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ÚÚvvoodd  
 

 
 
M í s t n í  v ý r oč í  v  r o c e  2 0 0 5 

 
V letošním roce uplynulo 60 let od konce druhé světové války. Toto výročí si připomínali 
lidé na mnoha místech naší planety.   
Pro nás v Dětmarovicích byly ale nejdůležitější oslavy 700. výročí od první písemné 
zmínky o obci Dětmarovice)1. Byla to pro nás největší událost letošního roku, ale měli 
bychom si připomenout i další místní výročí: 
☺ v roce 1925 byl v naší obci založen sbor Církve adventistů sedmého dne)2  
☺ v roce 1935 byl založen Sportovní klub Dětmarovice)3 
☺ v roce 1935 zemřel Robert Pardubický)4 
☺ v roce 1945 byly dne 1. května osvobozeny Dětmarovice  
☺ v roce 1945 se konaly velkolepé radovánky)5  
☺ v roce 1945 se uskutečnil monstrózní odvod)6 
☺ v roce 1975 byl uveden do provozu 1.výrobní blok Elektrárny Dětmarovice)7 
☺ v roce 1985 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce Dělnického domu a  30.11. se 

konalo jeho slavnostní otevření po rekonstrukci 
☺ v roce 1995 přesně ve stejný den - 30. listopadu -  ukončila padesátiletou činnost 

obecní příspěvková organizace Osvětová beseda)8 
 

)1 Vše o letošních oslavách v kapitole Kultura, církev, náboženství na str. 70-83/05. 
)2 Viz kapitola Kultura, církev, náboženství na str. 89/05. 
)3 Viz kapitola Sport, zájmové a společenské organizace na str. 102/05. 
)4 P. Robert Pardubický zemřel dne 8. června 1935. Jeho životopis v Kronice obce v roce 2003, v kapitole 

Kultura, církev, náboženství na  str. 51-52/03. 
)5 Viz kapitola Z historie obce na str. 132/05. 
)6 Viz kapitola Z historie obce na str. 134/05. 
)7 Viz kapitola Průmysl na str. 37/05. 
)8 O Osvětové besedě je podrobně pojednáno v Kronice obce v roce 1995 na stranách 50-63/95. 
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Duha nad Wilczkovým kopcem 
 
 
 

Krásná romantická zima, nadměrně teplý květen, chladné prázdniny, velká voda, hezký 
podzim a poslední dny sněhová kalamita. To byly hlavní rysy počasí v roce 2005. 
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L e d e n 
 
„Na Nový rok, o slepičí krok“ 
„Na Tři krále o skok dále“ 
„Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu“ 
 

Nový rok jsme přivítali bez sněhu s teplotami nad nulou. První polovina měsíce se 
vyznačovala teplým, dalo by se říci, jarním počasím. Teploty vysoce překračovaly 
dlouhodobé průměry, přibližovaly se maximu. Nejtepleji bylo dne 8. ledna, kdy teplota 
přesáhla maximum a bylo naměřeno 14oC.  
Teprve z 15. na 16. ledna byl v noci mrazík a počasí se začalo pomalu měnit na zimní. 
Bylo ale poměrně větrno.  
Od 22. ledna nás začal zasypávat sníh. Také denní teploty, ikdyž mírně, se začaly 
pohybovat pod nulou. Poslední dny měsíce ledna byly převážně nádherně slunečné a 
přitom mrazivé. Zima jak má být. 
 
 
Ú n o r  

 
„Únor bílý, pole sílí“ 
 „Hromnice, to je zimy polovice“ (2.2.) 
„Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky“ 
 

Téměř celý únor se vyznačoval na pohled nádhernou 
„pravou zimou“. Souvislá sněhová pokrývka, přes den 
často osvícena sluncem, teploty v rozmezí -6oC v noci  až 
6oC ve dne. Většinou to, co v noci nasněžilo, ale ve dne 
roztálo. Tento pohyb teplot přinesl v některých dnech 
nádherné až fantastické zimní scenérie, které známe 
z pohádek či z hor.  
Zde je třeba také zdůraznit skutečnost, že kdyby postupně 
sníh netál, tak by ho při tak intenzivním sněžení byly za tento měsíc hory. Ale i tak ho 
zůstalo dost. 
Pouze několik dní v únoru byly mrazy, které se nám už moc nelíbily, a to ve dnech 6.-
10. února, kdy bylo -10oC až  -18oC a pak 28. února -12oC. Na druhou stranu ve středu 
dne 23. února bylo ve dne neuvěřitelných 10oC nad nulou.  

     
 

25. února bylo ráno opět jako v pohádce 
Nahoře: s návaly sněhu se nám pomáhal vypořádat tento traktorek s pluhem  
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B ře z e n 
 

„Březen, za kamna vlezem …“ 
„Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře“ (12.3.) 
„Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl“ 

 

 
 

O sníh opravdu nebyla nouze 
 

První týden v březnu byly dny naprosto stejné - mírné noční mrazíky, ráno zataženo, 
postupné vyjasňování, přes den teplota ve stínu mírně pod nulou, ale na sluníčku mírně 
nad nulou. Ráno zataženo, postupně vyjasňování. 
Druhý týden byl zcela podobný. S tím rozdílem, že téměř každý den nad ránem 
nasněžilo, přes den pak sněhu ubylo.  
Od 15. března došlo k silnému oteplení. 16. a 17. března prakticky během 48 hodin  při 
teplotách 10 – 12oC všechen sníh roztál, takže 18. března a teplotě 14oC byl sníh už 
pouze na hromadách. 
19. března ale došlo zpět k poklesu teploty na pouhé 2oC, vál ledový vítr a dokonce se 
objevily noční mrazíky.  

 

 
 

20. března přišlo astronomické jaro. Ale teplota pouze -5oC v noci a 6oC ve dne. Od 23. 
března se jaro dostavilo i fyzicky, noční teploty v dalších dnech vystoupily nad nulu, ve 
dne již bylo většinou slunečno a teploty okolo 10oC, 25. března dokonce 18oC.  
Poslední čtyři dny měsíce března se kapánek ochladilo a vál chladný vítr. 
 
 
D u b e n   
 

„… duben,  ještě tam budem“ 
„Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři“ (24.4.) 
„Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce“ 
 

První tři dny měsíce dubna byla noční teplota na nule, ve dne se postupně po vyjasnění 
dostala na 12 až 16oC, ale foukal poměrně chladný vítr.  
Od 4. dubna se noční teploty dostaly nad nulu, denní se pohybovaly v rozmezí 8 -20oC 
při převážně polojasné obloze. 9. dubna bylo zataženo a pršelo.  Po vyjasnění 10.4. 
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následovaly dny stejného charakteru jako v období mezi 4. až 8. dubnem – noční teploty 
v rozmezí 1 - 10oC, denní v rozmezí 12 - 20oC. 
16. dubna přišla mírná bouřka a od následujícího dne opět počasí stejného charakteru 
jako předtím. 
21. dubna bylo v noci 0oC, 22. dubna dokonce noční mrazík -3oC. Denní teploty pouze 
10oC. Po tomto ochlazení následovaly  polojasné dny s teplotou 10 - 18oC, 28. a 29.4. 
s přeháňkami. 
Celý měsíc byl charakteristický poměrně silným studeným větrem. 
 

 
K v ě t e n   
 

„Studený máj,  v stodole ráj“ 
„Máj, vyženeme kozy v háj“ 
„Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček“ 
 

První tři dny teplo,  1. a 3. bouřka, 2. května dokonce padl dlouhodobý teplotní rekord, 
bylo až příliš vedro. Poté 4.5. nastalo ochlazení, pršelo. Další dny se dále ochladilo, 
noční teploty se místy blížily nule, někde se dokonce vyskytly přízemní mrazíky.  I ve 
dne byla nízká teplota, a to v rozmezí 10 - 16oC. Obloha byla velmi proměnlivá, honily 
se strašidelně vypadající mraky a k tomu foukal nepříjemný studený vítr.  
Teprve v pátek 13.5. se začalo postupně oteplovat a již následující den, přestože foukal 
vítr a proháněly se mraky, bylo příjemné jarní počasí. Ve dnech 17. - 19.5. bylo opět 
zataženo s přeháňkami a také popršelo. 
Od 20.5. nastalo vyjasňování, oteplování, 
teploty se denně zvedaly, až v pátek 28.5. 
dosáhla teplota 30oC. I další tři dny byla 
tropická vedra a padaly teplotní rekordy. 
Okolo půlnoci z 30. na 31. května začalo pršet a 
pak vydatně pršelo po celé odpoledne. Po dešti 
došlo k poklesu teploty na pouhých 18oC. 
 
 
 
Če r v e n 
 

„Medardova kápě, čtyřicet dní kape“ (8.6.) 
„Červen studený,  sedlák krčí rameny“ 
„Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa“ 
 

Celý červen se vyznačoval podstatně nižšími teplotami, nežli je tomu obyčejně zvykem. 
Byl podstatně chladnější, nežli v předcházejících letech.  
V první dekádě dokonce se pohybovaly noční a časné ranní teploty pod 10oC. Ani další 
dvě dekády moc obratu nepřinesly. Také teploty ve večerních hodinách byly nízké. 
Denní se pohybovaly těsně nad 20oC, ale s výkyvy. Nejchladněji bylo 9.6. – pouhých 
12oC, naopak nejtepleji 27. a 28.6., kdy se teplota vyhoupla na 28oC.  
V první polovině měsíce bylo deštivo – nebylo jediného dne, aby nezapršelo. A tak i 
v den dlouho očekávaných obecních oslav k 700. výročí obce večer pořádně lilo. 
Po 15. červnu již nepršelo. Vál poměrně často vítr, který půdu pořádně vysušoval, takže 
koncem června bylo nakonec sucho. 

Májová duha nad motorestem v Koukolné 
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Če r v e n e c 
 

„Svatá Markyta hází srp do žita“ (13.7.) 
„Svatá Anna žito žala“ (26.7.) 
„Co červenec neuvaří - srpen nedopeče“ 
 

První dekáda se vyznačovala zataženou oblohou, jen občas došlo k protrhávání 
oblačnosti. Opět každý den popršelo. Rána i večery byly chladné. Ve vzduchu byla 
značná vlhkost. Ideální poměry pro rychle se množící mšice. Nejchladněji bylo 6.7. – 
pouhých 13oC.  
Také druhá dekáda nebyla o mnoho lepší. Opět se střídala polojasná obloha se 
zataženou, vyskytovaly se občasné srážky, které někdy vystřídal pořádný liják. 
Pouťový víkend se naštěstí vydařil. 
Ve středu 27. července se výrazně zvedla teplota  a poté následovaly tři tropické dny 28. 
– 30. července. Naměřila jsem 33 - 34oC, ale někteří občané tvrdili, že měli na 
teploměru dokonce o 3 stupně více.  Bylo nesnesitelně. V neděli 31.7. přišla úleva  a 
rtuť teploměru klesla na 24oC. 
Děti si prázdnin letos zatím moc neužily. 
 
Historická maxima překonaná v roce 2005: 
 
Datum: 

Historické 
minimum: 

Historické 
maximum: 

Dlouhodobý 
průměr: 

Naměřeno 
v Klementinu: 

Naměřeno 
v Dětmarovicích: 

oC v roce: oC v roce: oC oC oC 
8.1. -25,4 1789 11,4 1998 -1,6 12,8 14,0 
2.5. -1,2 1935 27,5 1934 12,7 29,7 28,0 

28.5. 3,9 1858 31,6 1892 16,0 31,8 31,0 
29.5. 3,1 1957 31,5 1931 16,0 32,8 32,0 
30.5. 3,8 1884 31,3 1931 15,4 31,7 32,0 
28.7. 9,8 1832 34,6 1933 20,0 35,9 33,0 
29.7. 9,3 1881 35,6 1994 20,7 36,4 34,0 

 
 
S rp e n 
 

„Na svatého Vavřince - hop zemáky do hrnce“ (10.8.) 
„Moc hub srpnových - moc vánic sněhových“ 
„Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje“ 
 

Pokud si děti prázdnin neužily v červenci, v srpnu to platilo dvojnásob. 
Málokterý den se srpnová teplota vyhoupla nad 20oC. Při poměrně nízké teplotě bylo ale 
dusno a hlavně vlhko. Neschlo pořádně ani prádlo a ve vzduchu byla často cítit hniloba 
a ztuchlina. Celý měsíc se vyznačoval velmi chladnými večery a nocemi. Posedět večer 
venku, jak jsme zvyklí, bylo téměř nemožné.  
Počasí se podepsalo samozřejmě na úrodě. Někteří občané začali s vykopávkou brambor 
dříve, než začaly žně. Brambor, napadených hnilobou, zůstalo ležet na poli více než 
bylo těch dobrých v koši. Obilí byl problém vůbec sklidit – stále bylo mokré. 
V Dětmarovicích jsme zvyklí, že o pouti bývaly žně v plném proudu, ale letos tomu tak 
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nebylo. Kdo nestihl sklidit obilí v době těch tří tropických dnů koncem července, měl 
problémy.  
Ve dnech 23. – 24. srpna na horách pořádně zapršelo a do Dětmarovic dorazila velká 
voda. Místní toky zvládly situaci až na malé výjimky s přehledem. Jen na Olši byl 
vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Vše by bylo bez problémů, vodu by zachytil 
druhý břeh. Jenže ten byl prokopán plynaři, takže voda se dostala do polních lánů. 
Ohrožovala tak domy v Koukolné za benzínovou čerpací stanicí. Naštěstí situaci 
vyřešila příroda sama, když voda začala po několika hodinách opadat.  

