-do:
1984-1992
1992-1998
1999-2002
2003-

Jméno:
Elena Kijonková
3
Mgr. Naděžda Kurková)
Mgr. Elena Kijonková
Mgr. Martin Duda

Od-do:
1986-1996
1996-2000
2000-2002
2003-

Zaměření činnosti organizace je poměrně různorodé. Její členové každoročně
provádějí mapování zeleně a černých skládek, vyrábějí ptačí budky, monitorují čápa
bílého a výskyt raků. Podílejí se na přípravě a organizaci ekologických olympiád a
jiných soutěží pro školní mládež, pro kterou taktéž pořádají zájezdy do ekologicky
zajímavých míst. Pořádají výstavky, kde propagují své zaměření a svou činnost.
Přispívají svými články do Dětmarovického okénka, kde informují o své činnosti.
Dlouhodobě již řadu let sledují, především Mgr. Martin Duda, jak se vyvíjí situace
v oblasti těžby černého uhlí a s tím související proces E.I.A.
V posledních letech informují o svých aktivitách na internetových stránkách.
)1 Uskupení Českého svazu ochránců přírody má dlouhodobou tradici. Již v roce 1904 existoval v našich
zemích Svaz pro okrašlování a ochranu domoviny. Ten byl v roce 1951 rozpuštěn a činnost byla
obnovena v roce 1979 pod novým názvem Český svaz ochránců přírody.
)2 Funkce místopředsedy byla u organizace pouze v období 1984-98 a po celou dobu ji vykonávala
MUDr. Marie Slívová.
Funkci hospodáře po celé období 1984-2003 vykonává pan Miroslav Vaštyl.
)3 S lítostí je třeba konstatovat, že za jejího působení se poztrácela část dokumentace.
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Přehled činnosti
Činnost organizace možno charakterizovat asi takto: se změnou předsedy byl
téměř vždy změně trend, kterým se organizace ubírala. Každý předseda preferoval něco
jiného a tak do života organizace přinesl něco nového.
1987:
Ve dnech 19.-21.5.1987 se konal 1. ročník Dětmarovického ekofilmu doprovázený
výstavou ekoplakátů. Akci uspořádali v Dělnickém domě ve spolupráci s Osvětovou
besedou.
12.9.1987 se konala první Procházka pohádkovým lesem. Celé akci předcházely
brigády na úpravě nové Stezky zdraví. Před vstupem do pohádkového lesa se konalo
slavnostní otevření této stezky, při kterém přednesl slavnostní projev předseda základní
organizace MUDr. Václav Sochor. Při procházce účastníci potkali mnoho pohádkových
bytostí: Večerníčka, vodníka, Karkulku, víly, čerty, loupežníky, Rumcajse, rusalky,
ježibaby, Makovou panenku, zajíce, medvěda a nakonec Jů a Hele. Byla to akce velmi
zdařilá a hojně navštívená. Zúčastnilo se jí na 600 lidí.
1988:
Druhá Procházka pohádkovým lesem se konala 27.5.1988. Tehdy byla účast ještě
větší, akci navštívilo na 800 osob.
V tomtéž roce se konal ve dnech 8.-10.6.1988 také 2. ekofilm doprovázený
výstavou ekoplakátů.
1989:
Stejné zaměření činnosti bylo i v roce 1989. 3.6.1989 se uskutečnil třetí
pohádkový les a také 3. ročník ekofilmu s výstavou ekoplakátů.
1990 - 1991:
V letech 1990-91 činnost organizace, stejně jako většiny jiných organizací,
v důsledku změn na politické scéně v naší republice, ustrnula.
Přesto organizace ČSOP zorganizovala v roce 1991 akci „8 dnů pro Zemi“.
1992:
Organizace se snažila navázat na tradiční akce. 31.5.1992 uspořádala další,
v pořadí čtvrtou Procházku pohádkovým lesem.
V tomtéž roce se v Dělnickém domě uskutečnila slavnostní členská schůze, kde
dosavadního předsedu MUDr. Václava Sochora ve funkci vystřídala předsedkyně nová
– paní Emilie Šeligová.
1993 - 1994:
18.9.1993 byl uspořádán další v pořadí 6. pohádkový les. do dnešních dnů
Poslední ročník této krásné akce, na kterou rády chodily nejen děti, ale také dospělí, se
konal 28.5.1994.
Rok 1994 byl v Dětmarovicích ve znamení záchrany čápa bílého. V této věci
spolupracovali naši členové s brněnskou organizací Českého svazu ochránců přírody
Ciconia. Již 2.12.1993 se konala členská schůze, která projednala přemístění čapího
hnízda, které se nacházelo již mnoho let na starém vysokém ztrouchnivělém kmeni
stromu v prostorách statku čp. 67 Bohumila Stáni naproti kostela. V červnu členové
dětmarovické organizace připravili postavení sloupu pro umístění čapího hnízda.
Nejdříve ale bylo nutné zhotovit nové - umělé čapí hnízdo. Základem pro umístění
hnízda byla umělá hnízdní podložka - kovová konstrukce, která je upevněna na
dřevěném sloupu. Tato hnízdící podložka vlastně nahradila kolo, které se dříve
k zakládání čapích hnízd používalo. Při práci bylo třeba postupovat velmi obezřetně,
protože v původním hnízdě bylo 1 mládě. Na zajištění této akce měli největší podíl
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JUDr. Otto Karas a Jiří Valošek. Bylo zapotřebí také auto s plošinou. Po úspěšném
umístění nového hnízda na nový sloup byl odstraněn starý ztrouchnivělý kmen.
V následujícím roce pak členové organizace s napětím sledovali, zda se čapí pár vrátí do
původních míst.
1995:
V roce 1995 se poprvé v Dětmarovicích konal Den Země)1. Na akci se kromě
ČSOP podíleli i členové jiných organizací, například ČČK, TJ Sokol a Mysliveckého
sdružení. Největší akcí uvedeného roku bylo otvírání studánky)2 v lese pana Stáně u
hájenky. Při této akci byli nápomocni Myslivci. Bylo to dne 20.5.1995, děti na této akci
byli oblečeni stylově – v lidových krojích.
V tomtéž roce se konala u příležitosti dětského karnevalu MŠ střed výstavka. Za
zmínku také stojí fakt, že pan Valošek sám vyrobil 20 ks ptačích budek.
1996 - 1997:
V roce 1996 se konal druhý ročník Dne Země)3.
Třetí ročník této akce se uskutečnil 22.4.1997 pod názvem EKO rallye)4.
V tomto roce došlo k usmrcení dospělého čápa bílého z našeho hnízdícího páru na
rozvodu vysokého napětí. Bylo otázkou, zda se utvoří pár nový a vrátí se zpět do těchto
míst. Stalo se tak.
1998:
Opět byl uspořádán Den Země.
1999:
V lednu se konala výroční členská schůze. Předsedou byl zvolen Mgr. Martin
Duda, hospodářem zůstal Miroslav Vaštyl a jednatelkou se stala Elena Kijonková.
Kromě těchto členů – funkcionářů výboru – dalšími členy základní organizace
byli: Marie a František Burdkovi, Květoslava Cebulová, Ludmila Černá, Radka
Čimborová, Zdeňka a JUDr. Otto Karasovi, Ladislav Kropjok, Božena Mencnerová,
Anna Něbrojová, MUDr. Marie Slívová, Emilie Šeligová a Karel Štefek.
Opět byl uspořádán Den Země. V září byla v Dělnickém domě uspořádána
výstavka fotografií hub. Celou vystavovanou kolekci zapůjčilo Ostravské muzeum.
2000:
Pokračovali s prací s mládeží. V červnu uspořádali zájezd na ekofarmu do
Opatovic, kde se děti seznámily s ekologickým hospodařením v zemědělství. Děti se
také zúčastnily několika exkurzí.
Ve dnech 13.-14.10. 2000 se poprvé uskutečnilo regionální kolo ekologické
olympiády)5 pro střední školy ve Slezsku, které skončilo velkým úspěchem. Zúčastnily
se školy nejen z okresu Karviná, ale také z Ostravy. Organizátorem byl náš ČSOP.
22.4. se konala tradiční akce Den Země a 2.6. nová akce Ukliďme svět )6.
16.-20.10.2000 se konala v Dělnickém domě výstavka léčivých rostlin a hub. Na
zajištěné této akce se podílela Dětmarovická lékárna.
)1 Akce „Den Země“ se koná od roku 1970, jako první ji uspořádali studenti v USA. Tomuto svátku
předchází celosvětová kampaň „Ukliďme svět“. Od roku 1990 je i u nás, v České republice, slaven