 
 

Plné druhé koryto Olše                                                         Situaci sleduje starosta obce 
 

Stav na Olši dne 24.8.2005:  
  

Hodina: 

 

Stav hladiny: 

Průtok 

v m3/s: 

 

Stupeň PA: 

Stav - 

24 hod. (cm) 

Jablunkov 10,20 187 15,80 0 109 

13,00 172 10,60 0 155 

16,20 166 8,94 0 148 

Dětmarovice 11,00   2  

16,00  voda začíná opadat 

Věřňovice 10,20 325 155 1 97 

13,20 409 228 1 96 

16,20 505 317 3 99 
 

Teprve poslední tři dny měsíce srpna jakoby přišlo léto. Bylo skoro jasno s teplotami 26 
- 28oC. 
Příroda se s těmito výkyvy počasí srovnává stejně špatně jako lidé. Na zahradě vykvetly 
sasanky a dokonce rododendron.  
 
 
Z á ř í   
 

„Na svatého Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstuje“ (1.9.) 
„Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní“ (28.9.) 
„Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom“ 
 

První dekáda měsíce se vydařila a navázala na předcházející poslední tři dny srpnové. 
Jen dny se již pořádně zkracovaly. Teprve v neděli 11. září  se objevily mraky a 
přeháňky. Ale denní teploty se držely nad 20oC. 
 

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny aktuální údaje o hydrologické situaci na řece Olši, které postupně                   
vydával Český hydrologický ústav – pobočka Ostrava v průběhu dne 24.8.2005. 
Stupně povodňové aktivity:  1. SPA – bdělost,  2. SPA – pohotovost,   3. SPA – ohrožení  
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Od 17. září se začalo trošku ochlazovat. Při polojasné obloze a svitu slunečních paprsků 
vál nepříjemný prudký ledový vítr. 
 

           
 
Po 20. září následovala rána s dlouhou rosou, dny se skoro jasnou oblohou a svitem 
slunce, po jehož západu příšerně štípali komáři. Ale jinak – příjemné babí léto. 
Poslední dva dny měsíce září se vyskytovaly přeháňky. 
 
 
Ř í j e n  
 

„Po svaté Tereze, mráz po střechách leze“ (3.10.) 
„Divoké husy na odletu, konec i babímu létu“ 
„Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají“ 
 

Prvních deset dnů měsíce bývalo ráno zataženo, postupně se vyjasňovalo a denní teploty 
se pohybovaly mezi 14 - 20oC. 11. a 12. října byla velmi mlhavá rána, po kterých ale 
přišlo vyjasnění. 
Od 16. října došlo k poklesu denních teplot na 10oC. 17. a 18. října byly velmi jasné 
noci, po kterých se noční teplota dostala v následujících dvou dnech poprvé na 0.  
V dalších dnech se jak noční (v rozmezí 6 - 12oC) tak denní teploty (v rozmezí 14 - 
18oC) zvedly, v noci sem tam zapršelo, ve dne bylo polojasno až jasno.  
V neděli 30. října v noci klesla rtuť teploměru  na -1oC. Ale to bylo zase jen na dva dny.  
Shrneme-li tuto situaci, byl letošní říjen nádherný. 
 
 
L i s t o p a d  
 

„Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje“ (2.11.) 
„Svatý Martin přijíždí na bílém koni“ (11.11.) 
„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“ 
 

Také první dny listopadové se poměrně vydařily. 
V neděli 6.11. jsme se probudili do velmi mlhavého 
dne, kdy tato mlha vydržela do neuvěřitelných 13 
hodin, aby opětovně v 15 hodin krajinu zakryla 
znova. V pondělí se to opakovalo. 
Od 8. listopadu nastalo pravé listopadové počasí – 
ráno bývalo zataženo, oblačnost se postupně 
protrhávala až vysvitlo na pár hodin slunce. Teploty 
noční v rozmezí 2 - 6oC, denní v rozmezí 4 - 10oC. 
17. listopadu při teplotě 4oC poletovaly první sněhové 
vločky, stejně tak 18.11. 
Následovaly dny s noční teplotou od 0 do -2oC a 
sněžením, což přineslo nádherné přírodní scenérie. 
Po týdnu, kdy poletoval sníh, došlo v pátek 25.11. 
k oblevě. 28.11 znovu nasněžilo. 
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P r o s i n e c 
 

„Barbora vyhání dřevo ze dvora“ (4.12.) 
„Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc“ (13.12.) 
„Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté“ 

 
Prosincové počasí se vyznačovalo zataženou oblohou, častými mlhami, plískanicemi, 
kdy jednou pršelo a podruhé sněžilo. Noční teploty se převážně pohybovaly okolo 0oC, 
denní teploty až do 6oC.  Co v noci nasněžilo, ve dne roztálo … 
 

 
 
Vánoce byly na vodě, po sněhu ani památky. Tak to vypadalo až do 29.12., kdy ráno 
začalo sněžení. 30. prosince sněžilo velice hustě. Nasněžilo ale pořádně. A sněžilo a 
sněžilo i na Silvestra. 
Konec roku byl tedy ve znamení 
sněhové kalamity. Traktory 
s pluhy neustále jezdily po našich 
cestách, ale bohužel na přírodu 
nestačily. Po projetí pluhu, tak do 
deseti minut, byla situace opět 
stejná. A tak se v nejednom 
případě stalo, že lidé neměli svá 
auta zaparkována u svých domů, 
ale někde jinde, protože do dvora 
či garáže vůbec nebylo možné 
dojet. 
 

� 30.12.2005 
 

  
 
Touto kalamitou se silným přívalem sněhu byla postižena celá severní Morava. Také 
silničáři dělali co mohli, ale silný vítr jim znemožňoval jejich práci. Řidiči byli 
upozorněni ve sdělovacích prostředcích, aby své cesty omezili na minimum a používali 
sněhové řetězy a kompletní zimní výbavu. 

 

31.12.2005 
Na pohled romantika, ale … 
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Na jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 v Dělnickém domě 
předal ředitel naší elektrárny Ing. Lumír Jendryščík 

starostovi obce Ing. Lumíru Mžikovi 
symbolický šek ve výši 125 tisíc korun 
jako příspěvek nadace Duhová energie 

na vydání knihy k 700. výročí obce 
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Z  č i n n o s t i  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 
 

12. zasedání ZO dne 23.3.2005 
schválilo: 

� program rozvoje obce pro rok 2005 
v oblasti investic)1 

� pořadí pro provedení plošných oprav 
komunikací následovně: 
� Zálesí Jendryščík 
� Zálesí Sobotka 
� Olmovec u Ledvoně 
� Vaštyl – Kolárová 

� úhradu příspěvku Svazu obcí okresu 
Karviná ve výši 2,50 Kč za 1 obyvatele obce. Na základě toho činí příspěvek pro rok 
2005 celkem 9.560,- Kč  

neschválilo: 
� záměr obce prodat obecní budovu čp. 1071, to je sál motorestu v Koukolné, 

s příslušenstvím, čistírnou odpadních vod na pozemku parc. č. 4042/1 ostatní plocha 
zvolilo: 

� přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období 2005 – 2009 paní Věru 
Klozovou, Janu Krůlovou, Martu Tomčíkovou a  pana Miloslava Pytlíka  

vzalo na vědomí: 
� informace o některých podmínkách pro zavedení autobusové dopravy dětí 

z okrajových částí obce do místní základní školy)2 a v souvislosti s tím 
uložilo: 

� obecnímu řadu zajistit v základní škole formou ankety provedení průzkumu zájmu o 
dopravu dětí z okrajových částí obce do školy školním autobusem 

vzalo na vědomí: 
� informace o přípravě oslav 700. výročí první písemné zmínky o obci a o přípravě 

knižní publikace 
 
13. zasedání ZO dne 15.6.2005 

vzalo na vědomí: 
� zprávu o stavu požární ochrany v obci 
� informaci o zájmu o zřízení školního autobusu dle výsledků dotazníkové akce 

v základní škole a v mateřských školách, která proběhla v květnu 2005 a 
v souvislosti s tím 

neschválilo: 
� zadání zpracování projektu  „Zavedení školního autobusu v obci“)2  
 

)1 Viz kapitola Ze života obce na str. 19/05. 
)2 O zavedení pravidelné autobusové dopravy v naší obci, která by zajišťovala svoz dětí z okrajových 
částí do školy, se nehovoří v současné době poprvé. Hovořilo se o ní již v době, kdy já sama jsem 
navštěvovala základní školu. Je to tedy záležitost velmi stará.  Tehdy ale byla situace úplně jiná. Do 
školy chodilo více dětí než dnes, a to pěšky nebo ti starší na kole. Dnes jednak chodí do školy dětí 
daleko méně a ty většinou vozí do školy rodiče svými auty. Mnoho dětí navštěvuje školy v sousedních 
obcích. A tak při provedeném průzkumu se zájemců o tento druh dopravy moc nenašlo. Překvapivé je, 
že z odlehlých částí obce – Olmovec, Zálesí a Glembovec – jich bylo méně než z Koukolné, odkud to 
není do školy  tak daleko. Jak se zdá, opět se o autobuse jen hovořilo a výsledek opět žádný. Myslím si, 
že tento autobus, kdyby jezdil, by s radostí využili i občané starší věkové skupiny, kteří potřebují do 
centra obce k lékaři, na úřady a podobně. Ale bohužel, jak se zdá, naše generace se autobusu již 
nedočká. 
Výsledky průzkumu v přílohové části Kroniky 2005. 
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schválilo: 
� dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Dětmarovice  
� uzavření smlouvy o spolupráci obcí Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u 

Karviné, Gorzyce, Godów a Statutární město Karviná při realizaci projektu 
s názvem „Severomoravské Benátky – lodí nebo raftem po Olši“)3 

 
14. zasedání ZO dne 4.7.2005 

schválilo: 
� zařazení investiční akce „Zřízení překážkové dráhy pro skateboard a in-line“ 

v celkové výši 360.000 Kč do Programu rozvoje obce pro rok 2005 
 

     
Jednání zastupitelstva obce dne 21. září 2005 v Koukolné. 

Zleva: Josef Tomčík, Ing. Lumír Mžik, Václav Kaděra, 
Petr Kopel a MUDr. Tatiana Valicová 

 
15. zasedání ZO dne 21.9.2005 v motorestu v Koukolné 

vzalo na vědomí: 
� rozpočtový výhled obce na léta 2006 – 2007 dle předloženého návrhu 

schválilo: 
� změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice dle platných předpisů 
� rozhodnutí o připomínkách vzešlých z veřejnoprávního projednání návrhu změny č. 

5 ÚP 
� závaznou část obecně závazné vyhlášky k územnímu plánu sídelního útvaru 

Dětmarovice dle platných předpisů 
vzalo na vědomí: 

� informaci o technickém stavu budovy čp. 73, která se nachází u zdravotního 
střediska (dříve Relax) a v souvislosti s tím 

schválilo: 
� provedení demolice této budovy čp. 73 v roce 2006 

vzalo na vědomí: 
� informace o přípravě investiční akce „Prodloužení chodníku do Koukolné“ 

zabývalo se: 
� vytvořením  Svazku měst a obcí okresu Karviná)4 
 
16. zasedání ZO dne 30.11.2005 

schválilo: 
� dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Dětmarovice 
 
 

)3 Blíže viz samostatný článeček na str. 29/05 tohoto dílu Kroniky. 
)4 Viz samostatná stať na str. 29/05 tohoto dílu Kroniky obce. 



                                                                                                                                   18/05 

 

 
 
17. zasedání ZO dne 21.12.2005  

schválilo: 
� zahájení přípravy realizace investiční akce „Prodloužení chodníku do Koukolné“ 
� provedení demolice domu čp. 73 v prvním čtvrtletí 2006 v rámci rozpočtového 

provizoria obce  
� plán práce zastupitelstva obce pro rok 2006 
� plán práce finančního výboru pro rok 2006 
� plán práce kontrolního výboru pro rok 2006 
� smlouvu obce a ČSAD Karviná, a. s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice v roce 2006 
� poskytnutí finančního daru ve výši 3.500,- Kč stavebníkům na první zřízení nové 

vodovodní přípojky)5 k rodinnému domku na katastru obce s účinností od 1.1.2006 
po předložení dokladu o provedené úhradě a kolaudaci vodovodní přípojky 

vzalo na vědomí: 
� zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2005 
� zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2005 
� zprávu o činnosti rady obce v roce 2005 
� informace o podmínkách Komerční banky Karviná pro poskytnutí úvěru obci na 

stavbu chodníku do Koukolné 
� informaci o vyhlášení soutěže SOOK na zakázku „Studie odkanalizování měst a 

obcí Karvinska“ 

 
)5 Před přijetím toho usnesení zastupitelstvo obce zrušilo podobné usnesení ze dne 20.6.2001, kdy byl 

stavebníkům schválen příspěvek na úhradu montáže navrtávacího pásu na hlavním vodovodním řadu do 
výše 5.000,- Kč.     

Relax, tedy 
dům čp. 73, 
v roce 2005    
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Stavba mostku na Zálesí u domu čp. 376 pod Wilczkovým kopcem 
 
 
 
P r o g r a m  r o z v o j e  o b c e  v  o b l a s t i  i n v e s t i c 
 
� Mostek na Zálesí (pod Wilczkovým kopcem u čp. 376) 
� Mostek u Jelena na Šlogu 
� Trafostanice Olmovec 
� Úprava koryta vodoteče v oblasti Kijonka – Kolarčík (u Dolní Lutyně) 
� Dokončení úpravy křižovatky pod Skotnicí  
� Rozšíření veřejného osvětlení v Koukolné u rybníků v celkové výši 1,830.000 Kč 
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S c h v a l o v á n í  r o zp oč t u  
 
11. zasedání ZO dne 15.12.2004 

schválilo: 
� rozpočtové provizorium obce pro výdajovou část rozpočtu v neinvestičních výdajích 

v prvním čtvrtletí roku 2005 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze 
schváleného rozpočtu roku 2004, to je 6,125.000 Kč; z toho rozpočtové provizorium 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dětmarovice na neinvestiční výdaje činí 
850.000 Kč 

 

12. zasedání ZO dne 23.3.2005 
schválilo: 

� schodkový rozpočet obce pro rok 2005 takto: 
� příjmy celkem po konsolidaci ve výši 27,700.000 Kč 
� výdaje celkem po konsolidaci ve výši 32,560.000 Kč 
� rozdíl příjmů a výdajů ve výši 4,860.000 Kč bude pokryt přebytkem hospo-

daření z roku 2004 
� příspěvek z rozpočtu obce pro základní školu ve výši 4,150.000 Kč 
� příspěvky na činnost organizacím SK Dětmarovice a Sokol Dětmarovice)1 
 

14. zasedání ZO dne 4.7.2005 
schválilo: 

� přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK na projekt  „Zřízení překážkové dráhy pro 
skateboard a in-line“ ve výši 175.000 Kč 

� použití finančních prostředků ve výši 185.000 Kč z rozpočtové rezervy 
neinvestičních výdajů na financování spoluúčasti při realizaci projektu „Zřízení 
překážkové dráhy pro skateboard a in-line“ 

 

15. zasedání ZO dne 21.9.2005 v motorestu v Koukolné 
schválilo: 

� první upravený rozpočet obce k 31.8.2005 v příjmové části ve výši 28,121.000 Kč 
po konsolidaci a ve výdajové části ve výši 32,981.000 Kč po konsolidaci s tím, že 
rozdíl ve výši 4,860.000 Kč bude pokryt tř. 8 – financování 

vzalo na vědomí: 
� rozbory hospodaření obce k 31.8.2005 
� rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola k 30.6.2005 
 

16. zasedání ZO dne 30.11.2005 
schválilo: 

� přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 3.600,- Kč 

 

17. zasedání ZO dne 21.12.2005  
schválilo: 

� upravený rozpočet obce Dětmarovice k 30.11. pro rok 2005 v příjmové části ve výši 
28,927.000 Kč a ve výdajové části  ve výši 33,787.000 Kč s tím, že saldo příjmů a 
výdajů ve výši 4,860.000 Kč pokryje tř. 8 – financování 

 

19. zasedání ZO dne 22.3.2006 
schválilo: 

 
 

)1 Viz kapitola Příspěvky organizacím na str. 28/05 toho dílu Kroniky obce. 
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� upravený rozpočet obce k 31.12.2005 ve výši  
� závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2005 dle předloženého návrhu včetně 

zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 
souhlasilo: 

� s celoročním hospodařením obce Dětmarovice v roce 2005 bez výhrad 
vzalo na vědomí: 

� rozbory hospodaření Základní školy a mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové 
organizace, za rok 2005 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  

 
 
R o zp oč e t  o b c e  Dě t m a r o v i c e  v  r o c e  2 0 0 5 
 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet 

v březnu 2005: 

 
Plnění 

k 31.12.2005: 
Daňové příjmy celkem 24,080.000 28,049.000 
� Sdílené daně celkem: 21,200.000 24,492.000 

Z toho:  
o daň z příjmu závislá činnost 5,000.000 5,781.000 
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2,600.000 2,679.000 
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 300.000 296.000 
o daň z příjmu právnických osob 5,200.000 6,116.000 
o DPH 8,100.000 9,620.000 

� Daň z nemovitostí  2,400.000 2,480.000 
� Daň z příjmu právnických osob – obec 0 179.000 
� Správní poplatky 400.000 462.000 
� Poplatek ze psů 80.000 83.000 
� Ostatní daňové příjmy - výherní hrací automaty 0 353.000 

Nedaňové příjmy celkem 2,642.000 3,519.000 
� Příjmy z vlastní činnosti:    

o knihovna 30.000 25.000 
o sociální věci 380.000 388.000 

� Příjmy z pronájmu majetku   
o nájemné byty 120.000 110.000 
o nájemné nebytové prostory 780.000 896.000 
o hřbitovní poplatky 70.000 119.000 

� Poplatek odpad 1,140.000 1,246.000 
� Příjmy z úroků a finančního majetku 42.000 67.000 
� Splátky půjček (od občanů po krupobití) 80.000 86.000 
� Příjmy z prodeje upomínkových předmětů 0 113.000 
� Pokuty správní řízení 0 28.000 
� Dar Duhové energie na knižní publikaci 0 125.000 
� Příjem sankčního odvodu ZŠ  0 13.000 
� Ostatní nedaňové příjmy 0 281.000 
� Finanční vypořádání 2004 0 22.000 

Přijaté státní dotace    
� Souhrnná dotace 978.000 978.000 
� VPP - Úřad práce 0 291.000 
� Dotace MS kraje – překážková dráha 0 175.000 
� Dotace  MS kraje – Sbor dobrovolných hasičů 0 4.000 

PPŘŘÍÍ JJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM   27,700.000 33,016.000 
Přebytek roku 2004 6,900.000 6,900.000 
PPŘŘÍÍ JJMM YY  CCEELL KK EEMM   3344,,660000..000000  3399,,991166..000000  
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Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet  

v březnu 2005: 

 
Čerpání 

k 31.12.2005: 
Neinvestiční výdaje celkem 24,880.000 23,964.000 
� Doprava  2,900.000 2,846.000 

o dopravní obslužnost            700.000 678.000 
o místní komunikace (vč. zimní údržby)          2,200.000 2,168.000 

� Vodní hospodářství  560.000 418.000 
o ČOV, kanalizace     500.000 410.000 
o drobné toky             60.000 0 
o pitná voda 0 8.000 

� Školství – základní škola 80.000 295.000 
� Kultura  2,990.000 2,992.000 

o knihovna            760.000 662.000 
o Dělnický dům  890.000 899.000 
o ostatní kultura 1,285.000 1,381.000 
o sdělovací prostředky 55.000 41.000 
o místní rozhlas 0 9.000 

� Komunální služby                         4,810.000 4,264.000 
o bytové prostory  100.000 60.000 
o nebytové prostory 1,290.000 790.000 
o veřejné osvětlení              1,130.000 1,069.000 
o hřbitov   160.000 127.000 
o komunální služby        2,130.000 2,218.000 

� Životní prostředí   2,720.000 3,209.000 
o komunální odpad   2,100.000 2,357.000 
o veřejná zeleň              420.000 603.000 
o odchyt psů 200.000 249.000 

� Sociální věci 1,600.000 1,445.000 
� Požární ochrana 380.000 324.000 
� Zastupitelstvo obcí 890.000 861.000 
� Všeobecná veřejná správa 7,120.000 6,734.000 
� Finanční operace 380.000 557.000 
� Nerozdělená rezerva 450.000 0 
� Finanční vypořádání 2004 0 19.000 

Neinvestiční příspěvky PO – Základní škola)*  4,150.000 3,355.000 
Investiční příspěvky PO – Základní škola 0 795.000 
Neinvestiční příspěvky  
                  společenským a jiným organizacím 

 
650.000 

 
621.000 

Investiční výdaje celkem  2,880.000 2,435.000 
� Pořízení hmotného majetku   

o stroje  390.000 386.000 
o stavby 1,830.000 1,732.000 
o projekty 600.000 317.000 
o výkupy 60.000 0 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM  32,560.000 31,170.000 
Splátky úvěru 2,040.000 2,040.000 

VVÝÝDDAAJJEE  CCEELL KK EEMM   3344,,660000..000000  3333,,221100..000000  

                     
 

)* Rozpočet základní školy v kapitole Školství na str. 92/05.  
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Z á v ě r e č n ý  ú č e t  h o s p o d aře n í  o b c e  z a  ro k  2 0 0 5 
 

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2005 6,856.000 
- sociální fond 66.000 
Celkem zůstatek k 31.12.2005 6,922.000 

 

Příjmy po konsolidaci za rok 2005 33,016.000 
Výdaje po konsolidaci za rok 2005 31,170.000 
Saldo příjmů a výdajů 1,846.000 
Zůstatek z minulého roku 2004 -844.000 
Konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2005 1,002.000 

 

Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.2005  
Základní běžný účet 1,282.000 
Týdenní termínovaný vklad 5,574.000 
Sociální fond 66.000 
Úvěrový účet - 5,920.000 
Zůstatek bankovních účtů úhrnem k 31.12.2005 1,002.000 

 

Finanční vypořádání finančních prostředků za rok 2005 – odvod  
Vratka nevyčerpané účelové dotace – sociální fond - 11.000 

  
 

N e i n v e s t ičn í  v ý d a j e  
                                    

Doprava:  2,846.000,- 
 � dopravní obslužnost – příspěvek MHD Orlová 468.000,- 
 � dopravní obslužnost – ČSAD Karviná 210.000,- 
 � dopravní obslužnost celkem 678.000,- 
 � MK – zimní údržba 622.000,- 
 � MK – výtluky a běžná údržba 1,447.000,- 
 � MK – dopravné, zaměření darovaných pozemků komunikací 47.000,- 
 � MK – značky, posypový materiál 39.000,- 
 � MK – pohonné hmoty na zimní údržbu chodníků 13.000,- 
 � místní komunikace celkem 2,168.000,- 
 

Vodní hospodářství: 418.000,- 
 � ČOV – el. energie na ČOV a přečerpávací stanici 65.000,- 
 � ČOV – materiál k údržbě 11.000,- 
 � ČOV – zpracování dat (pasporty) 40.000,- 
 � ČOV – rozbory vypouštěných vod 205.000,- 
 � ČOV – poplatek za objem vypouštěných vod, pokuta 59.000,- 
 � ČOV – údržba, opravy 30.000,- 
 � ČOV a kanalizace celkem 410.000,- 
 � drobné toky celkem 0,- 
 � pitná voda – ostatní služby 8.000,- 
 � pitná voda celkem 8.000,- 
 

Školství:  295.000,- 
 � ZŠ – pojištění 78.000,- 
 � dotace obcím 10.000,- 
 � odvod penále 11.000,- 
 � opravy a údržba 196.000,- 
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 � základní škola celkem 295.000,- 
 

Kultura:  2,992.000,- 
 � knihovna – mzdy včetně pojištění 379.000,- 
 � knihovna – nákup knih 116.000,- 
 � knihovna – materiál a DHM 14.000,- 
 � knihovna – voda, plyn, el. energie 24.000,- 
 � knihovna – telefon, pojištění, Internet 115.000,- 
 � knihovna – cestovné, transféry obyv. SF 9.000,- 
 � knihovna – údržba 5.000,- 
 � knihovna celkem 662.000,- 
 � Dělnický – materiál k údržbě, DHM, voda, plyn 43.000,- 
 � Dělnický – služby – kulturní akce 48.000,- 
 � Dělnický – opravy)1 808.000,- 
 � Dělnický celkem 899.000,- 
 � místní rozhlas - poplatky 9.000,- 
 � místní rozhlas celkem 9.000,- 
 � sdělovací prostředky – tisk „Okénko“, poštovné, OSA 41.000,- 
 � sdělovací prostředky celkem 41.000,- 
 � ostatní – mzdy, SP, ZP 27.000,- 
 � ostatní – materiál 68.000,- 
 � ostatní – nájemné 31.000,- 
 � ostatní – služby (ples, Den matek, oslavy 700. výročí)2 746.000,- 
 � ostatní – věcné dary SPOZ 71.000,- 
 � ostatní – nákup upomínkových předmětů včetně knihy)2 438.000,- 
 � ostatní kultura celkem 1,381.000,- 
 

Komunální služby: 4,264.000,- 
 � bytové hospodářství – materiál k údržbě 13.000,- 
 � bytové hospodářství – voda, plyn, el. energie 30.000,- 
 � bytové hospodářství – pojištění budov 16.000,- 
 � bytové hospodářství – služby (revize, fekál, dopravné, …) 1.000,- 
 � bytové hospodářství – opravy 0,- 
 � bytové hospodářství celkem 60.000,- 
 � nebytové prostory – materiál k údržbě 50.000,- 
 � nebytové prostory – voda, plyn, el. energie 200.000,- 
 � nebytové prostory – pojištění budov 38.000,- 
 � nebytové prostory – služby (revize, fekál, dopravné, …) 110.000,- 
 � nebytové prostory – opravy 392.000,- 
 � nebytové prostory celkem 790.000,- 
 � VO – materiál k údržbě 37.000,- 
 � VO – el. energie 543.000,- 
 � VO – služby 6.000,- 
 � VO – údržba, revize 483.000,- 
 � veřejné osvětlení celkem 1,069.000,- 
 � hřbitov – materiál a pohonné hmoty 26.000,- 
 