22. duben jako světový svátek životního prostředí.
O ekologické soutěži ke Dni Země v roce 1995 článeček v Kronice obce, díl 4., str. 71/95 v kapitole
Školství.
)2 Viz Kronika obce, díl 4., str. 76/95.
)3 O Dni Země 1996 v Kronice obce, díl 4., str. 62/96 v kapitole Školství.
)4 Viz Kronika obce, díl 4., str. 50/97.
)5 Olympiádu organizuje Mgr. Martin Duda, který je učitelem na Gymnáziu v Karviné.
)6 Při této akci každoročně spolupracuje přes 120 zemí světa.
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Sami přiznávají, že ne ve všech oblastech byli úspěšní. Například do úklidu stezky
zdraví se zapojili jen 4 dospělí a pár dětí.
Členové ochránců přírody považují za úspěch skutečnost, že zastupitelstvo obce
vyšlo při sestavování stanoviska obce k dokumentaci EIA k důlní činnosti právě
z názoru této organizace. Rovněž byli iniciátory zpracování hlukové studie.
2001:
V tomto roce vznikla místní skupina mladých ochránců přírody zvaných MOPíci,
která se v průběhu roku rozrostla až na 31 členů. Dali si název Ještěrky, vedoucí je Mgr.
Elena Kijonková.
V dubnu se konaly již tradiční akce Ukliďme svět a Den Země.
12.-13.10.2001 se konalo regionální kolo ekologické olympiády, tentokrát
organizované na území celého euroregionu Těšínské Slezsko, poprvé se zúčastnili
studenti z Polska.
2002:
Skupina dětí MOPíci se věkově začala podstatně diferencovat. Byl proto vedle
kroužku Ještěrky, který je pro 2.- 4. třídu, utvořen druhý kroužek pro děti starší
s názvem Škorpióni. Tento soustřeďuje žáky 5. – 6. třídy. Vedoucími kroužku se stali
Václav Kijonka a Mgr. Petr Karas.
26.3. se uskutečnila exkurze po chráněných místech Karvinska. Děti navštívily
nádrž na řece Olši, přírodní rezervaci Velké doly, mokřiny Těrlicka a Těšínské muzeum.
Na přelomu března a dubna se děti zapojily do celostátní akce Hledání jara.
Následovala akce Plasty ve dnech 9.–11.4.2002. Tato akce byla vyhlášena již v prosinci,
takže děti měly možnost nastřádat do dubna slušné množství těchto surovin. Celkem
bylo nastřádáno 484 kg plastů, které zaplnily dva velké kontejnery. Ty byly odvezeny
firmou A.S.A. Do akce se zapojilo téměř všech 320 žáků základní školy. Pro vítězné
třídy i jednotlivce zajistila ZO ČSOP odměny. Celou akci řídila Mgr. Elena Kijonková
za pomoci MOPíků, které na škole vede.
Hned pár dní nato 23. a 24.4. se konal Den Země, v roce 2002 organizován formou
soutěžení na stanovištích pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Motivační myšlenkou byla tzv. „Hnědá
horečka“, která zachvátila školu a ohrožuje celou Zemi. Tuto „horečku“ symbolizovalo
hnědé oblečení a vyléčit ji lze vyřešením úkolů na stanovištích. Nechceme ponurou
Zemi, ale Zemi plnou barev. Žáci si na 10 stanovištích osvěžili své znalosti, zdatnosti i
postřeh. Posledním úkolem bylo
napsat na vystřižené zelené listy
přání pro Zemi a zavěsit jej na
„Strom přání“, který do konce roku
zdobil vstupní halu školy. Všichni
byli úspěšně vyléčeni z hnědé
horečky a obdrželi zelené stuhy. Ty
pak využila každá třída k výzdobě
nástěnky. Vítězná družstva byla po
zásluze odměněna pěknými cenami.
Příprava i organizace celé této akce
byla poměrně náročná, Soutěže
probíhaly v areálu školy a v lese na
Stezce zdraví. Do děje se podařilo
zapojit více organizací a tak
myšlenku Dne Země trochu rozšířit.
Akce se žákům i dospělým líbila.
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2003:
Na výroční členské schůzi byla za předsedkyni zvoleni Mgr. Elena Kijonková,
jednatelem Mgr. Martin Duda, hospodářem zůstal i nadále Miroslav Vaštyl. Revizorem
Mgr. Petr Karas a kronikářkou Darja Čempelová.
Dne 12.4.2003 se děti kroužku Mladých ochránců přírody zapojily do celostátní
akce Hledání jara.
22.4. se konala akce Ukliďme svět)7, kdy byl žáky - dobrovolníky proveden sběr
odpadu na Doubravském kopci. Proč zrovna tam? Majitel lesa požádal naši školu o
pomoc. Žáci, kteří se akce zúčastnili, dostali občerstvení. Největší odměnou za tuto
záslužnou práci bylo získání sponzorského daru pro školu – stolu pro stolní tenis – který
majitel lesa škole věnoval.
23. a 24.4. již tradičně v naší škole probíhaly soutěže ke Dni Země)8. Žáci plnili
přírodovědné, zábavné a sportovní úkoly na 10 stanovištích. Velmi hezká byla
stanoviště U stráži, Čaroděj, Šifra a Stříbrná šavle. Ale i ostatní stanoviště byla pro žáky
zajímavá, doplněná pěknými pomůckami, které připravovali žáci i učitelé. Vítězné třídy
v soutěži „Pluťanské ohrožení“ dostaly sladké balíčky a diplomy od ČSOP. Sdružení
rodičů a přátel školy zajistilo pro všechny soutěžící oplatky a čaj. První den se pro
špatné počasí soutěžilo v prostorách školy. Druhý den se starší žáci vydali na Stezku
zdraví. Na té vysbírala odpadky druhá třída týden předem, aby žáci měli při soutěži
hezké prostředí. Tak bylo spojeno užitečné s příjemným.
Pro žáky bylo také připraveno několik zajímavých výletů. Například na Kotař, do
Hrádku ve Slezsku, na Veselský kopec)9 či do Stanice mladých přírodovědců v Karviné.
9.8.2003 bylo poraněné mládě čápa bílého odvezeno do stanice pro poraněné a
hendikepované živočichy, byl předán v Jistebníku a odvezen do Bartošovic na Moravě.
2004:
Základní organizace má v letošním roce 23 členů a 10 členů – dětí – MOPíků.
10.4. se uskutečnilo Hledání jara. Tentokrát se hledalo, zda již kvetou violky
vonné, zda již přiletěly vlaštovky nebo zda kluci hrají kuličky. Akce byla zakončena
opékáním párků na starém ohništi z dob
pořádání Pohádkových lesů.
21. a 22.4. tradiční Den Země.
Mladší žáci byli oblečeni do kostýmů
určených pro výlet do pravěku. Po
projití brány času se vydali na cestu po
jednotlivých stanovištích, kde plnili
úkoly. Poznávání rostlin, zvířat, házení
oštěpem na mamuta, … Na památku si
všichni odnesli zlatého trilobita. Starší
se oblečením nevyrovnali svým
mladším spolužákům, ale chuť splnit
dané úkoly byla stejná.
)8 Blíže viz Kronika obce 2003, str. 55/03 v kapitole Školství.
)9 Ve Veselí u Oder na Novojičínsku se konala dne 2.6. akce odejmutí Veselského kopce – Živý plot.
Nápad vznikl asi před rokem, letos se konal první ročník. Na první pokus se sešlo bezmála 3000 lidí,
kteří vytvořili znak hippeis. Jde o vytvoření co největšího kruhu lidí držících se za ruce okolo
Veselského kopce. Cílem akce je iniciovat mládež k ochraně přírody a životního prostředí, demonstrace
sepjetí člověka s přírodou. Projekt vysílá poselství do celé republiky, že mezi průmyslovou civilizací a
přírodou nemůže být bariéra z ostnatého drátu a betonu. Akce je sledována televizními štáby a
podporována Ministerstvem životního prostředí. ZO ČSOP Odry se pokusila o zápis do Guinessovy
knihy rekordů.
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V sobotu 18.9. se uskutečnila celosvětová akce Ukliďme svět)10. Sraz byl před
sokolovnou, občerstvení zajištěno a na závěr se večer konalo posezení u táboráku.
V rámci akce byla vyčištěna další černá skládka, tentokrát za železničním
přejezdem kousek za sokolským hřištěm.
V rámci Medového víkendu letos presentovali svou činnost na výstavce v přisálí
Dělnického domu.
Vlevo logo akce
Ukliďme svět.

Vpravo výstavka
z činnosti organizace
na Medovém víkendu
v Dělnickém domě.
Pár čísel o čápech
Rok:
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Přílet čápů:
březen)11
duben
duben
23.4.
12.4. a 18.4.
29.3. a 7.4.

Počet vyvedených mláďat:
0
3
2
2
2
3

)10 Akce zaměřená na úklid přírody, při níž se zejména děti praktickou formou učí vážit si svého okolí.
Podnět ke vzniku akce „Ukliďme svět“ dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své
plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně se 40 000 dobrovolníky.
V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian Kiernan se stal
předsedou „světového organizačního výboru“ a záštitu převzal Program OSN pro životní prostředí
(UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa. Koordinátorem akce v České
republice je Český svaz ochránců přírody. Ve světě se této akce každoročně účastní milióny dospělých a
dětí.
)11 Podle mne to bylo 26.3.1999, kdy jsem vyfotila v ranních hodinách přílet 5 čápů na blízké pole. Dva
z nich letěli směrem do centra obce a další na opačnou stranu.
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Žijí mezi námi

Naše občanka Eva Foltýnová (uprostřed)
jako vítězka 4. ročníku Ostravského aerobik maratónu.

V naší obci žije řada velmi úspěšných mladých lidí.
O jejich aktivitách a úspěších jsme se mohli v letošním roce dočíst na stránkách
denního tisku, na internetových stránkách i v našem místním zpravodaji.
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Vzo rné a ú spěšn é student ky
Mezi úspěšné mladé lidi patří také sestry – dvojčata Eva a Hana Foltýnovy)1. Do
1. – 5. třídy základní školy chodily v Dětmarovicích, v roce 1996 nastoupily na
všeobecné osmileté Gymnázium Františka Živného do Bohumína. Studium velmi
úspěšně ukončily v letošním roce maturitou obě se samými jedničkami. Na podzim obě
nastoupily na vysokou školu. Eva do Prahy na 2. lékařskou fakultu univerzity Karlovy a
Hana na filozofickou fakultu Ostravské univerzity.
Na Gymnáziu se obě kromě jiného věnovaly studiu němčiny. Ve školní soutěži se
v posledních letech pravidelně umisťovaly na 1. (Eva), respektive 2. (Hana) místě. Toto
umístění znamenalo reprezentaci školy v krajských kolech v konverzační soutěži, kde
soutěžila Eva a Hana ji na soutěže doprovázela coby náhradnice. Umístění Evy: 2001 –
3. místo, v roce 2002 – 2. místo, v roce 2003 – 4. místo.
Eva je majitelkou „Zertifikat Deutsch“, což je vlastně mezinárodní zkouška
z němčiny. Tento certifikát získala při Goethe institut na podporu jazyka německého.
Tyto nenápadné a skromné dívčiny kromě toho, že jsou velmi úspěšné studentky,
velmi precizně zvládají i své koníčky. Jedním z největších je aerobik a spinning)2.
Těmto sportovním disciplínám se Eva věnuje velmi intenzivně, zatímco Hana rekreačně,
protože od letošního roku navíc provozuje jízdu na horském kole.
Eva v oblasti aerobiku:
absolvovala na Katedře tělesné výchovy a sportu při VŠB Ostrava kurs v době,
kdy jí ještě nebylo osmnáct, a získala kvalifikaci „instruktor aerobiku 2. třídy“
získala na Moravské škole aerobiku Ostrava kvalifikaci „profiinstruktor aerobiku
1. třídy“
získala v Praze v roce 2004 „Dance diplom EFA“)3 – to je mezinárodně platná
licence
dělá instruktorku (cvičitelku) aerobiku ve Fitness centru v Ostravě – Zábřehu
27.3.2004 se konal 4. ročník Ostravského aerobik maratónu za účasti 170
nadšenců aerobního pohybu. Tuto celostátní soutěž pořádá oddíl aerobiku při
Vysokoškolském sportovním klubu VŠB – Technická univerzita Ostrava. Nechyběla na
něm ani Eva Foltýnová. Podařilo se jí v této soutěži zvítězit. Škoda jen, že v novinách
správně neuvedli, odkud je. Za odměnu získala rekreační pobyt v Chorvatsku.
Této akce se zúčastnila již podruhé. Poprvé to bylo před dvěma lety 30.3. 2002.
Tehdy, při své premiéře v takovéto soutěži, se umístila na velmi pěkném 4. místě.
23. června letošního roku přijal hejtman Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský společně se svými náměstky Jaroslavou Wenigerovou a Zdislavem
Wantulou 27 nejúspěšnějších studentů středních škol všech zřizovatelů v našem kraji.
Ocenění si odnesli za vynikající prospěch, úspěšnou reprezentaci školy nebo za
mimořádné výsledky v mimoškolních aktivitách. Mezi oceněnými
byla
dětmarovická občanka Eva Foltýnová. Na internetových
stránkách jsme se dočetli, že byla oceněna „Za vynikající studijní
výsledky a reprezentaci školy a kraje v soutěžích v jazyce
německém, kde se každoročně umisťuje na předních místech a za
mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Letos získala 1. místo
v celostátní soutěži Velký ostravský maratón v aerobiku.“
)1 Děvčata se narodila 25.11.1984 v Českém Těšíně, od roku 1986 bydlí se svými
rodiči v Dětmarovicích v domě čp. 1069. Jejich matka je ředitelkou mateřské školy v Koukolné.
)2 Spinning je aerobní cvičení s vyšší intenzitou zátěže prováděné na speciálně upravených stacionárních
kolech.
)3 EFA = European Fitness Association.
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Mladá badmintoni st ka
Občanka naší obce, teprve čtrnáctiletá Adélka Molnáriová)*,
hraje závodně badminton v oddíle TJ Orlová-Lutyně.
S badmintonem začala ve svých 6 letech. A ihned tomuto
sportu propadla. Jejím trenérem v Orlové je Jan Tobola. A
k tomu si přidala individuální trénink v Karviné pod vedením
Tomáše Vlachopulose. Tam má vynikající podmínky. Aby
všechno stihla, má ve škole na Školní ulici v Orlové-Lutyni
individuální učební plán. A tak sportu věnuje veškerý svůj
volný čas. A že to s tímto sportem myslí vážně, dokazují její
letošní odvedené výkony.
Začátkem února 2004 se uskutečnil v hale Technické
univerzity v Liberci celostátní turnaj staršího žactva v badmintonu. Mezi nejlepšími 26
chlapci a 29 dívkami z 24 badmintonových oddílů celé ČR startovalo také 5 hráčů
oddílu z Orlové-Lutyně..
Ve dvouhře dívek zvítězila Adéla Molnáriová z TJ Orlové-Lutyně před Michaelou
Hrdličkovou z oddílu Hořovice. Adéla Molnáriová se stala nejúspěšnější hráčkou
turnaje, když zvítězila ještě ve čtyřhře dívek společně se svoji oddílovou
spoluhráčkou Jiřinou Jurčíkovou.
Ve dnech 24.–25. 4. 2004 pořádal badmintonový oddíl SK Motorlet Praha
Mistrovství České republiky v kategorii do 15 let. I zde dosáhla Adélka stejného
úspěchu jako na celostátním turnaji v únoru – zvítězila v obou kategoriích a stala se
mistryní republiky v kategorii do 15 let jak v dvouhře dívek, tak ve čtyřhře dívek opět se
svou oddílovou kolegyní Jiřinou Jurčíkovou.
Zde nutno poznamenat, že mistryní republiky se stala již podruhé. Takže má
celkem 4 tituly mistryně – dva ve dvouhře a dva ve čtyřhře.
V nové sezóně, která začíná na podzim, již Adélka hrála za juniory. A nastupovala
již i do zápasů dospělých, a tak hrála ve II. lize.
Poslední říjnový víkend se konal v Brně-Jehnicích turnaj Grand Prix „A“ kategorie
U 17, kterého se zúčastnili i tři orlovští badmintonisté a mezi nimi i Adélka, která
podlehla až ve finále. Také ve čtyřhře se svou spoluhráčkou se dostala až do finále.
V listopadu se konalo ve víceúčelové hale Gymnázia v Orlové Mezinárodní
mistrovství České republiky juniorů, na které se sjela stodvacítka hráčů z celé Evropy.
Naši republiku zde reprezentovala také Adélka. Z bojů vypadla sice už ve skupině, ale
na vrchol této kategorie má ve svých čtrnácti letech ještě docela dost času.
Začátkem prosince se konalo v Domě dětí vyhlašování nejlepších sportovců
Orlové. Mezi dvacítkou nejlepších jednotlivců byla i Adélka.
A jaké jsou její cíle a sny?
Jednou by chtěla reprezentovat
naší republiku na olympiádě.

)* Dcera Ing. Pavla Molnáriho a Ivany rozené Videnkové. Bydlí s rodiči v rodinném domku na Zálesí
čp. 386.
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Úspěšné mladé ma lí řky
Žáci naší školy se velmi často zapojují od nejrůznějších celostátních soutěží,
většinou výtvarných. Do této doby jsme však nezaznamenali nějaké výrazné umístění.
Až letos se to povedlo, a to hned dvakrát.
První potěšující výsledek se dostavil v září, kdy žákyně 6. A třídy
Aneta Kozielová dostala pozvánku na vyhodnocení výtvarné soutěže
vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR na téma „Historie a současnost“.
Když se Aneta ve škole dozvěděla o svém krásném umístění, v první
chvíli si ani nemohla vybavit obrázek, který do soutěže namalovala,
jelikož její práce byly zaslány i do jiných soutěží.
Nadšená Anetka jela do Prahy v doprovodu své maminky. Cenu jí osobně předal
v krásném prostředí Žofína sám ministr vnitra František Bublan. Celkově se umístila ve
své kategorii na překrásném 3. místě za obrázek „Příchod Cyrila a Metoděje“, který
malovala pod vedením Mgr. Michaely Kaděrové. Za své umístění obdržela nejen
diplom, ale také hodnotné odměny.