)1 Rozepsáno v další stati na str.  27/05. 
)2 Celkem celé oslavy 700. výročí založení obce stály 991.943 Kč. Tato částka je rozepsána jak ve 

službách tak v upomínkových předmětech. Oslavy na sokolském hřišti obec přišly na cca 614 tisíc, za 
knižní publikaci jsme zaplatili 378 tisíc, avšak z toho 125 tisíc darovala nadace Duhová energie. 
Elektrárna také zaplatila vystoupení Petra Nagy. 
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 � hřbitov – voda, plyn, el. energie 46.000,- 
 � hřbitov – služby (revize hromosvod, plyn, elektro, …) 17.000,- 
 � hřbitov – opravy 38.000,- 
 � hřbitov celkem 127.000,- 
 � ostatní – mzdy včetně pojištění 1,985.000,- 
 � ostatní – ochranné pracovní pomůcky, materiál, poh. hmoty 132.000,- 
 � ostatní – pojištění aut 18.000,- 
 � ostatní – služby (revize nářadí, školení, telefon)  29.000,- 
 � ostatní – údržba 23.000,- 
 � ostatní – transféry obyv. SF 31.000,- 
 � komunální služby ostatní celkem 2,218.000,- 
 

 
 

Životní prostředí: 3,209.000,- 
 � komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – popelnice 1,200.000,- 
 � komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu – kontejnery 1,157.000,- 
 � komunální odpad celkem 2,357.000,- 
 � veřejná zeleň – mzdy včetně pojištění)3 335.000,- 
 � veřejná zeleň – materiál, pohonné hmoty, pracovní pomůcky 135.000,- 
 � veřejná zeleň – pojištění strojů 22.000,- 
 � veřejná zeleň – údržba zeleně 104.000,- 
 � veřejná zeleň – služby 7.000,- 
 � veřejná zeleň celkem 603.000,- 
 � odchyt psů a pobyt v útulku 249.000,- 
 

Sociální věci:  1,445.000,- 
 � dávky sociální výpomoci 18.000,- 
 � mzdy a pojištění pečovatelské služby 889.000,- 
 � materiál k údržbě, pohonné hmoty, DHM 77.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie 244.000,- 
 � telefon, pojištění budov 64.000,- 
 � služby – fekál, revize 57.000,- 
 � ostatní transféry obyv. SF 11.000,- 
 � údržba 85.000,- 
 � sociální věci celkem 1,445.000,- 
 

Požární ochrana:  324.000,- 
 � materiál, DHM, ochranné pomůcky výjezdové jednotky 182.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie 44.000,- 
 � telefon, pojištění budovy 24.000,- 
 � pohonné hmoty 23.000,- 
 
 

)3 Zde jsou zahrnuti sezónní zaměstnanci, kteří byli dříve vedeni u Úřadu práce. 

O hřbitov se 
pečlivě stará 
správce – pan 
Ladislav Vašut 
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 � služby – fekál, revize 16.000,- 
 � údržba 23.000,- 
 � refundace mezd 12.000,- 
 � požární ochrana celkem 324.000,- 
 

Všeobecná veřejná správa: 7,595.000,- 
 � odměny členům zastupitelstva obce včetně pojištění 855.000,-  
 � cestovné členů zastupitelstva 1.000,- 
 � ostatní transféry obyv. SF 5.000,- 
 � zastupitelstvo obce celkem 861.000,- 
 � mzdy zaměstnanců včetně pojištění 4,495.000,- 
 � knihy, předplatné tisk 30.000,- 
 � drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení kanceláří  
    a sňatkové síně) 229.000,- 
 � materiál – kancelářské a čistící potřeby 139.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty 205.000,- 
 � poštovné, telefon, pojištění budov a aut a odpovědnostní 390.000,- 
 � právnické služby, školení, zpracování mezd 168.000,- 

� služby – Internet, vazba Sbírky zákonů, aktualizace a 
   údržba programů, dohled zabezpečovacího zařízení budovy,  
   renovace tonerů, revize budovy, fekál   389.000,- 
� reprefond – pohoštění a dary 98.000,- 
� programové vybavení 33.000,- 
� transféry sociálního fondu zaměstnanců 243.000,- 
� dary obyvatelstvu – plynové přípojky 64.000,- 
� příspěvky svazu obcí 11.000,- 
� neinvestiční dotace obcím – přestupky MěÚ Karviná 60.000,- 
� cestovné, ošatné 0,- 
� údržba 31.000,- 
� půjčky 149.000,- 

 � činnost místní správy celkem 6,734.000,- 
 

Finanční operace: 576.000,- 
 � úroky z úvěru 376.000,- 
 � daň z příjmu PO – obce 179.000,- 
 � peněžní služby 2.000,- 
 � finanční operace celkem 557.000,- 
 � finanční vypořádání 19.000,- 
 

NN ee ii nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   2233,,996644..000000,,--  
  

 

Obecní úřad každoročně zajišťuje  
očkování psů, které se vždy koná na šesti 
místech v obci. To letošní se konalo 6.5.2005 
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I n v e s t i čn í  v ý d a j e 
 

Stroje:  386.000,- 
 � osobní automobil 386.000,- 
 

Stavby:  1,732.000,- 
 � mostek Zálesí 478.000,- 
 � mostek u Jelena 431.000,- 
 � trafostanice Olmovec 100.000,- 
 � úprava koryta Kijonka - Kolarčík 287.000,- 
 � přechod pro chodce - křižovatka pod Skotnicí 0,- 
 � rozšíření veřejného osvětlení - rybníky 78.000,- 
 � překážková dráha pro skateboard a in-line na hřišti u ZŠ 358.000,- 
 � stavby celkem 1,732.000,- 
 

 
 

Projekty a studie: 330.000,- 
 � změna územního plánu obce 153.000,- 
 � regulační plán Dětmarovice - U hájenky 0,- 
 � MK Lipus - Střelec 0,- 
 � vodovod Lipus - Střelec 31.000,- 
 � chodník podél silnice I/67 do Koukolné 133.000,- 
 � projekty a studie celkem 317.000,- 
 

Výkupy pozemků: 0,- 
  

II nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   22,,443355..000000,,--  
 
 

N a  ú s e k u  ú d r ž b y  b u d o v 
 
Celoročně byla prováděna běžná údržba a opravy ve všech budovách v majetku obce. 
Nejvíce financí si vyžádaly naše dva kulturní objekty. 

 
Dělnický dům: 
� výměna oken - 1. část  648.000,- 
� malování po výměně oken  71.000,- 
� výměna shnilého obložení ve vinárně 32.000,- 
� odvodnění vinárny  2.000,- 

Nová dráha  
u základní 
školy 
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� oprava dlažby ve vinárně  3.000,- 
� nivelace podlahy kina  10.000,- 
� zřízení myčky brambor, odsávače par 23.000,- 

 
Sál v Koukolné: 
� oprava střechy - nová IPA, včetně nátěrů a oplechování 94.000,- 
� oprava židlí a stolů v sále  63.000,- 

  

 
 
 
 
Př í s pě v k y  o r g a n i za c í m 
 

 Požadavek: Schváleno: 
� Sportovní klub Dětmarovice 600.000,-  400.000,- 
� TJ Sokol Dětmarovice 80.000,- 80.000,- 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice 12.000,-  
� Myslivecké sdružení Zátiší Dětmarovice 15.000,-  
� Český kynologický svaz 029 Dětmarovice 36.000,-  
� Český kynologický svaz 088 Dětmarovice 5.000,-  
� Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 50.000,-  
� Český svaz ochránců přírody Dětmarovice 34.000,-  
� Český svaz včelařů Dětmarovice   
� Český červený kříž Dětmarovice   
� Český svaz žen Dětmarovice 3.000,-  
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice 10.000,-  
� Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice   
� Občanské sdružení Občané za životní jistoty Dětmarovice 7.000,-  
� Tyfloservis Ostrava 5.000,-  
� Svaz tělesně postižených Orlová 3.000,-  
� Sdružení zdravotně postižených Bohumín 3.000,-  
� Organizační výbor Grácia Orlová 3.000,-  
� ONKO – Naděje Karviná 3.000,-  
� Slezská diakonie 10.000,-  
� Roska Karviná 3.000,-  
� Hospodářská komora Karviná 10.000,-  
� Slezská humanita 5.000,-  

 

Požadavky celkem 897.000,-  
 

 
Konečně nebude okny 
do Dělnického domu 
profukovat, 
jako tomu bylo 
doposud,  
kdy zde byla  
okna kovová 
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S v a z  mě s t  a  o b c í  o k r e s u  K a rv i n á 
 
Problematikou se podrobně zabývalo zastupitelstvo obce Dětmarovice dne 21.9.2005 na 
svém 15. zasedání. 

vzalo na vědomí: 
� návrh Svazu obcí okresu Karviná na vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem 

Svazek měst a obcí okresu Karviná a v souvislosti s tím 
rozhodlo: 

� o spolupráci obcí okresu Karviná, a to formou dobrovolného svazku obcí 
přijalo: 

� návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí 
okresu Karviná 

zmocnilo: 
� starostu obce Ing. Lumíra Mžika k podpisu smlouvy o vytvoření Svazku měst a obcí 

okresu Karviná 
delegovalo: 

� starostu obce Ing. Lumíra Mžika jako zástupce obce Dětmarovice do Svazku měst a 
obcí okresu Karviná 

delegovalo:  
� starostu obce Ing. Lumíra Mžika jako zástupce obce Dětmarovice do kontrolní 

komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 

 

 
L o d í  p o  O l š i  

 

Statutární město Karviná a obce 
Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, 
Dětmarovice a polské obce Godów a 
Gorzyce uzavřely smlouvu o 
spolupráci při realizaci projektu s názvem „Severomoravské Benátky - lodí nebo raftem 
po Olši“ v rámci Společného fondu malých projektů Phare Polsko - Česká republika. 
Projekt je zaměřen na vypracování studie proveditelnosti za účelem zprovoznění vodní 
cesty po řece Olši v úseku Bohumín - Gorzyce - Dolní Lutyně - Godów - Dětmarovice - 
Petrovice u Karviné - Karviná.  

Smlouvu schválilo naše zastupitelstvo na své schůzi dne 15. června 2005.  
Úkol upravit pro vodáky Olši vyplývá ze studie proveditelnosti. Úsek z Karviné 

(Lázně Darkov) do Věřňovic je dlouhý necelých 17 km. Obtížnost je vhodná i pro 
naprosté začátečníky. Říčka příjemně plyne lužní nivou, velmi atraktivním přírodním 
prostředím. Plavbu ruší jen několik nesjízdných jezů a stupňů, a právě s tím by se mělo 
začít něco dít. Kromě nástupních a výstupních míst budou totiž v první fázi zesplavnění 
zbudovány též výstupní a nástupní místa u všech jezů a stupňů se schůdky a cestami pro 
přenášení. Vzhledem k tomu, že Olše je v tomto úseku hraniční řekou a vstup na polské 
území je samozřejmě oficiálně zapovězen (byť podle místních široce tolerován), budou 
všechny úpravy provedeny na levém „českém“ břehu. Ve druhé fázi by mělo dojít u 
těchto jezů dokonce i k výstavbě propustí. To už však závisí na štědrosti podpory EU 
případně i na přízni sponzorů, kteří budou ostatně financovat již první fázi úprav. 
Dokonalá „přestavba“ Olše včetně propustí atd. nenaráží ovšem zatím jen na finanční 
náročnost projektu (cca 28 milionů Kč), ale také na proces EIA, tedy ochranu životního 
prostředí. K její úplné realizaci tedy zatím nezbývá jen malý krůček, ale možná ten 
nejtěžší krok. 



                                                                                                                                   30/05 

 

První etapu zesplavnění Olše - zhruba šestikilometrový úsek z Dětmarovic do 
Věřňovic - by však již nemělo nic ohrozit. Drobné stavební úpravy v cíli plavby, ve 
Věřňovicích, jsou již dokonce hotovy, podle plánu tu vyroste jakési malé vodácké 
centrum s tábořištěm. Slavnostní „otevření“ tohoto úseku Olše je naplánováno na 24. 
června 2006.  

Využití této nové vodácké trasy plánují místní především pro organizované 
splouvání dětí (např. v rámci projektu „Plavme společně“, který je určen pro děti z 
nemajetných rodin, kterým by bylo zapůjčeno veškeré vybavení a které by pod 
dohledem instruktorů splouvaly tento úsek Olše opakovaně a tábořily společně ve 
Věřňovicích), turistických oddílů a samozřejmě i „běžných“ vodáků - turistů. 
 
 
 
N o v á  p r a c o v n i c e  n a  O Ú 
 

Začátkem roku bylo vypsáno výběrové řízení  na úředníka - referenta Obecního 
úřadu pro výkon: komplexní zajišťování agendy podatelny, archivu, sociální oblasti 
včetně DPS, nájmu bytů, oblast kultury včetně povolování výherních hracích přístrojů. 
Termín nástupu byl stanoven k 1.6.2005. Výběrové řízení bylo vypsáno na základě toho, 
že stávající dlouholetá pracovnice paní Marcela Antončíková odcházela do důchodu. O 
uvolněné místo byl enormní zájem, do konkurzu se přihlásilo na stovku práce chtivých 
uchazečů. Po všech absolvovaných pohovorech byla vybrána a na uvolněné místo 
nastoupila dětmarovická občanka paní Drahomíra Nogová. 