Anetka v Praze. Vlevo ministr Bublan.
Podobný „kousek“ se povedl žákyni 5. třídy Barboře
Deptové. Ta se zúčastnila celostátní výtvarné soutěže „Společný
evropský dům“ a obsadila jedno z předních míst. Soutěže pod
záštitou ministra vnitra Stanislava Grosse se zúčastnilo na 4000
dětí, porota ocenila 24 obrázků. Ve středu 15. prosince 2004
převzala diplom, tašku plnou dárků a krásný batoh na
slavnostním vyhlášení ve společenské místnosti Raiffeisen
stavební spořitelny v Praze. Než si děti cenu převzaly, musely
ještě zdůvodnit, proč svůj obrázek namalovaly právě tak, jak ho
namalovaly. A to není jednoduché. Mnohdy
ani umělci nedovedou slovy vyjádřit to, co
při své tvorbě cítí.
Barborka a
diplom, který obdržela.
Oběma žákyním patří poděkování za
vzornou reprezentaci základní školy a celé
naší obce. Kéž by takových žáků bylo více.

A její dílko.
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Tren érka kra sob ru slení
Dětmarovická občanka Věra Kramná, rozená
Jungbauerová, je úspěšnou trenérkou krasobruslení.
V pěti letech ji maminka Veronika přivedla na
karvinský zimní stadión, kde bruslila do svých patnácti let.
V té době přestal trénovat její trenér a tak Věra pověsila
brusle na hřebík.
Na led se vrátila jako zralá žena, jako maminka, která
na stadión přivedla svou dceru. Tam ji přemluvil jeden
z nejlepších našich trenérů František Blaťák, aby začala
trénovat. Zpočátku se trochu bála, ale kolegové ji pomohli a tak v Karviné strávila osm
let. Pak na chvíli trenérskou kariéru přerušily a věnovala se rodině. K ledu ji to však
stále táhlo, a tak když zjistila, že v Orlové působí krasobruslařský kroužek, nabídla jim
své služby. Jednalo se tehdy vlastně o veřejné bruslení dětí. Postupně však zvyšovali
nároky, až se jím povedlo založit samostatný krasobruslařský klub.
Od příchodu Věry Kramné do Orlové uplynulo více jak osm let. Má za sebou léta
dřiny, ale už také i úspěchů. Mezi její svěřence patří Tomáš Janečko, který je mistrem
republiky 2003 v juniorské kategorii. Na mistrovství světa juniorů v roce 2003 skončil
na 17. místě.
V prosinci letošního roku se Tomáš zúčastnil mistrovství České republiky
v kategorii mužů. A podařil se mu husarský kousek – při své premiéře mezi dospělými
získal titul mistra republiky pro rok 2005.
Dcera paní Věry Monika také závodně bruslila. Dlouhá léta jezdila jako sólistka,
koncem devadesátých let)1 soutěžila v juniorské kategorii tanečních párů s partnerem
Davidem Szurmanem. Jejích domovským oddílem byl Ostravský krasobruslařský klub a
trénoval je jeden z nejlepších českých trenérů tanců na ledě František Blaťák. Po
ukončení závodní kariéry Monika účinkovala v muzikálu na ledě Mrazík)2.

Vzo rní dá rci krve
Nejcennější tekutinou je bezesporu lidská krev. A těch, co ji darují, je pořád málo.
O to více si vážíme těch, kteří svou krev chodí darovat pravidelně a tak pomáhají jiným
zachránit život či vrátit zdraví.
Zlatým křížem III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů byli v letošním roce
oceněni dva naši občané – Václav Marcalík (čp. 1009) a Vojtěch Sečkář (čp. 372).
5. dubna převzal na Magistrátu města Ostravy Zlatou plaketu MUDr. Jánského i
jeden z dětmarovických občanů Roman Divoký (čp. 1227), který daruje krev
v Krevním centru v Ostravě – Porubě. Byl přijat primátorem města a obdržel dar města
Ostravy.
Zlatou plaketu, kterou uděluje Červený kříž za 40 bezpříspěvkových odběrů krve,
v letošním roce obdržela také Věra Žurková (čp. 907).
Stříbrná plaketa MUDr. Jánského byla udělena Miroslavu Strončkovi (čp. 225).
21. února 2005 osobně poděkoval dárcům krve i starosta obce Ing. Lumír Mžik,
který jim vyslovil hlubokou úctu a uznání.
)1Obec přispěla ze svého rozpočtu pro tento taneční pár Ostravskému krasobruslařskému klubu 10 tisíc
v roce 1997 a 1998.
)2 Viz Kronika obce, rok 1999, str. 56/99.
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Závěr

Vývoj násilné kriminality po sametové revoluci.
Zvláště alarmující je vzrůst kriminality u dětí a mladistvých.

V letošním roce jsme si připomenuli 15. výročí sametové revoluce. 15 let života ve
svobodě a demokracii. Ale je to opravdu všechno tak ideální?
Proto mé letošní zhodnocení událostí uplynulých bude trošku netradiční. Dovolte
mi, abych se nad tím krátce zamyslela a podělila se o své zkušenosti.
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15 let po sa metu aneb co nám da la svob oda a demo kracie?
Jsem obyčejná žena s maturitou z vesnice po padesátce, která má dospělého syna a
dceru, oba úspěšně vystudovali vysokou školu. Já i můj manžel jsme celý dosavadní
život poctivě pracovali, nikdy jsme nikomu neublížili, nic neukradli. Celý život jsme
šetřili. Ke všem těmto vlastnostem jsme vedli i naše děti a myslím, že se nám to docela
povedlo. Oba se postavili na vlastní nohy, založili si rodiny, mají na dnešní poměry
docela slušnou práci.
Až sem by to bylo v pořádku, ale má to jeden háček.
Když pominu to, že jsme, tedy já s manželem, od roku 1991 nebyli na dovolené, že
jsem přišla o svou práci a dlouho hledala, jak se uplatnit, je tu jedna věc, která mi drásá
nervy a ubíjí mě. Je to kriminalita! Členové naší rodiny byli za tu dobu podvedeni,
okradeni i zbiti!
Za ta léta „svobody“ jsem já a mi nejbližší už devětkrát měla co do činění
s kriminálními živly.
Naše rodina byla postupně okradena o 3 docela slušná jízdní kola (vždy uzamčená),
jeden člen naší rodiny přišel o značkové sportovní boty (z uzamčené školní šatny),
jeden člen naší rodiny byl velmi surově napaden na diskotéce, načež mu bylo po
identifikace pachatele vyhrožováno,
byla jsem doma okradena o elektrickou vrtačku,
vykradeno auto,
v posledním období nám byly v noci z vlastní zahrady ukradeny kovové profily na
stavbu rodinného domku a poničen plot
a k tomu všemu nám ještě před čtyřmi lety zpopelnili manželovou matku
v papírové rakvi!
Někdo si bude myslet, že jsou to maličkosti. Ale jedno z našich přísloví říká, že
tisíc maličkostí umoří i vola. A já si tak někdy už připadám. Už jsme za tu dobu strávili
pěknou řadu hodin na výsleších na Policii. Vždy nám je řečeno, že se nedá nic dělat, že si
máme dávat pozor. Sedm případů byl odloženo a pouze ve dvou případech byl pachatel
dopaden. Jednak byl odsouzen majitel pohřební služby a na dopadení recidivisty, který
mi odcizil vrtačku, jsem se sama přičinila. Nikdy nám ale nikdo nic nevrátil ani neuhradil
vzniklou škodu.
Je to nepochopitelné. Vždyť naše zákony nahrávají jen lotrům, zlodějům a vrahům.
A nám obyčejným lidem zbývají jen oči pro pláč. Málo, co se bojíte nechat dům o
samotě, bojíte se chodit po ulici. Teď už budu mít i strach jít spát, protože co kdyby zase
náhodou přišel k nám někdo na „návštěvu“?

Celková kriminalita
v České republice
v roce 1999 podle krajů.
Poznámka: Grafy převzaty z oficiálních údajů Českého statistického úřadu.
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Z historie obce

Pohled na Dětmarovice z nově postavené nemocnice v Orlové
začátkem osmdesátých let dvacátého století.
Na ploše v popředí dnes stojí 5. etapa města Orlová,
což dokládá druhý snímek.

Existuje ještě spousta zajímavých témat, která nejsou v Kronice naší obce
zachycena vůbec nebo jen okrajově. Tak se postupně snažím tato hluchá místa
zaplňovat.
V tomto letošním díle se pokusím alespoň stručně shrnout oblast zdravotnictví a
samozřejmě několik řádků věnuji historii radniční budovy, která letos získala svou
čtvrtou podobu.
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Z hi sto ri e zd ravotni ctví v obci
V letošním roce právě uplynulo 70 let ode dne, kdy byla v naší obci zkolaudována
a obydlena budova čp. 720, tedy zdravotní středisko. Tím se zdravotnictví
v Dětmarovicích dostalo do zcela jiných dimenzí než předtím.
V minulosti se „lékařské služby“ provozovaly na různých místech a na různé
úrovni.
Špitálek)1
Ve druhé polovině roku 1903)2 byl na Skotnici vystavěn dům pro nemocniční
účely, kterému se obecně říkalo Špitálek. Jeho majitelkou byla obec. Dům o rozměrech
14,60 x 10 metrů měl místnosti pro nemocné, koupelnu, prádelnu a kuchyni. Měl
sloužit k izolaci lidí s infekčními chorobami.
Dne 20. března 1909 se rada obce na svém zasedání usnesla, že povolí manželům
Konečným, aby se nastěhovali do Špitálku za roční nájem 24,- korun. Ti měli za
povinnost ošetřovat nemocné)3.
V pozdějších letech ztratil Špitálek své opodstatnění, protože nemocní byli
převáženi do blízkých nemocnic.
Ve dvacátých a třicátých letech se nakažlivě nemocní odváželi ihned autem
záchranné stanice, jak se tehdy sanitkám říkalo, do infekčního pavilónu do zábřežské
nemocnice v Moravské Ostravě.
Když tento dům pozbyl svůj účel, z místností byly vytvořeny 3 byty po jedné
světnici a kuchyni a ty byly pronajaty.
V padesátých a šedesátých letech vlastnil tento dům Státní statek a bydlelo v něm
několik rodin. Poslední obyvatel se z tohoto domu odhlásil 18. listopadu 1965.
Dům již dávno nestojí, byl zdemolován.

Toto je strohá dochovaná výkresová dokumentace tohoto domu,
který jako jediný v historii obce plnil účel primitivní nemocnice.
)1 Okolo tohoto domu jsou velké nesrovnalosti. Nedochovala se téměř žádná stavební dokumentace, jen
tužkou nakreslená skica a korespondence z roku 1905 ohledně daně. Ani v zápisech obecní rady z té
doby, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Karviná, nejsou všechny údaje stoprocentně
v souladu a různě se rozcházejí.
)2 V Pamětní knize obce (prvním díle obecní Kroniky) na str. 35 kronikář uvádí, že dům byl postaven v
roce 1901, což vzhledem k dochovaným archivním materiálům pravděpodobně není pravda.
)3 Tyto informace čerpány ze zápisů obecní rady, uložených ve SOA.
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Nemocnice v našem regionu
Za nemocniční péčí odjakživa musíme do města. Naši občané nejčastěji využívali
a stále využívají nemocnic v Orlové, Bohumíně a Karviné. První nemocnice)* se
v našem okrese objevily na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
V roce 1896 byla otevřena první bohumínská nemocnice se čtyřmi pokoji a 17
lůžky. Tehdy to ale nebyla nemocnice veřejná. Tento kredit získala teprve v roce 1928.
První závodní nemocnice byla založena v roce 1897 v Karviné, dnes KarvináDoly. Tato byla již před půl stoletím srovnána se zemí z důvodů poddolování.
Na druhé straně první veřejná nemocnice na území dnešního okresu Karviná
vznikla v Orlové v roce 1902. Zajímavostí je, že při otevření této první nemocnice
v Orlové dne 10. června 1902, byl do ní přijat jako úplně první pacient devatenáctiletý
mladík z Dětmarovic.
Tuto nemocnici, která také již dávno nestojí, lze považovat za předchůdkyni
dnešní Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Ta se stavěla od roku 1951, až konečně
1. října 1958 byla slavnostně oficiálně uvedena do provozu a otevřena.
V roce 1979 se dočkali nové nemocnice Orlované. Zde je dobré připomenout, že
velký kus této nemocnice stojí na pozemcích, které původně patřily do katastru obce
Dětmarovice. A jeden paradox navíc: ač nemocnice stojí na dětmarovickém katastru,
občané Dětmarovic měli dlouhá léta vstup do ní uzavřený.

Mapky bývalé jihozápadní části obce.
Vlevo před výstavbou elektrárny, nové silnice a nemocnice, vpravo po výstavbě.
Některé dětmarovické domy již tehdy zmizely z povrchu zemského.
V padesátých letech byla v našem regionu postavena Vojenská nemocnice, která
byla od roku 1958 předána pro potřeby nově vzniklého Závodního ústavu národního
zdraví Ostravsko karvinských dolů, dnes známá jako Hornická nemocnice Karviná.
Občané Dětmarovic v minulosti nejčastěji využívali nemocnice v Bohumíně, kam
naše obec od šedesátých let spádově a úředně patřila.
)* Podrobnější historie nemocnic našeho regionu je zaznamenána a založena v přílohové části Kroniky
obce 2004.
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Lékárna
Počátkem 19. století byly léky do Dětmarovic a okolí dodávány ze
dvou tehdy již existujících lékáren, a to z lékárny v Těšíně a po roce
1837 také z lékárny ve Fryštátě. V roce 1900 byla postavena lékárna U
sv. Barbory v Německé Lutyni, a tak občané Dětmarovic měli pro léky
již mnohem blíže a dlouhá léta chodili nejčastěji do této lékárny. V Dětmarovicích
lékárna mnoho let vůbec nebyla a rozrůstající se vesnici značně chyběla.
V roce 1996 společnost s názvem Lékárna U nemocnice s. r. o. koupila od obce
zchátralou budovu čp. 293)1. Během necelého půl roku tato společnost celou budovu od
základu zrekonstruovala. Byl přistaven vstup pro pacienty a garáž, z půdy byla
vytvořena bytová jednotka a plocha kolem celého domu byla zpevněna. Dne 15. září
1997 byla otevřena první lékárna v Dětmarovicích. Budova tak od základů změnila svou
tvář. Říká se jí zcela prostě - Dětmarovická lékárna)2.

Porodní asistentky
Ještě začátkem padesátých let 20. století rodily maminky
v Dětmarovicích většinou doma. Při porodu asistovaly a o
první dny života novorozence se zajímaly porodní asistentky,
lidově řečeno porodní babky.
Ze zápisů schůze obecního výboru z roku 1909 se
dovídáme, že výbor „povoluje Anně Zarembové, zdejší
porodní babičce, podporu na rok 1909, která činí 15,- korun.“ Z toho vyplývá, že obecní
zastupitelstvo mělo zájem na dobré zdravotní péči o novorozence i o maminky.
Mezi ty, které v Dětmarovicích působily)3 nejdéle a byly nejznámější, patřily
z těch starších Marie Kadulová nebo později Žofie Jendryščíková. V povědomí
současných občanů obce stále ještě zůstává v živé paměti jméno poslední a nejmladší
dětmarovické porodní babičky Ludmily Kempné)4.
V první polovině padesátých let působily v Dětmarovicích kromě místních
Jendryščíkové a Kempné také asistentky z okolních obcí. Například Otylie Bujnochová
z Doubravy, Alžběta Glombíčková z Poruby u Orlové, Anna Očadlá z Horní Lutyně,
Kristina Ptoszková)5, Anna Sikorová z Dolní Lutyně, Emilie Šimaňoková z Petrovic u
Bohumína, Anežka Šlachtová z Horní Lutyně,
Bývalo také dobrým zvykem, že na křtiny dítěte byla pozvána také porodní
asistentka. Z toho je patrné, že si lidé těchto „pracovnic“ velice vážili.