 

 
 

Pracovníci obecního úřadu: Ing. Lumír Mžik, Iveta Bončková (DPS), Ing. Vladimíra 
Matlochová, Jarmila Popiolková, Marcela Antončíková, Ing. Ilona Petráková, Jarmila 

Hanusková (DPS), Miluše Krůlová, Miroslav Punčochář (řidič), Věra Gruščíková, 
Drahomíra Nogová, Alžběta Jendryščíková, dole Věra Tomášková 
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P r o p a g a c e  o b c e                               
 

V letošním roce byla vydána historicky první kniha)1 o obci Dětmarovice s názvem 
„DĚTMAROVICE k sedmistému výročí první písemné zmínky o obci“. 

 

Kromě knihy byl dán do oběhu další propagační 
materiál, připomínající toto významné výročí: 
� pamětní mince, které se razily přímo na 

oslavách 
� bílá trička ve všech velikostech 

s modrožlutým znakem obce   
� žluté keramické i průhledné skleněné 

hrníčky se znakem obce 
� sklenice historického tvaru 
� jojo ve dvou provedeních 
� a některé další drobnosti 

 
 

Kalendář do každé rodiny 
Pro letošní rok jsme pro občany připravili třetí vydání Kalendáře do každé rodiny. 

 

   
 

Kniha o legionářích 
V letošním roce vyšla dlouho připravovaná kniha 
autorky Veroniky Matroszové Českoslovenští 
legionáři – rodáci a občané okresu Karviná. 
Nákladem 500 kusů vydal Zemský archiv v Opavě 
– Státní okresní archiv Karviná, kde je autorka 
zaměstnána. 

Do této knihy, která mimo jiné obsahuje jmenný 
seznam legionářů)1 z naší obce,  jsme přispěli 
jednou fotografií. 

 

 

)1 Podrobně v kapitole Kultura na str. 72/05. 
)2 O dětmarovických legionářích v kapitole Z historie obce na str. 118/05. 
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O p r a v a  ča p í h o  h n í z d a 
 
Jediné čapí hnízdo v Dětmarovicích, které se nachází v centru obce na dvoře Stáňovy 
usedlosti naproti kostela,  opravili pracovníci obecního úřadu. 
Sloup, na kterém je hnízdo posazeno, narovnali a hnízdo vyčistili. Provedli to 7. dubna 
letošního roku. Krátce nato, 15. dubna se čápi do Dětmarovic vrátili. 
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E v r o p s k y  v ý zn a m n á  l o k a l i t a 
 
V roce 2004 se poprvé seznámilo zastupitelstvo obce s problematikou tzv evropsky 
významné lokality  „Niva Olše - Věřňovice“)1 kód CZ0813457. 
Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní 
seznam evropsky významných lokalit, byla lokalita „Niva Olše - Věřňovice“ vyhlášena. 
Ochránci přírody a ekologičtí aktivisté přes námitky a připomínky obce tak dosáhli 
svého. 
Rozloha lokality je 553,9969 hektarů. Táhne se podél státní hranice s Polskem od 
Kopytova přes Skřečoň, Věřňovice, Dolní Lutyni na katastr naší obce, kde se rozprostírá 
za elektrárnou mezi řekou Olší a korytem potoka Mlýnka a dále zasahuje na katastr 
Závady. 
Lokalita byla vyhlášena za účelem ochrany dvou živočišných druhů - drobné žáby 
kuňky žlutobřiché)2 a brouka, žijícího ve stromových dutinách. páchníka hnědého)3. 

 

 
 
 

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)  
Tento ohrožený druh žabky dosahuje velikosti 5 cm. Svrchu má hnědavou až 

šedozelenou barvu. Na omak drsná, protože má ostře zakončené kožní bradavky. Hlavu 
má plochou, širokou a okrouhlou. Více než 50 % plochy břicha má výrazně žlutou barvu 
s velkými šedými až černými skvrnami. Sameček vlastní tmavé rohovité plošky na 
předloktí a prstech. Ty využívá především v době páření. Pulci se vyvíjí dva měsíce, 
může být i více generací do roka. Kuňka žlutobřichá se může dožít až 15 let věku, u nás 
patří mezi chráněné druhy. Živí se červy a hmyzem. 
)1 V roce 2004 byla lokalita pojmenována „Niva Olše - U Červínka - Bezdínek“. Blíže viz Kronika obce 

2004, str. 45/04. 
)2 Viz také Kronika obce 2004, str. 45/04 a Dětmarovické okénko  č. 72 v červenci 2004. 
)3 Viz také Kronika obce 2004, str. 45/04 a Dětmarovické okénko  č. 72 v červenci 2004.  

Šrafovaně je vyznačena Evropsky významná lokalita 
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Kuňka žlutobřichá                                                                     Páchník hnědý 

 

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) 
Brouk z čeledi zlatohlávkovití dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 
vajíček, do dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3 - 4 letý 
vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve 
slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal 
české rodové jméno. Lze ho popsat jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či 
zimostrázku. 
 

 
S bě r  p a p í r u  
 
Tak jako v minulých letech i ve školním roce 2004/05 se naše škola zapojila do soutěže 
ve sběru použitého papíru pořádané společností ASA. Ta touto formou spolupracuje se 
školami a pomáhá tak vést žáky k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém 
žijeme. Zároveň touto cestou pomáhá šířit pozitivní návyk třídit odpad i mezi jejich 
rodiče.  
O tom, že tato strategie sklízí ovoce, jsme se přesvědčili v podobě více než 10 tun novin, 
časopisů, letáků a kartónů, sesbíraných v tomto školním roce.  
Roste i podíl vytříděného jednodruhového papíru. Zajímavá je i finanční stránka. ASA 
garantuje stálé a zvýhodněné výkupní ceny a navíc motivuje žáky škol soutěží o 
hodnotné věcné odměny. Utržené peníze škola používá na nákup pomůcek pro 
výtvarnou výchovu a sportovní náčiní.  

Nejlepší sběrači: 
1. Marian Tichý  (5. tř.)  875 kg 
2. Marek Kubatko  (3. tř.) 779 kg 
3. Michal Janíček  (4. tř.) 382 kg 
4. Vít Kostka  (1. tř) 358 kg 
5. Hana Grocholová  (4. tř.) 356 kg 
6. Markéta Muresanová  (2. tř.) 310 kg 
7. Tereza Grabcová  (2.tř.) 305 kg 
8. Nikol Morončíková  (2. tř.) 283 kg 
9. Michal Branny  (3. tř.) 244 kg 

                10. Eva Tomčíková  (1. tř.) 210 kg 
Další sběrová akce se uskutečnila ve školním roce 2005/06 ve dnech 19.-21. září. Bylo 
nasbíráno 3500 kg použitého papíru. Z výtěžku byly zakoupeny čtyři radiopřijímače 
s CD přehrávačem do každé třídy na 1. stupni a pomůcky pro výtvarnou výchovu. 
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Zemědělství se za posledních 16 let změnilo k nepoznání. A podíváme-li se zpátky 
padesát let, pak je to až k nevíře. To, co si pamatujeme my, padesátníci, ze svého dětství, 
to už naši vnuci nikdy neuvidí. 
Změnila se jak rostlinná výroba tak živočišná. 
Co se týká výroby rostlinné. Ta měla a má velký vliv na vzhled krajiny. Kdysi, obdělaná 
pole a posečené louky, ba dokonce každá mezička. Dnes hektary polí neobdělaných, na 
kterých rostou vysoké plevelnaté rostliny, louky zarostlé nálety olší, rákosu a podobných 
rostlin. 
Zvířata, která byla u každého domu, téměř úplně vymizela. Dnes je soukromých 
zemědělců velice málo a ti poslední, která zvířata chovají, se o ně nestarají jako kdysi. A 
místo krávy si chytráci raději koupí pštrosa, protože ten velice rychle vyroste. 
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S t a v  s k o t u  v  r o c e  2 0 0 5 
 

V minulosti patřil skot ke koloritu venkova. Mnoho lidí mělo svou kravičku, která 
spásala louky a meze a zároveň byla hlavní obživou rodiny. Mléko, máslo, tvaroh patřilo 
denně na skromný jídelní stůl. 
Později krav v domácnostech ubývalo a jejich chov se soustředil do jednotných 
zemědělských družstev a státních statků.  
Po revoluci v roce 1989 a změnách, které postupně nastávaly v našem zemědělství, se 
chov skotu dostal na dnešní velice nelichotivou úroveň. Podle Agrární komory České 
republiky se letos stavy skotu dokonce dostaly pod úroveň roku 1836!!! 
Při 1 miliónu hektarů trvalých travních porostů je tak země na hranici schopnosti 
zabezpečit jejich údržbu. Nemá je kdo spásat. Produkce hovězího je nyní na úrovni 190 
000 tun, zatímco ideálem by bylo 250 000 tun.  
Skot je přitom dle ředitele AK základem celé zemědělské soustavy. Kvůli toho by jej 
proto komora chtěla prohlásit za tzv. komoditu hodnou zvláštního zřetele. 
Vidět v současné době krávu, jak se pase na louce, je dnes svátek. Zato luk a mezí 
zarostlých plevelem je vidět stále víc a více. 

 
 
 

C h o v  p š t r o sů  
 

V posledních letech se v České republice rozmáhá chov pštrosů. V polovině roku 2005 
bylo v České republice cca 20 chovatelů, to je těch, kteří chovají 100 a více kusů těchto 
exotických ptáků. Kromě toho je zde spousta lidí, kteří chovají jen několik kusů pštrosů 
pro svou potřebu či dokonce jen pro okrasu či dekoraci. 
Pštrosi k nám byli dovezeni z Jižní Afriky, například ze Zimbabwe.  
Chovatelé označují chov těchto zvířat jako „chov budoucnosti“. Je to asi proto, že je to 
prakticky nejrychleji rostoucí hospodářské zvíře – z vejce se vylíhne za 42 dní a za 
pouhý 1 rok dosáhne svého maximálního růstu. Výnos z jednoho dorostlého ptáka (cca 
100 kg živé váhy) činní cca 50 kg čistého masa. 
Chov prý není nijak náročný, jen pštrosi potřebují ke svému životu sucho a teplo. Proti 
dešti a jiným nepříznivým vlivům musí být 
zakryti a musí mít dostatečný výběh. Ustájení 
na malém prostoru by je zabilo. 
Vejce jsou dávána do inkubátoru. Porážka se 
provádí na jatkách. Další zpracování si již 
dělají sami chovatelé.  
Pštros má dobrý zrak, ale velmi špatný čich. 
Říkají o něm, že je to zvíře hloupé jako 
slepice, protože má oko větší než mozek. Jsou 
ale velmi agresivní, především v období 
páření. Jeho jedinou zbraní jsou nohy. Svým 
drápem dokáže rozpárat břicho, ve volné 
přírodě dokonce usmrtit lva, takže i člověka. 
Kromě masa, které je údajně velice zdravé – 
neobsahuje téměř žádný tuk, se zpracovávají i 
další věci. Pštrosí peří se používá jako doplněk v módě či jej používají rytíři a jim 
podobní. Vajíčka se stávají velice žádaná na výrobu kraslic. Z kůže, která je kvalitou 
přirovnávaná ke krokodýlí,  se vyrábějí boty, kabáty, saka, vesty či jiné drobné doplňky. 
Také v Dětmarovicích již několik lidí tato zvířata chová.  
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Největším průmyslovým podnikem v obci je Elektrárna Dětmarovice,  
která v letošním roce oslavila 30 let od spuštění prvního výrobního bloku 

 
 

 
 
Od roku 2000 se obec začala intenzivně zabývat vlivy stávající i nově plánované důlní 
činností Dolu ČSA Karviná na katastr obce Dětmarovice. 
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E l e k t rá r n a  D ě t m a r o v i c e                  
 
Je to neuvěřitelné, ale již třicet let žijeme v soužití s elektrárnou. O výstavbě 

tohoto díla byl v naší kronice napsán již nejeden řádek)1. A tak dnes připomínám jen 
několik základních údajů.  
 
Ohlédnutí za třiceti lety 

Elektrárna Dětmarovice je významný energetický zdroj Severní Moravy umístěný  
v nadmořské výšce 210 m nad hladinou moře. Výkonem 4x200 MW je největší tepelnou 
elektrárnou na Moravě. Areál se rozprostírá na ploše cca 50 ha a jeho součástí je 
rybník)2, rozprostírající se před samotnou EDĚ, který dotváří její panoráma.  

Dominantou celé okolní krajiny i naší obce jsou dva 269 m vysoké komíny, 4 
architektonicky i konstrukčně velmi zajímavé chladící věže o výšce 100 m ve tvaru 
hyperboloidu a vlastní objekt bloků, tj. kotelna a strojovna, s výškami 60 respektive 30 
metrů.  

Stavba elektrárny byla zahájena 16. února 1971 ve 13,00 hodin. První výkop na 
výrobním bloku byl proveden 1. března 1972. S betonáží  komína se začalo  6. 
listopadu 1972,  12. května 1973  už dosáhl   do výšky 100 metrů.  