Jendryščíková a Kempná.
)1 Historie domu čp. 293 popsána blíže v Kronice obce v roce 1997 na str. 58/97.
)2 Blíže viz Kronika obce 1997, str. 28/97.
)3 Seznam porodních asistentek viz Kronika obce, díl 3., str. 351. Není však úplný. V archivních
materiálech jsem objevila jména další, která jsem zde doplnila.
)4 Ludmila Kempná, (*10.8.1921 v Dětmarovicích - †25.11.1984 v Dětmarovicích), dcera Emila a Žofie
Bendových. Provdána Wilczková, podruhé Kempná. Více viz Kronika obce, díl 3., rok 1984, str. 269.
)5 U této asistentky se mi nepodařilo zjistit, odkud byla, protože neměla bydliště uvedeno na razítku.
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Lékaři
Na počátku 20. století neměla naše obec vlastního lékaře.
Před usídlením lékaře do Dětmarovic chodili naší lidé
k obvodnímu lékaři do Německé Lutyně k MUDr. Betterovi a
někteří do Petrovic k MUDr. Karlu Rotigelovi. Oba byli velmi
oblíbení a lidé si pochvalovali jejich léčbu.
V roce 1929 se v Dětmarovicích usídlil MUDr. Rafael
Drechsler, lékař německé národnosti. Byl mezi lidmi oblíben.
Později odešel do Vidnavy.
Hned po něm, v témže bytě, zahájil svou lékařskou praxi
MUDr. Josef Hanke, sekundant ze zábřežské nemocnice.
Dle výpovědi pamětníků)1 sídlili tito lékaři v domě čp.
364)2 v centru obce.
MUDr. Josef Hanke za svého působení v obci postavil dnešní zdravotní středisko,
tedy dům čp. 720)3, který byl již původním projektem koncipován jakožto rodinný dům
s ordinací lékaře.
Dle dochovaných historických dokumentů chodili občané v roce 1939 k MUDr.
Hankemu. Ale pamětníci tvrdí, že v době Druhé světové války byli v Dětmarovicích
lékaři dva. Vzpomínají na nějakého doktora Dalského, který přišel do obce spolu
s Poláky v době před vypuknutím Druhé světové války. Tento doktor údajně sídlil
v domě Boleslava Antončíka čp. 161)4 v centru obce.
Po válce koncem čtyřicátých let se ujal funkce obvodního lékaře MUDr. Josef
Kania)5. Tento velmi aktivní a moudrý člověk se kromě své
lékařské praxe velmi aktivně zapojil do veřejného života v obci
Do roku 1959 byl předsedou TJ Sokol. Pro své zásluhy byl pak
zvolen čestným předsedou této organizace doživotně. Aktivně
pracoval ve výboru Československého červeného kříže)6.
Rovněž zastupoval naši obec jako poslanec Okresního
národního výboru. Po svém odchodu z Dětmarovic se usídlil a
pracoval v nemocnici ve Starém Bohumíně, kde se dokonce stal
jejím ředitelem. Po ukončení „ředitelování“ ještě působil jako
posudkový lékař.
Po odchodu MUDr. Kanii z Dětmarovic se zde lékaři
střídali poměrně často. Jeho nástupci byli MUDr. Legostov,
MUDr. Suder a MUDr. Trifon Tolev)7. To byl lékař řeckého původu. Pamětníci na něho
vzpomínají jako na bodrého a veselého člověka asi těmito slovy: “…byla s ním legrace,
každému tykal …“
Dále v Dětmarovicích působil krátké období MUDr. Dombrowski.
V roce 1964 nebo 1965 přišel do Dětmarovic na několik desítek let MUDr. Václav
Sochor.
)1 Například Robert Madecký narozený 9.3.1923.
)2 Viz samostatný článek na str. 92/04.
)3 Historie tohoto domu v samostatném článku dále, na str 94/04.
)4 Čp. 161 se nachází vedle prodejny Elektro Volák. Po Antončíkových tam bydleli Tkočovi a dnes Vijovi.
) Více o MUDr. Kaniovi (*1914 - †1987) viz Kronika obce, díl 3.,rok 1987, str. 339.
)6 Dle některých členů - pamětníků dokonce zastával funkci předsedy této organizace. Je to ale sporná
věc, protože žádné dokumenty z činnosti Československého červeného kříže v Dětmarovicích se z té
doby nedochovaly.
)7 Trifon Tolev (*8.9.1918 - †26.10.1982) se v Dětmarovicích natrvalo usadil a dokonce si zde postavil
rodinný domek. Je pochován na místním hřbitově.
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Také on se zde usadil natrvalo a postavil si rodinný domek.
Jeho aktivitu můžeme přirovnat k MUDr. Kaniovi. MUDr. Sochor
dlouho vykonával funkci předsedy Českého červeného kříže)7,
celou dobu vedl družinu civilní obrany při této dobrovolné
organizaci, v roce 1984 byl zakládajícím členem a prvním
předsedou místní základní organizace Českého svazu ochránců
přírody, v roce 1989 zakládajícím členem Občanského fóra a
posléze Občanské demokratické strany. I zde byl předsedou)8. Po
sametové revoluci byl členem zastupitelstva obce a nějakou dobu
dokonce místostarostou obce.
MUDr. Sochor provozoval lékařskou praxi v Dětmarovicích
i po roce 1989, když zdejší ordinaci zprivatizoval. Působil zde až do doby, kdy mu již
zdravotní stav nedovoloval tuto činnost vykonávat a odešel do důchodu.
V roce 2000 nastoupila jako lékařka na zdejší zdravotní středisko MUDr. Kateřina
Grabková. Dva roky byla zaměstnankyní MUDr. Sochora, který již nepracoval. Od roku
2002 po něm převzala i ordinaci.

Zubní lékaři
Kdysi dávno zubní lékaři nebyli a zuby se většinou neopravovaly, ale jen trhaly.
Tento úkon prováděli praktičtí lékaři.
Pamětníci vzpomínají, že ve stejné budově, ve které ordinoval lékař, tedy v domě
čp. 364, ordinoval také zubař František Krůl, a to do doby, než si postavil vlastní dům
čp. 790)9.
Když odešel pan Krůl z Dětmarovic, zubaři se zde střídali. Pamatuji si, že jako dítě
školou povinné jsem chodila k zubaři Strnadlovi, který sem dojížděl ze sousední obce
Dolní Lutyně. Později zde ordinoval nějaký Filek.
Zubní ambulance byla z domu čp. 790 přestěhována do domu čp. 720.
Cca ve druhé polovině sedmdesátých let nastoupila po
vystudování vysoké školy na naše zubní středisko MUDr. Marie
Slívová. V té době byla samozřejmě zaměstnankyní Okresního
ústavu národního zdraví. Začátkem devadesátých let ordinaci
privatizovala. Svou soukromou praxi „rozjela“ velkolepě. Ve své
ordinaci zaměstnávala i další zubní lékařky, dovybavila ordinaci,
nakoupila některé přístroje a dokonce v Dětmarovicích zřídila
první zubní laboratoř)10.
MUDr. Slívová svou zubní praxi provozuje v obci dodnes.

Další zdravotnické ambulance v obci
Za nutné pokládám připomenout, že v obci funguje v domě čp. 720 také dětské
středisko a další ordinace praktického a zubního lékaře jsou umístěny v prostorách
Elektrárny Dětmarovice.
)7 Asi v letech 1964 – 1983.
)8 Asi do roku 1998 nebo 1999.
)9 O domu čp. 790 v samostatném článku na str. 95/04.
)10 Zmínka o této péči v Kronice obce, díl 3., rok 1993, str. 465.
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Hist o ri e čp. 2 7 - radn ice
První dochovaný písemný materiál, tzv. „Constatirunsprotokoll“ o budově čp. 27
je z roku 1887 v souvislosti s polskou školou, která zde původně byla.
Dále následuje poměrně obsáhlá korespondence z let 1907 – 09 ve věci polské
privátní školy, kterou založila „Macierz szkolna“. Z tohoto období také pocházejí
dokumenty o „novostavbě“ školní budovy čp. 27.
Dle dochovaných historických
materiálů se před rokem 1927 radní i
zastupitelé obce scházeli na svých
zasedáních v hostinci U Něbroje v čp.
25. Teprve v roce 1927 zakoupila obec
pro účely radnice objekt výše uvedené
polské školy čp. 27. Byla provedena
první přístavba, která
byla dle
dochovaných dokladů dokončena
21.12.1927. K původní, menší, budově
byla přistavena zasedací síň, dvě
kanceláře a šatlava v přízemí a byt v 1.
poschodí. Na plánu z tohoto roku je
zde i místnost označená jako
knihovna. Budova tak získala vzhled,
jaký si ještě mnozí pamatujeme.
Válečné období. Na budově se postupně vystřídala polština, němčina a ruština.
V roce 1951 byl v obci zaveden místní rozhlas. MNV zakoupil kromě potřebné
techniky také 12 reproduktorů. Ty byly umístěny na několika budovách v obci, aby
hlášení byla všude dobře slyšitelná. Rozhlasové reproduktory byly na střeše radnice, na
Dělnickém domě a na budově řeznictví Evžena Nogy. Zařízení místního rozhlasu bylo
tehdy pořízeno za 109.526,- Kč.
Na přelomu padesátých a šedesátých let bylo upraveno prostranství před
budovou, které vypadalo zcela jinak. Již tehdy byl založen parčík i s kašnou.
Zajímavostí je, že přibližně do té době stávala před budovou MNV studna.
V letech 1966 – 69 byla provedena celková rekonstrukce budovy. Byla provedena
další přístavba, tentokrát směrem do dvora. Byla snesena sedlová střecha a po nástavbě
třetího podlaží dostala budova novou, rovnou střechu. Objekt tak bohužel získal zcela
jiný vzhled, který ovšem odpovídal stavebním trendům té doby.
Jelikož téměř od začátku byly s touto rovnou střechou problémy, byla koncem
roku 1988 zpracována studie a následně projektový úkol na další rekonstrukci. Ta však
tehdy nebyla realizována.
Další snahy po rekonstrukci budovy se objevily v letech 1996-1997 za starosty
Ing. Adolfa Neuwerta. Tehdy proběhlo výběrové řízení na projekt, ale ten opět zůstal
pouze na papíře.
Teprve na třetí pokus se rekonstrukce budovy skutečně realizovala.
Rekonstrukce začala v září roku 2003 a byla ukončena v květnu 2004. Objekt
získal v pořadí již čtvrtou podobu.
Po této generální rekonstrukci získala budova opět zcela jiný vzhled, ve kterém se
odrazil, jak už to bývá, trend současné doby. Stavitelé se snažili vyvarovat dřívějším
chybám a vyhovět přísným normám Evropské unie. A tak byla budově vrácena sedlová
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střecha, strohý rovný kvádr se opět vrátil k členitějšímu „zevnějšku“, byl vyřešen
bezbariérový přístup do budovy, vybudováno reprezentativní sociální zařízení.