Aby byla zajištěna plynulá návaznost jednotlivých pracovních operací při vlastní 
výstavbě Edě, bylo vybudováno předzařízení staveniště a stavební dvůr, který se 
nacházel v těsné blízkosti železničního tahu. V další fázi se budovaly objekty zařízení 
staveniště, aby bylo postaráno o pracovníky. Současně s tím se již pracovalo na vlastní 
výstavbě elektrárny.  

Stravu zajišťovaly tři jídelny s celodenním provozem a kapacitou 700 míst. Přímo 
na staveništi byly i dvě ubytovny pro 300 pracovníků.  

Výstavba Elektrárny Dětmarovice byla stavba sledovaná federální vládou ČSSR a 
byla to druhá největší stavba páté pětiletky. Tato slova jsou poplatná své době. Ale jisté 
je to, že to skutečně byla jedna z největších a nejvýznamnějších staveb v tehdejší 
republice. Počítalo se zde s tím, že nová elektrárna pokryje z velké části potřebu 
elektrické energie v ostravsko-karvinské oblasti. 

O rozsahu a složitosti stavby hovoří spolupráce 60 projekčních tuzemských 
organizací.  

Rozhodnutím ze začátku roku 1974 se provozovatelem nové elektrárny staly 
Ostravsko-karvinské elektrárny se sídlem v Ostravě. V této souvislosti došlo dne 
1.1.1975 k vytvoření závodu OKE-EDĚ. Od tohoto data se začala psát historie 
Elektrárny Dětmarovice.  

Dalším významným mezníkem v historii Edě se stal rok 1990, kdy byla 
Elektrárna Dětmarovice delimitována do akciové společnosti ČEZ. Při delimitaci 
z OKE na ČEZ, a.s., došlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců  až na 1100 osob. 
Tento nárůst způsobilo zejména zřízení nezbytných pracovních činností a funkcí  - 
investice, obchod, finance - které do té doby Edě nezajišťovala. Nemalý podíl na 
zvýšení počtu pracovníků mělo i přičlenění stávajících zaměstnanců vedlejšího 
Agloporitového závodu.  

Zahájení transformace ČEZ, a.s., Elektrárny Dětmarovice, v roce 1993 
vyčleněním nevýrobních činností (ostraha, stravování, úklid, doprava, údržba, …) ve 
svém důsledku přinesla postupně snižování počtu pracovních míst  až na dnešních 336 
zaměstnanců. 
)1 Například v Kronice obce v roce 1996 na str. 33-48/96.  
)2 Tento rybník jako jediný zůstal ze soustavy Bendových stavů, které byly hnízdištěm divokých kachen a 

jiných vodních ptáků. V minulosti zde pořádali myslivci hony na tuto krásnou pernatou zvěř.   



                                                                                                                                   39/05 

 

Vyrobená elektřina z Elektrárny Dětmarovice za 30 let provozu vystačí k zajištění  
topení a osvětlení  pro 87 měst, každé s 1 miliónem obyvatel, po dobu jednoho roku. 

Za 30 let se na vlečku elektrárny 
dovezlo tolik vagónů s uhlím, že jejich 
spojením by se vytvořil vlak  o celkové 
délce z Dětmarovic až do Paříže.  

Kromě dodávky elektrické energie do 
elektrizační soustavy ČR, zásobuje 
Elektrárna Dětmarovice  teplem i město 
Orlová – celkem 8 100 bytů, škol, výroben, 
prodejen, úřadů a jiných budov.  

 
Elektrárna letos 

Vzácné návštěvy 
V minulosti (do roku 1990) zavítalo na 

Edě mnoho významných návštěv. Byly to 
především vládní návštěvy - například 
tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal, 
místopředseda vlády, ministři paliv a 
energetiky, jejich náměstci, předseda státní a 
plánovací komise - návštěvy krajských a 
okresních orgánů, pracovníci družebních 
závodů ze Sovětského svazu, NDR, Polska, 
zástupci Komunistické strany. Tyto mnohé návštěvy jsou 
v Kronice již dříve zaznamenány, ale jsou i takové, o kterých 
téměř nikdo neví a přitom jsou daleko zajímavější. 

To, že dne 30. října 1980 zavítal na Elektrárnu Dětma-
rovice v rámci své návštěvy Severomoravského kraje pplk. 
Ing. Vladimír Remek)*, první a jediný československý letec 
- kosmonaut, je všeobecně známo. Na besedě se zaměstnanci 
elektrárny a žáky základní školy odpovídal na různé dotazy. 
Všechny zaujal vyprávěním o zážitcích ze svého pobytu 
v kosmu. On se na oplátku seznámil s historií elektrárny. 

Ale jen opravdu málokdo ví, že v roce 1971 na svých 
toulkách po vlastech českých navštívil Dětmarovice známý 
herec Jan Werich. Když stál se svým průvodcem)* na kopci 
nad Dětmarovicemi a viděl rozprostírající se mohutné staveniště elektrárny, tu přivřel 
svá, už tak malá očka, zaklonil hlavu a jako věštec pravil: 

„Vidím dílo veliké, z něhož budou do všech stran sršet hromy 
a blesky. Bude váženo a ctěno, protože bude lidem ujídat z krajíce 
noci a přidávat z rozbřesků světla. A to všude, kam jen budou 
chapadla opásávající tuhle překrásnou zeměkouli nitěnkami drátů 
jenom dosahovat. Jeho věhlas bude šířen o to více, budou-li to 
všechno vést a řídit umní lidé, kterých tady vůkol není málo. Pak 
už nebude člověku skoro nic scházet ke spokojenosti. Ale teď zde 
musí všechno hodně „přihnojovat“ úspěšnou, nerušenou prací, aby rychle rostlo …“  

Tato slova jsou  citovaná z kapitoly „Největší na Moravě“ z knihy Miroslava 
Batíka „Číše pro Jana“. 
 
 

)* Velice stručně viz Kronika obce, díl 3., rok 1983, str. 230.  
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Ze vzpomínek Ing. Klimši 
Život Ing. Josefa Klimši byl dlouhá léta spojený 

s Elektrárnou Dětmarovice. Stál u samého zrodu elektrárny, když 
se zúčastňoval rozhodujících jednání o tom,  kde se  budoucí 
elektrárna bude stavět. Později byl osobně zodpovědný za 
zpracování investičního úkolu a následně byl hlavním inženýrem 
výstavby. Na elektrárně působil až do odchodu do důchodu.  

V době, kdy jsem připravovala podklady pro knižní 
publikaci o naší obci, jsem oslovila zástupce elektrárny, aby mi 
dodali nějaké zajímavé písemné materiály o tomto průmyslovém 
podniku.  Vedení elektrárny pověřilo touto záležitostí Ing. Josefa Klimšu, o kterém 
jsem do té doby vůbec nevěděla. Ten sepsal několik stran vzpomínek)1, které jsou 
velmi zajímavé a přinášejí nám mnoho nových poznatků z období první poloviny 
sedmdesátých let. 

První mikrostudie, která řešila problémy s elektřinou na Ostravsku, vznikla již na 
začátku 60. let 20. století na energetickém pracovišti v elektrárně Vítězný únor 
v Ostravě - Přívoze ve spolupráci s projekčním ústavem Energoprojekt Ostravsko-
karvinských dolů.  

Vyhledávání místa pro nový zdroj v ostravsko-karvinské oblasti zapadlo zrovna 
do období vstupu sovětských vojsk do ČSSR. 

 Tehdejší předseda Místního národního výboru v Dětmarovicích František Valica 
velmi usilovně bojoval o záměr výstavby elektrárny v naší obci. Domníval se, že to 
přinese určité výhody pro její rozvoj.  

Pro lokalitu Dětmarovice tehdy rozhodly zejména tyto přednosti:  
� blízkost železniční dopravy a napojení na tah košicko - bohumínské dráhy bez 

zvlášť náročných investic  
� blízkost zdrojů vody z řeky Olše s přítokem Stonávky napojené na přehradu 

Těrlicko  
� vývody elektrické energie bylo možno napojit na stávající rozvodnou síť 110 

kV v regionu  
� lokalita ležela mimo oblast poddolování  
� pozemek tzv. údolní nivy mezi tratí ČSD a řekou Olší měl méně kvalitní 

bonitu půdy a nebyla zde velká zástavba. Měl však jednu nevýhodu pro vlastní stavbu. 
Úroveň spodní vody byla až 80 cm pod povrchem a tato voda byla velmi agresivní. 
Proto bylo třeba snížit úroveň spodní vody v době výstavby a chránit základy stavby 
důkladnou izolací, která vyžadovala zvýšení investičních nákladů cca o 300 miliónů 
korun. Proti tomu vystupovaly některé úřady v Praze a dožadovaly se umístění stavby 
na pozemcích nad nádražím ČSD a u silnice Bohumín - Karviná. Tomu se ale silně 
bránili místní představitelé. V tom byli zajedno i pracovníci investora a zdůvodňovali to 
tím, že by se zabrala kvalitní půda namísto méně kvalitní  a úplně by se porušila 
stávající zástavba obce. Projevila se zde výhoda toho, že pracovníci investora byli 
občany zdejšího kraje a měli k němu hluboký vztah a zájem bránit přírodu, uspořádání 
a infrastrukturu. Odměnou a satisfakcí jim bylo to, že Československý film  natočil 
barevný snímek, který se v kinech promítal jako příloha týdenníku a chválil 
zodpovědný přístup k šetření s úrodnou zemědělskou půdou. V záběru byly travnaté 
zelené stráně nad železniční tratí, kde se páslo stádo kraviček zdejšího statku. Kamera 
zabírala i krásnou okolní přírodu a zástavbu obce. Dále pak v záběrech srovnávala 
prostor za železniční tratí a v komentáři k filmu zdůrazňovala nízkou kvalitu podmáčené 
 
)1 Celé znění vzpomínek Josefa Klimši založeno v přílohové části tohoto dílu Kroniky obce. 
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půdy s agresivní vodou, jeho špatnou dostupnost v zimním období a oblast ohroženou 
záplavami. Tento filmový snímek působil velice sugestivně a zdařile.  

Po výběru lokality probíhala jednání, aby mohlo být zahájeno vyřizování 
územního rozhodnutí. Tato jednání nebyla jednoduchá. Mj. se záměr výstavby 
projednával také v plénu tehdejšího Okresního národního výboru v Karviné. Na 
bouřlivé schůzi tohoto orgánu se o souhlasu k výstavbě hlasovalo třikrát. To bylo 
v době, kdy se vše schvalovalo spontánně jednohlasně, velmi podivuhodné. Teprve třetí 
hlasování přineslo kýžený výsledek. Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že záměr 
výstavby byl schválen potřebnou nadpoloviční většinou, když pro bylo o 12 poslanců 
více než proti. 

Když bylo vydáno povolení okresního orgánu, následovalo projednávání v Radě 
Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě. To bylo neméně vzrušující. 
Stanovilo 16 přísných podmínek, z nichž nejtvrdší byla povinnost výstavby závodu na 
zpracování popílku, jehož množství se tehdy odhadovalo na 550 000 tun ročně. Měl se 
vystavět závod na zpracování popílku pro výrobu tzv. agloporitu)2 jako přísady do 
betonu namísto štěrku. 

Tento závod měl být vystaven podle vzoru projektu z USA. Jenže tam byl 
provozován u elektrárny pro výkon pouze 1,5 MW a ve zdejších podmínkách to bylo 
800 MW. Nadšenci pro tento projekt jezdili do USA tento objev zkoumat. Nový závod 
stál cca 500 miliónů korun. Projekt se nezdařil, závod se nikdy nepodařilo uvést do 
spolehlivého provozu. To vyvolalo nepředstavitelné obtíže. Muselo se hledat náhradní 
řešení. Popílek se musel jednak odvážet nekrytými auty na složiště do Orlové 
v množství, se kterým se původně nepočítalo. To obtěžovalo okolí hlukem i prašností. 
Trasu přes město Orlová kolem nemocnice orgány místní správy zakázaly používat a 
muselo se jezdit mnohem delší trasou. 

Pak se muselo budovat zařízení pro plnění železničních cisteren popílkem a jeho 
odvoz zajišťovat náhradním způsobem po železnici do závodů na výrobu 
porobetonových cihel na Slovensko. Tam je zbudována zástavba několika sídlišť a 
jedno nebo dokonce dvě města z dětmarovického popílku. 

Začala se také hledat odbytiště v cementárnách pro přidávání do směsí pro výrobu 
cementu. Dále se pak používal pro budování oddělovacích stěn při záparech v dolech. 
A hledaly se další možná upotřebení pro jeho odbyt.  

Tento netradiční způsob odvozu popílku byl zvolen namísto odsunu tzv. 
hydraulickým způsobem pomocí vody dálkovým potrubím, což by mnohem hůře 
zasáhlo společně se sedimentačními rybníky do krajiny. 

Stavba Elektrárny byla zahájena 16. února 1971 za krásného slunečného dne. 
V prostoru před nádražním se tehdy sjelo množství limuzín značky Tatra a v nich celá 
honorace tehdejšího Severomoravského kraje a okresu Karviná. Řečnilo se na svahu 
blízko dnešního mostu do EDĚ. Ihned po budovatelských projevech začaly konat svou 
práci buldozery, které odklízely zeminu pro výhybnu nákladních aut na příjezdové 
komunikaci.  

V příštích dnech se na stavbu dostavilo 120 ženistů, kteří měli za úkol vybudovat 
provizorní nadjezd nad železniční tratí. Stavba elektrárny  se rozběhla v obrovském 
tempu. Lidé, kteří měli její řízení na starosti, měli obavy, zda  budou schopni vše 
usměrnit a zvládnout. 

Objevovaly se mnohé nečekané okamžiky. Například v roce 1972 při 
dlouhodobých deštích  při provádění výkopu pro kanalizaci začal ujíždět svah před 
nádražím. Toto uvolnění se podařilo zastavit až návozem 7 tisíc tun haldoviny pouhý jeden 
 
)2 Více ve stati Agloporitový závod na str. 46/05. 
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metr před trasou mezinárodního kabelu spojujícího vojenské velitelství Varšavské 
smlouvy v Moskvě a velitelství západ v Lipníku nad Bečvou. Tato trasa měla navždy 
zůstat utajená. Nikdo o ní pořádně nevěděl a ani podle tehdejších zvyklostí vědět 
nesměl.  

Také likvidace železobetonových bunkrů byla zajímavá. Při likvidaci jednoho 
z nich se snažili ženisté bunkr odstřelit, ale ani  na třetí pokus se to nepovedlo. Proto se 
musela vykopat hluboká jáma, do ní bunkr převrhnout a zasypat. Na jeho místě byla 
pak postavena úpravna vody a čerpací stanice.  

Jako velmi smutnou událost bylo možno zaznamenat tragédii sedmi montážních 
pracovníků První brněnské strojírny, se kterými se uvolnila plošina ve výšce 60 m 
v komíně plynových turbín. Oni padali mezi ocelovými nosníky a všichni při tom 
zahynuli.  

Jako zajímavost možno uvést zvláštní technologii při betonování skeletu 269 
metrů vysokého komína. Probíhalo pomocí bednění, které řízenou hydraulikou se 
nepřerušovaně posouvalo a dovolovalo průběžnou betonáž. Využívalo se také jako 
atrakce, když na stavbu přijížděli tehdejší vrcholní představitelé. Nechali se vyvézt na 
korunu komína, aby se mohli pokochat pohledem na stavbu z ptačí perspektivy a do 
okolního kraje. 

Na druhé straně byly i úsměvné záležitosti. Asi málokdo ví, že po uvedení 
elektrárny  do provozu, se na rozvodně chovaly ovečky pro spásání trávy. A  ve vodní 
nádrži v Koukolné se pěstovaly ryby – tolstolobici. Ti měli spásat podvodní rostliny. 
Tento šlechetný úmysl vzal brzy za své, protože někteří pracovníci ovečky i ryby pro 
zpestření jídelníčku opékali na rožni, za což byli krutě potrestáni.  

Stavba se ve srovnání s výstavbou ostatních elektráren stejné vývojové řady byla 
postavena v nejkratším termínu. Snad tomu pomohla i tzv. Dětmarovická výzva, kterou 
vymysleli tehdejší političtí aktivisté stavebního dodavatele s podporou politické 
reprezentace krajského výboru KSČ.  

Dle některých odborníků, kteří zdejší elektrárnu navštívili, je to jedna 
z architektonicky nejkrásnějších elektráren navíc velmi zdařile posazena do okolní 
krajiny. Pěkné energetické dílo, které zůstalo chloubou československého průmyslu 
sedmdesátých let.  

 

   

Tak nějak vidí svou elektrárnu 
zdejší ředitel z okna své kanceláře 
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Ředitelé 
Za dobu existence elektrárny se zde do dnešních dnů vystřídalo šest ředitelů.  
Byli to:  
 

 

 
 
 
Ing. Sväty Hubert  
Neměl přímo funkci ředitele,  
ale byl vedoucím úseku provozu a údržby,  
a to od 1. dubna 1974 do 31. prosince 1974. 
 
 
 

 
Ing. Milan Saktor  
Byl ředitelem 
od začátku roku 1975 
do 26. října 1980. 
 
 
 
 
Ing. Břetislav Nezval  
Vedl elektrárnu  devět let a sedm měsíců,   
přesně  
od 5.12.1980 do 30.6.1990. 
 
 
 
Ing. Jan Mikulka  
Ve funkci ředitele v Dětmarovicích nejdéle.  
Nastoupil 1. července 1990 a skončil 30. září 2000.  
Odešel pracoval na Elektrárnu Počerady  
opět do funkce ředitele. 
 
 
 
 
Ing. Karel Šik  
Do Dětmarovic přišel z Elektrárny Mělník.  
Dne 1. října 2000 nastoupil  
a post ředitele opustil v roce 2002. 
 
 
 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA  
Současný ředitel vykonává funkci od 1. května 2002. 
Do Dětmarovic se vrátil po téměř dvouleté pauze,  
kdy působil jako ředitel Elektrárny Chvaletice.  
Jediný z ředitelů, který  je občanem naší obce. 
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Pár zajímavostí 
� 19.6.1978 byla slavnostně otevřena síň tradic nového závodu. 
� Ke dni 10.11.1984 byl ředitelem Ing. Břetislav Nezval, hlavním inženýrem 

údržby byl Ing. Jan Mikulka. 
� Dne 10.1.1985 v extrémně mrazivých podmínkách bylo dosaženo nejvyšší denní 

výroby elektřiny – 19.307 MWh. 
� Starý komín má v základech průměr 24,1 m, ve stometrové výši dosahuje ještě 

průměru 15,5 m a síla stěny je zde 37,5 cm, na vrcholu je široký 9,98 m. 
� Na vybudování jedné chladící věže bylo potřeba 6000 m3 betonu a 500 tun oceli, 

spodní průměr měří 63 m. 
� Jako zajímavost možno uvést, že v Dětmarovicích v první polovině osmdesátých 

let pobývali na stáži  pracovníci z Kuby. Na EDĚ nastoupili dne 30.září 1982. 
Byly pro ně připraveny ubytovny s umývárnami, jídelním koutem, ošetřovnou a 
dalšími nezbytnostmi. Aktivně se  zapojili do veřejného a společenského života 
v obci. 
 

Současnost 
Elektrárna si je dobře vědoma svého výjimečného postavení v regionu, a proto 
významně podporuje okolní terciární sféru, především na ekologii, zdravotnictví, 
sociální služby, školství, kulturu a tělovýchovu. Celková roční výše této podpory se 
pohybuje okolo 10 miliónů Kč.  
Zde si je ale třeba uvědomit, že tato částka putuje především do všech okolních měst a 
Dětmarovice z tohoto objemu finančních prostředků dostanou jen malou část.   
V letošním roce dětmarovické elektrárna oslavila třicáté výročí 
svého trvání. 
4. června se konal na elektrárně křest knihy,  6. června Den 
otevřených dveří spojený se Dnem dětí a hlavní oslavy proběhly 
v rámci celoobecních oslav 700 let trvání obce.  
Ve čtvrtek 4.8.2005 ČEZ rozhodl, že Elektrárna Dětmarovice, 
jediná elektrárna ze skupiny ČEZ spalující černé uhlí, zůstane, 
projde v dalších letech rekonstrukcí všech výrobních bloků a její 
životnost tak dosáhne horizontu cca roku 2020. 

 
 

Den otevřených dveří na elekt rárně          
 

Pro představitele obce byl v časných ranních hodinách připraven let horkovzdušným 
balónem. Ten se však moc nevydařil, protože bylo velice nepříznivé počasí – vítr. 
Den otevřených dveří na EDě spojený s oslavami Dne dětí k 30. výročí provozu 
elektrárny se konal v sobotu dne 4.6. v době od 9,00 do 12,00 hodin v areálu Elektrárny 
Dětmarovice.   
Celé dopoledne probíhaly v elektrárně exkurze pod odborným vedením, a tak se občané 
mohli seznámit s provozem elektrárny. 
Pro děti byly připraveny různé atrakce – hopsadlo, nafukovací skluzavka, autíčka, 
kreslení křídou,  projížďka na poníku, …   
Návštěvníci mohli také zhlédnout profesionální ukázky výcviku psů či odbornou práci 
sokolníků s dravci. 
K dobré náladě hrál karvinský dechový orchestr Májovák. 
Akce byla hojně navštívena a vydařila se. Někteří její návštěvníci šli z elektrárny přímo 
na sokolské hřiště na oslavy 700 let obce. 
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Fotografie z oslav na Elektrárně Dětmarovice           
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A g l o p o r i t o v ý  z á v o d                         
 

V souvislosti s provozem Elektrárny Dětmarovice bylo nutno řešit zabezpečení 
likvidace pevných odpadních produktů – strusky, hrubých a jemných popílků. Na 
základě studie s využitím zahraničních zkušeností bylo rozhodnuto o výstavbě 
Agloporitového závodu na základě licence USA firmy CORSON. Výstavba probíhala 
v letech 1973-1977.  
V původním záměru bylo zpracovat 250 000 tun popílku ročně na umělé pórovité 
kamenivo určené pro stavební účely. Zkušebně byla zavedena v Agloporitovém závodě 
výroba tvárnic suchého zdění, které pro svoji jednoduchou stavební technologii byly 
určeny především pro individuální stavebníky. Pouhým ukládáním tvárnic na sucho bez 
malty se mohl postavit rodinný domek, garáž nebo chata. Technologie zdění na sucho 
byla dále vhodná pro stavbu objektů zemědělského, průmyslového a občanského 
charakteru, umožňovala rychlou montáž svislých konstrukcí, sloupů, plotových 
sloupků, a to všechno bez kvalifikované odborné práce, při nepříznivých teplotních 
podmínkách a při vysoké produktivitě. Pracnost proti zdivu z cihel byla o 65 % nižší. 
Protože v průběhu provozu se ukázalo, že z technických důvodů nelze zpracovat 
předpokládaný objem popílku a hygienické podmínky při výrobě agloporitu 
neodpovídají platným předpisům, byla v letech 1990 – 1992 provedena dostavba 
agloporitového provozu. Ta zajišťovala zpracování 125 000 tun popílku ročně 
bezodpadovou technologií na 163 350 tun agloporitu, 45 000 tun suchých maltových 
směsí, 55 000 tun popílko-cementových směsí a 1 100 000 ks tvárnic suchého zdění. 
Agloporitový provoz, který ještě v roce 1994 patřil pod ČEZ, a.s. Elektrárna 
Dětmarovice, se ukázal z hlediska ekonomiky výroby jako neudržitelný a výroba v něm 
byla ukončena k 30.6.1995.  
Potom byl privatizován. Nastoupila zde firma Rugby, cz.  
Nyní sídlí v objektech bývalého Agloporitového závodu firma Readymix ČR, s. r. o. - 
výrobce cementů a mleté strusky, která na trh dodává také transportní beton. Patří mezi 
nejdůležitější firmy v naší obci.  

 

 
 

Agloporitový závod v roce 2003 
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T ě ž b a  u h l í  
 

Od roku 2000 se začal v obci projednávat vliv nově plánované důlní činnosti 
Dolu ČSA na katastr obce Dětmarovice. Katastrální území Dětmarovice by mělo být 
postiženo výhradně okrajovými vlivy severní části poklesové kotliny, přesahujícími 
hranici dobývacího prostoru Doubrava. Jedná se o oblasti v místních částech Zálesí, 
Glembovec a Koukolná s charakteristickou slezskou rozptýlenou zástavbou rodinných 
domků. Podle těžařů by poklesy neměly mít na tuto zástavbu prokazatelný vliv.  

Proti plánované nové hornické činnosti Dolu ČSA se vzedmula vlna odporu a 
námitek jak ze strany  obyvatelstva, tak ze strany obecních činitelů. V březnu 2001 se 
konala první schůzka občanů k této problematice. Postupně byly sepsány dvě protestní 
petice občanů, ve kterých vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s těžbou uhlí v blízkosti 
hranic katastru obce. Druhou petici společně  s obdobným stanoviskem obce, 
stanovisky ZO Českého svazu ochránců přírody a některých občanů předal osobně 
starosta obce ing. Lumír Mžik  26. března 2002 na Ministerstvu životního prostředí v 
Praze. Dne 18.3.2002 bylo v Dětmarovicích ustaveno občanské sdružení Občané za 
životní jistoty.  

Od roku 2000 již mnohokrát zástupci občanského sdružení, stejně tak i 
 představitelé obce, o těchto problémech  jednali s předními činiteli české politické 
scény. Obec požadovala, aby bylo řízení o povolení hornické činnosti zastaveno. 
Popsaly se stohy papíru, ale výsledek se prakticky nedostavil. Důl ČSA Karviná začal 
uhlí v prostoru Severního pole Dolu Doubrava dobývat.  

 
V roce 2004 dokonce již OKD vykoupily na katastru obce první rodinný domek 

a v letošním roce jej srovnaly se zemí. Jedná se o domek čp. 247, který se nacházel na 
samé hranici katastru obce Dětmarovice a obce Doubrava na svahu Doubravského 
kopce. 