Nahoře:
Čtyři podoby
budovy čp. 27.

Vpravo:
Také sňatková síň
doznala v průběhu let
mnohých změn.
První byla zařízena
v roce 1950. Další
byla vybudována při
rekonstrukci budovy
v letech 1968 - 69.
V roce 1991 byla
provedena její
modernizace, která
však nevydržela
dlouho, protože
prostor byl vytopen
a tak tato místnost
musela být znovu
opravena.

Vpravo:
Sňatková síň v novém hávu.
Původní zůstala pouze křesla.
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Hist o ri e čp. 9 0 – finan ční dů m
Dům za železniční tratí postavil někdy po roce 1900 místní boháč Josef
Jendryščyk, který postavil také čp. 25 v centru obce.
Už v roce 1903 požádal o přestavbu domu a stavbu nové stodoly a chléva na
parcelách č. 1612 a stavební č. 158. Přízemní dům byl dokončen 14. července 1906 a
obdržel čp. 90.
V roce 1913 bylo vydáno povolení k další přestavbě, tentokrát na zvýšení domu
na jedno patro. Tato nadstavba byla dokončena v roce 1918.
Později, už od roku 1914, se v korespondenci objevuje jméno Karolina
Jendryščíková, která ale měla bydliště v Bohumíně. Z toho lze usuzovat, že on zemřel.
Protože Jendryščíkovi neměli děti, zdědila dům známá lutyňská rodina
Waroschova (Jendryščíkova manželka byla rozená Waroschová).
Později je jako majitelka uvedena Julie Waroschová, bytem v Bohumíně.
Celková výměra pozemku činila 1 ha 13 arů a 70 m2.
Stavební parcela č. 158 včetně nádvoří 13 arů a 64m2.
Majetek Julie Waroschové se dostal do konfiskačního řízení. Už tehdy byl obýván
zaměstnanci finanční stráže.
Ještě v roce 1947 byl dům obýván finanční stráží.
V roce 1960 byla sepsána smlouva mezi MNV a Okresním stavebním podnikem
Karviná a v roce 1961 provedena generální oprava tohoto objektu. Investorem byl
Místní národní výbor, z čehož vyplývá, že tento dům byl v majetku obce.
V jeho blízkosti se nacházel tzv. teletník.

Vlevo původní podoba domu na plánu z roku 1904,
napravo čp. 90 v roce 1971 v době výstavby elektrárny.
Začátkem sedmdesátých let v době výstavby Elektrárny Dětmarovice byl tento
dům vykoupen, a dokonce mu bylo mu odňato popisné číslo. Ale nakonec zbourán
nebyl.
Dům se nacházel v prostoru mezi tratí ČSD a bývalým Agloporitovým závodem.
V prvopočátcích výstavby Edě byly v jeho blízkosti postaveny lehké haly, které sloužily
jako kanceláře, sklady, šatny, umývárny či jídelna. V těchto prostorách bylo
vybudováno tzv. „předzařízení staveniště“ VOKD, čili první zázemí pro výstavbu nové
elektrárny.
Později, když tyto parcely odkoupily Restaurace a jídelny Karviná, byla v areálu
zřízena výrobna svačinek pro horníky Ostravsko-karvinského revíru. Denně se zde
vyrábělo několik tisíc svačin, které byly rozváženy po mnoha dolech uhelného revíru.
Postupem času se zde výroba doplňovala o další sortiment výrobků. Vyráběly se zde
vynikající bramborové lupínky, kynuté knedlíky či listové těsto, kterým nebylo daleko
rovno. Po sametové revoluci rychle ubývalo výroby svačin a sortiment výrobků se
postupně doplňoval o nové druhy.
Mezitím Restaurace a jídelny vystřídala Firma Gastronomia.
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Začátkem devadesátých let koupil celý areál zdejší dlouholetý vedoucí pan
Bernatík. Ten se snažil trh dále obohacovat novými produkty. Vyráběli zde i velmi
chutné mastné výrobky. Byla zde dokonce i prodejna masných výrobků, kde bylo
možné koupit i celé poražené prase.
Po roce 2000 však přišly problémy a firma zkrachovala.
Uprostřed areálu těchto potravinářských firem stál, jako němý svědek minulosti,
náš finanční dům. Za dobu své existence byl několikrát opraven a byl po celou dobu
využíván. Sloužil jako administrativní budova.
V roce 2002 ho začali rozebírat hledači šrotu. V roce 2003 už byly všechny
kovové součástí vybrány. V letošním roce 2004 byl srovnán se zemí. Začátkem října,
když jsem byla s fotoaparátem na pochůzce po obci, jej zrovna likvidovali. Stoletou
cihlu drtil drtič na antuku.

Vlevo stav v roce 2003,
napravo zbytek budovy roce 2004 – jen hromada antuky.

Hist o ri e do mu čp. 364
Dům čp. 364 měl za dobu své existence mnoho majitelů i nájemníků. Vystřídalo
se zde všechno možné. Postavil ho v roce 1909 - 1910 Pavel Harok, místní učitel. Jak
výše uvádím, v první polovině dvacátého století
zde žili a provozovali praxi lékaři.
Později zde bydlela rodina Kociánova. Emil
Kocián se svou manželkou Štěpánkou se odhlásili
21.6.1973 a vystěhovali do Bohumína. Dům prodali
Metě – výrobnímu družstvu invalidů.
Pak zde byla přemístěna sběrna šatstva čistírna oděvů Perex. Dále byla vlastníkem Jednota
– Jedność Český Těšín. Krátce po sametové
revoluci koupil dům od Jednoty Ing. Adolf Neuwert. V letech 1993 - 95 již jiný majitel
objekt rekonstruoval na prodejnu náhradních dílů pro automobily „Elmot“, nyní „Adast“.

Objekt je v centru obce velice nápadný, protože již po desetiletí
je na něm umístěna velkoplošná reklama, která je zdaleka vidět.
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Hist o ri e do mu čp. 550
Dům, kterému se mezi lidmi říkalo zkráceně
Reifeisenka, postavil Spořitelní a záloženský spolek
v Dětmarovicích v roce 1926 jako obytnou budovu
s jedním bytem a kanceláří. V přízemí domu byl
vestibul, čekárna a kancelář oddělen od obytné části,
kde byla kuchyně a jeden pokoj. V podkroví byl další
pokoj a půda. Plány nakreslil architekt Čeněk Volný,
stavitel z Doubravy, v únoru téhož roku.
Později, zřejmě po znárodnění, se dům dostal
do majetku obce.
V budově se často střídali nájemci. Obytná část byla pronajímána jako nájemní
byt.
V bývalé kanceláři a k tomu přilehlých prostorách sídlí řadu let Telecom – je zde
umístěna telefonní ústředna pro naši obec.
V obytné přízemní části od 1.1.1997 do 30.4.1998 provozoval pan Milan Kania
prodejnou obuvi, kterou sem přemístil z domu čp. 73 u zdravotního střediska. Od
1.7.1998 byly pak tyto prostory pronajaty panu Václavu Balonovi. Ten zde zřídil
prodejnu levného textilu (tzv. „Sekáč“). Ale ani ta zde nebyla dlouho.
Jelikož se nenašel další zájemce o pronájem, rozhodlo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 17.10.2002 o záměru budovu prodat. Na dalším zasedání v prosinci
téhož roku „přikleplo“ dům čp. 550 panu Ladislavu Nárožnému z Orlové-Lutyně za
cenu 500.000 Kč.
Ten však od smlouvy ustoupil a dům nekoupil. Pro obec to bylo vlastně štěstí,
protože dům tak zůstal v majetku obce. Byly zde provedeny drobné úpravy a od srpna
2003 do května 2004 po dobu rekonstrukce domu čp. 27 tady sídlili pracovníci obecního
úřadu.
V březnu a následně v květnu letošního roku projednávalo zastupitelstvo obce
opětovně záměr tuto obecní budovu prodat)1 a v červnu schválilo prodej domu)2 včetně
části pozemku manželům Jurčovým a část přilehlého pozemku paní Černé.
Obec tak dům prodala.
Je to jedna z mála budov v obci, u které byla doposud zachována původní
podoba.

)1 Viz kapitola „Z činnosti zastupitelstva obce“ str.16 /04 této Kroniky.
)2 Viz kapitola „Z činnosti zastupitelstva obce“ str.17 /04 této Kroniky.
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Z historie domu čp. 720
V červenci 1934 zhotovil stavitel Franz Kollner, baumeister z Bílovce, návrh
obytného domu pro paní Alžbětu Hankeho, choť lékaře MUDr. Josefa Hankeho)*.
1.8.1934 vydal Obecní úřad v Dětmarovicích zastoupený starostou Josefem Ligockým
povolení ke stavbě. 29. listopadu téhož roku požádala Alžběta Hanke o povolení
k nastěhování. Ihned 1. prosince bylo „Povolení k obývání obytné budovy“ vydáno.
Bylo jí přiděleno čp. 720.
A tak bylo vlastně postaveno první zdravotní středisko v obci Dětmarovice.
V přízemí byla ordinace, čekárna, laboratoř, kuchyně s přípravnou a WC. V patře se
nacházely 3 pokoje a koupelna. Celý dům byl podsklepený, kromě vlastních sklepů se
zde
nacházela
prádelna a dokonce studně.
Po znárodnění po roce 1948
připadl
dům
Okresnímu ústavu
národního zdraví
(dále OÚNZ).
V přízemí bylo opět
zdravotní středisko a byt
v patře obývala rodina MUDr.
Kanii.
V letech 1958-59 byla
provedena první přístavba
domu – byly tak rozšířeny
jednak prostory v přízemí,
jednak prostory v 1. patře
určené k obývání. Tehdy byly
postaveny i obě verandy.
V roce 1965, po uvolnění
bytu MUDr. Kaniou, přikročil OÚNZ k adaptaci zdravotního střediska. V přízemí domu
bylo zřízeno zubní středisko, které bylo přestěhováno ze soukromého objektu čp. 790.
V prvním poschodí byla umístěna ordinace obvodního lékaře včetně ženské a dětské
poradny.
Po vystěhování rodiny Kaniovy v této budově již nikdy nikdo nebydlel a budova
slouží pouze ke zdravotnickým účelům.
V roce 1980 byla provedena druhá přístavba budovy, tentokrát byly přistaveny
prostory dětského zdravotního střediska.
V roce 1986-87 provedena výměna oken a posléze nová venkovní omítka na staré
části budovy.
Po politických změnách na začátku devadesátých let OÚNZ dům prodal MUDr.
Slívové. Tak zde začali vykonávat svou lékařskou praxi soukromí lékaři – praktický a
dětský a zubní lékařka, která zde má i zubní laboratoř.
)* V době stavby nového domu bydleli Hankeovi v domě čp. 364, kde MUDr. Hanke také provozoval svou
lékařskou praxi.
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Z historie domu čp. 790
Dům čp. 790 postavili na parcele číslo 265 podle plánu stavitele Františka Trubky
z Orlové manželé František a Jarmila Krůlovi. Byl to dům určený nejen k bydlení, ale
také k provozování zubařské praxe. V roce 1948 požádali o stavební povolení, v roce
1949 dům dokončili.

V roce 1966 koupil od zubaře Františka Krůla tuto vilu se zahradou, umístěnou
v centru obce, Místní národní výbor. Na náklady obce zde byla provedena přístavba
schodiště a další menší stavební úpravy. Po dokončení sem přestěhovali z budovy školy
mateřskou školu. Ta tak konečně získala potřebné chybějící prostory: hernu, jídelnu,
ložnici, kancelář, kuchyň, sklad potravin, umývárnu, šatny a příslušenství. Prostě vše, co
tehdejší „školka“ potřebovala. Byla velmi hezky zařízená a měla už i ústřední topení.
Zahrada, která patřila k vile, sloužila dětem k různým hrám. V té době navštěvovalo
mateřskou školu 54 dětí.
V témže roce 1966 bylo zubní středisko přemístěno do domu čp. 720, který již
patřil Okresnímu ústavu národního zdraví.
Po vystěhování zubaře a stavebních úpravách zde byly (v části od domu 901)
umístěny dvě třídy základní školy. Teprve po výstavbě nové základní školy patří celá
budova mateřské škole.
Od té doby již uplynulo mnoho let. Jako každá stavba, i tato, postupem času
potřebovala nějakou injekci. Největší úpravy byly realizovány v roce 1985, kdy byla
vyměněna obrovská okna za menší a provedena nová fasáda.

Mateřská škola zůstala v domě čp. 790 do dnešních dnů.
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Seznam příloh
Fotodokumentace:
-

5 ks foto krásné zimy (str. 181 hlavního alba)
4 ks foto zabahněné cesty u Števčeka (str. 182 hlavního alba)
1 ks foto z voleb do Evropské unie (str. 182 hlavního alba)
5 ks foto z rekonstrukce a otevření nového Obecního úřadu (str. 183 hlavního
alba)
4 ks foto z výstavby cesty a chodníku u Voláka (str. 184 hlavního alba)
1 ks foto z likvidace thují u hlavní silnice (str. 184 hlavního alba)
1 ks foto nového přechodu na křižovatce pod Skotnicí (str. 185 hlavního alba)
3 ks foto z budování nových chodníků v parku před Dělnickým domem (str. 185
hlavního alba)
5 ks foto podnikatelských subjektů – nová štěrkovna, konec firmy Bernatík,
Červený kohout a Tipsport (str. 186 hlavního alba)
2 ks foto ze 6. obecního plesu (str. 187 hlavního alba)
2 ks foto z koloběžkových závodů Trestles cup (str. 187 hlavního alba)
2 ks foto z výstavy Co dělají zahrádkářky v zimě (str. 188 hlavního alba)
3 ks foto z výstavy Plody naší zahrádky (str. 188 hlavního alba)
3 ks foto z Medových dnů (str. 189 hlavního alba)
2 ks foto z výstavy Vánoční inspirace (str. 189 hlavního alba)
5 ks foto z činnosti knihovny (str. 190 hlavního alba)
3 ks foto Bendova kříže (str. 191 hlavního alba)
1 ks foto věže kostela s novými hodinami (str. 191 hlavního alba)
2 ks foto sauny v mateřské škole v Koukolná (str. 192 hlavního alba)
1 ks foto Adélky Molnáriové (str. 192 hlavního alba)

Jiné materiály:
-

kominický kalendář
články z novin o počasí a přírodních jevech
články a propagační materiál o Evropské unii (3 obálky)
hlasovací lístky do Evropského parlamentu (3 obálky)
výsledky voleb do Evropského parlamentu (4 listy)
články z novin o volbách do Evropského parlamentu (4 listy)
pozvánka senátora Matykiewicze na veřejnou besedu (1 list)
předvolební materiál – krajské volby (5 obálek)
hlasovací lístky do zastupitelstva kraje (1 obálka)
přehledy o volbách do krajských zastupitelstev (10 listů)
články z novin o volbách do krajských zastupitelstev (2 listy)
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-

žádost SK Dětmarovice o finanční dotaci (3 listy)
návrh zadání změny č. 4 územního plánu (1 obálka)
návrh zadání změny č. 5 územního plánu (1 obálka)
pozvánka starosty obce na slavnostní otevření nové budovy OÚ (1 list)
článeček z novin o otevření OÚ (1 str.)
návrh na realizaci chodníků (1 list)
dotazník k místní agendě (4 str.)
příloha Novin Karvinska o Dětmarovicích (2 obálky)
pozvánka na výstavu „Portréty obcí okresu Karviná“ (1 ks)
propagační materiál k projektu Natura 2000 (2 listy)
materiál o chráněných ptácích z ptačí oblasti (4 listy)
připomínky k návrhu vyhlášky o ptačí oblasti (1 list)
petice za vyhlášení ptačí oblasti a proti průmyslové zóně (1 list)
články z novin o ptačí oblasti a průmyslové zóně (4 obálky)
dokumenty k vyhlášení evropsky významné lokality (2 obálky)
rozhodnutí Českého báňského úřadu o odvoláních účastníků řízení (1 obálka)
nabídka OKD a. s. na odkoupení nemovitosti (1 list a 2 mapky)
dokumenty k dobývání uhlí (3 obálky)
stanovy občanského sdružení Občané za životní jistoty (1 list)
pozvánka na schůzi, zápis a stanovisko ze schůze občanského sdružení (2 obálky)
výstřižky z novin o důlní činnosti (2 obálky)
článek z novin o manažerech ČEZ (1 str.)
reklamní materiál firem z novin (2 obálky)
reklamní materiál o firmě Notia a.s. (4 str.)
články z novin o psím útulku (2 str.)
články z novin o obyvatelstvu ČR (2 obálky)
článek z novin o nemocniční péči (1 obálka)
články z novin z černé kroniky (3 obálky)
vstupenky na plesy (1 str.)
propagační materiál kulturních a společenských akcí a výstřižky z novin (13 obálek)
propagační materiál akce Noc s Andersenem (1 obálka)
články z novin o farnosti (1 obálka)
články z novin o sauně v MŠ Koukolná (2 str.)
články a výstřižky z novin o fotbale (8 obálek)
články o Evě Foltýnové a fotografie (3 obálky)
články z novin o Adéle Molnáriové (2 obálky)
články z novin o Věře Kramné (3 obálky)

Mimořádné materiály:
-

CD nosič „Rekonstrukce OÚ Dětmarovice“ – projektová dokumentace
CD nosič „Rekonstrukce budovy čp. 27“ – fotodokumentace ze stavby
Fotoalbum „Rekonstrukce budovy čp. 27“
Obecní kalendář 2004
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Poznámky