 

 
 

Vlevo snímky RD čp. 247, vpravo jeho demolice 
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Doly a ČEZ se střetly kvůli ceně uhlí 
4. 1. 2005 se objevila zpráva takovéhoto znění: „ČEZ a OKD se nemohou 

dohodnout na cenách uhlí, elektrárna Dětmarovice možná půjde do útlumu.“ 
Ostravské doly (OKD), které nedávno ovládla skupina investorů zastupovaná 

podnikatelem Zdeňkem Bakalou, razantně zdražují uhlí. Několika odběratelům již ceny 
zvedly, nyní  tvrdě vyjednávají o dodávkách pro ČEZ. Doly chtějí od ČEZ za černé 
energetické uhlí více než o čtvrtinu více než vloni. „Vstupní vyjednávací cena 
představuje proti loňsku navýšení zhruba o sedmadvacet procent,“ sdělil Martin Pecina, 
člen dozorčí rady ČEZ a náměstek ministra průmyslu a obchodu. Zdražení bez 
podrobností potvrdila i skupina Karbon Invest, která doly vlastní: „Ceny určuje 
globální trh, kterému se musíme přizpůsobit,“ řekl její mluvčí Jiří Hrabovský. Šéf ČEZ 
Martin Roman potvrdil, že dohoda zatím není uzavřena.  

Zavře ČEZ elektrárnu?  
ČEZ na příkré zvýšení není ochoten přistoupit, a pokud by se firmy nedohodly, 

zvažuje útlum elektrárny Dětmarovice. Ta zásobuje teplem město Orlovou a okolní 
obce, tedy zhruba dvacet tisíc lidí. “Je to věc ekonomických kalkulací. Jestliže bude 
ekonomicky výhodnější Dětmarovice utlumit, než nakupovat drahé uhlí, nebude důvod 
tak neučinit,“ uvedl náměstek Pecina. Podle něj je to totiž čistě věc představenstva 
firmy. Dozorčí rada - v níž je zastoupen stát - s tímto rozhodnutím nemá co do činění. 
Generální ředitel ČEZ Martin Roman další postup elektrárenské firmy nechtěl 
komentovat. „Vše je věc jednání,“ řekl Roman. Pokud by se firmy na ceně uhlí 
nedohodly, větší ztráta by to mohla být pro OKD než pro ČEZ.  

Energetická společnost nakupuje od ostravských dolů pro Dětmarovice asi milión 
tun černého uhlí ročně. Elektrárna Dětmarovice nepracuje na plný výkon, slouží spíš 
jako záloha. To prakticky znamená, že na plný výkon pracuje jenom tehdy, když to 
vyžaduje aktuální stav v české energetické síti.  

Ostravské doly nyní nemají pro tento objem žádného jiného kupce. A sehnat 
jiného odběratele pro černé energetické uhlí by snadné nebylo. V západní Evropě je 
sice nyní po černém uhlí vysoká poptávka, polské energetické palivo je však lacinější 
než české. Je tedy otázka, zda by čeští producenti milión tun uhlí dokázali prodat, nebo 
by rovněž museli utlumit těžbu na některé ze svých šachet.  

OKD již zdražily jiným.  
Za soubojem o cenu uhlí může být ještě jiný důvod než snaha o zvýšení zisku. 

Podle jednoho z bývalých manažerů elektrárny, jenž si přál zůstat v anonymitě, může 
být za prudkým zdražením snaha donutit ČEZ k prodeji elektrárny. „Zájem o 
Dětmarovice manažeři Karbon Investu nejednou deklarovali, žádná oficiální jednání o 
prodeji se ale nikdy nevedla,“ tvrdí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.  

Karbon Invest se o Dětmarovice zajímal i v době, kdy s vládou vyjednával o 
koupi menšinového podílu státu v OKD. Za elektrárnu v té době podle informací 
z Ministerstva průmyslu a obchodu nabízel zhruba půl miliardy korun. Analytik 
společnosti J&T Michal Šnobr si ale myslí, že se oba partneři nakonec dohodnou: 
„Krajní řešení by nikomu neprospělo. Platí to o ČEZ v případě odstavení Dětmarovic. 
A Karbon Invest musí vědět, že prodat milión tun uhlí po Evropě by asi také nebylo 
jednoduché.“  

Karbon Invest zdražil černé uhlí i dalším odběratelům, ceny však firmy odmítají 
sdělit. „Nakonec jsme se dohodli na zdražení pod deseti procenty,“ uvedl zdroj blízký 
vedení teplárenské společnosti Dalkia ČR a dodal, že vyjednávání začínala u 
dvouciferného růstu. „Vedli jsme složitá jednání, nakonec se ale domluvili,“ uvedl 
generální ředitel Moravských tepláren Zlín Josef Gába.  
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Setkání starostů se Zdeňkem Bakalou 
Na počátku února 2005 se na svém pravidelném zasedání setkali starostové obcí a 

měst, sdružených do Svazu měst a obcí okresu Karviná, s novým předsedou 
představenstva společnosti Karbon Invest Zdeňkem Bakalou. Schůzka, kterou iniciovali 
starostové obcí a měst dotčených důlní činností, se konala v Bohumíně. Starostové 
Zdeňka Bakalu seznámili s problémy, s nimiž se města a obce v souvislosti s těžbou uhlí 
potýkají, on na druhé straně nastínil některé strategické záměry společnosti, například 
v oblasti hospodaření s bytovým fondem. Hovořilo se také o směně pozemků mezi 
městy a OKD, údržbě bytového fondu OKD, vlivu těžby i mimo důlní pole jednotlivých 
dolů, a o dalších problémech. Zdeněk Bakala řekl, že se chce s představiteli obcí, měst i 
kraje setkávat pravidelně a projednávat situaci v konkrétních případech, které je třeba 
společně řešit.  

 
 
 

P r ům y s l o v á  z ó n a  D o l n í  L u t y ně  
 
V květnu schválila obec Dolní Lutyně zadání změny územního plánu, což 

znamená souhlas s převodem pozemků na průmyslovou zónu.  
Vláda schválila výstavbu průmyslové zóny)1, ale boj jejich odpůrců s úředníky 

nekončí. Stále se ještě bojuje o to, aby zde tato zóna nebyla, ale naopak někteří aktivisté 
usilují o to, aby zde vznikla ptačí oblast)2.   

Vznik této zóny má podporu všech radnic na Karvinsku. Byla by pro tento region 
s velkou nezaměstnaností velkým přínosem. Samozřejmě také pro naši obec, protože 
území, kde se zóna nachází, je Dětmarovicím velice blízko. V souvislosti s vybudování 
průmyslové zóny se hovoří také o vybudování nové komunikace, která by navazovala na 
budoucí dálnici a spojovala  dolnolutyňskou oblast s Karvinou, což by vlastně byl 
obchvat Dětmarovic. A to by pro naši obec byl přínos veliký.  

 

 
Pozemky určené k výstavbě průmyslové zóny jsou vyznačeny žlutě 

 
)1 Viz Kronika obce rok 2004, str. 40/04. 
)2 Viz Kronika obce rok 2004, str. 51/04. 
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Elektro Roman Volák                                                                      Tipsport v centru obce 

   
 
 

 
V obci je obrovské množství nejrůznějších firem a firmiček a také spousta drobných 
podnikatelů)*. Je těžké je všechny vyjmenovat, tak alespoň ty nedůležitější či 
nejznámější, které jsou v současné době aktivní.  
 
)* Viz kapitola Obyvatelstvo, str. 62/05. 
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V ý r o b n í  f i r m y  v  o b c i   
 
Nejvíce firem výrobní povahy je soustředěno v průmyslovém areálu v oblasti elektrárny. 
Jsou to:  
 
� Readymix ČR, s. r. o. - výrobce cementů a mleté strusky působí v prostorách 

bývalého agloporitového závodu. Silo na cement z roku 2004 má Ø 16 m, v = 39 m.  
� GZ-Sand, s.r.o.  - závod 08 Dětmarovice - těžba a třídění štěrkopísků. 
� KVK, a.s. - maltárna. Výrobní závod v Dětmarovicích patří k nejmodernějším 

maltárnám v České republice. Vyrábí se zde základní sortiment suchých maltových a 
omítkových směsí  na bázi křemičitých písků.  
Pro současnost firmy je důležitý rok 1998, kdy začala výroba suchých maltových a 
omítkových směsí ve výrobním závodě v Kunčicích nad Labem a jejich distribuce 
jak ve formě volně ložených, tak v podobě balených produktů. K volně loženým 
výrobkům zajišťuje KVK,a.s. kompletní servis, včetně pronájmu mobilních sil a 
omítacích strojů. Z klasických maltovin společnost dodává na trh například sanační 
omítky, štuky, betony, klasické a šlechtěné omítky nebo sádrové a zdicí malty. 
Mimo tyto produkty KVK, a.s. také vyrábí a distribuuje mleté vápence, dolomity a 
vápenný hydrát. 
Protože jsou Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. společností dynamickou, úspěšnou a 
progresivní, dochází k neustálému rozšiřování sortimentu dodávaných výrobků, a to 
buď formou vlastního vývoje nebo formou akvizic. Proto firma zakoupila moderní 
maltárnu v Dětmarovicích. V současnosti je společnost 
KVK schopna dodávat vše pro systém hrubé stavby. Mimo 
již zmíněných maltovin vyrábí a distribuuje i tmely, 
ekologické pórobetonové tvárnice ECRIT, hydroizolační 
pásy, asfaltové šindele a stavební chemii pro vnitřní i 
vnější použití. 
Společnost KVK, a.s. dodržuje vysoké standardy kvality 
a je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Všechny 
výrobky jsou testovány a certifikovány Technickým a 
zkušebním ústavem stavebním Praha. 

� MONT Karviná  a.s. - montáže, opravy a servis strojní a 
elektro zařízení. 

� Autotransport Sosna & syn - v obci pravděpodobně největší z firem, zajišťujících  
dopravu. Kromě autodopravy zajišťuje práce pomocí jeřábů, výsuvné plošiny, 
provádí zemní práce, opravárenství, náhradní díly, podélné dělení svitků, ohýbání 
trubek a jiné.  

� Stelmar  s.r.o. -  opravy a montáže stavební,  
strojní, elektro, měření a regulace. 

� AL - MaR - automatické dveřní, vratové a 
parkovací systémy. Působí na českém trhu již od roku 1992 a zabývá se dodávkou a 
montáží širokého sortimentu pro rodinné i průmyslové objekty. Firma vsadila na 
kvalitní výrobky, a proto mezi její hlavní sortiment patří 
garážová a průmyslová vrata od firmy HÖRMANN a 
pohony pro křídlové a pojezdové brány od firmy CAME 
a automatické dveře GEZE. 

� Procon - výroba a prodej nábytku na zakázku pro domácnosti i kanceláře. Tato 
společnost mimo jiné v loňském roce vybavila nábytkem kanceláře nově 
rekonstruovaného Obecního úřadu.  
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V areálu bývalého Státního statku na Skotnici jsou soustředěny další firmy: 
 
� Trestles a.s. - největší firma na Skotnici. Výroba regálů, manipulační techniky, 

stavebních stojanů, transportních vozíků, zahradních souprav a jiných specifických 
kovových výrobků. Dále také: kovovýroba, podélné dělení svitků, válcování, vlastní 
výroba svařovaných trubek a profilů, ohyb trubek, provádění povrchových úprav.  

 
� BRENSTON BM s. r. o. - Na Skotnici 1168 - zpracování a prodej dřeva - podlahy, 

palubkové obložení, plotovky, řezivo, stavební hranoly, latě, lišty, lazury. Výrobce a 
distributor certifikovaných eurohranolů. Maloobchod - potřeby pro truhláře. 

 

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

 
 
 

Firem, zabývajících se zpracováním a prodejem dřeva, je také v obci několik. Kromě již 
výše jmenovaných to dále jsou: 
 
� Pila Ciba poblíž Osvětového zařízení v Koukolné se zabývá výrobou stavebního 
řeziva. Od roku 1993, kdy byla pila založena, získala tisíce spokojených zákazníků. 
Výroba pro drobné odběratele a místní firmy - široká paleta stavebního řeziva všech 
rozměrů. Export řeziva do zahraničí. 

 
� Truhlá řství Ivo Kiša - působí ve stolárně, která dříve patřila Obecním službám. 

Firma byla založena v roce 1991 a během uplynulých let se rozšířil jak její výrobní 
sortiment, tak škála používaných materiálů. Kromě standardních výrobků se 
specializuje na výrobu atypických výrobků dle konkrétních požadavků a přání 
zákazníků. Spolupracuje s předními dodavateli v těchto oborech. 
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Stavebními činnostmi se v obci zabývá hned několik společností a podnikatelů. Jsou to 
například: 
 
� Silexim, s. r. o. - společnost s nadnárodní působností vznikla v roce 1999 

rozdělením akciové společnosti. Zajišťuje pokrytí tuzemského a zahraničního trhu 
systémovým řešením stavebních a montážních technologií a servisních služeb. 
Vyrábí plastová i Euro okna, vchodové dveře, garážová vrata, okenní rolety i 
žaluzie, automatické pohony bran a vrat. To vše na míru dle přání zákazníka. Zabývá 
se také zateplováním budov a střešní hydroizolací. 

� Firma STAVBYT  s. r. o.  Ivo Voznica - 
stavební práce, zednické a zámečnické 
služby v centru obce. Firma zahájila na 
jaře letošního roku prodej stavebního 
materiálu. 

� Klempířství SAKL - Alois Sznapka a 
Leo Karafiát - kompletní nabídka 
klempířských a pokrývačských prací.  

� Instalservis Jiří Ligocký - provádění 
topenářských, plynoinstalatérských, 
elektromontážních i stavebních prací, 
poradenství a projekční činnost, montáže, revize. 

� Ploty Morava - David Mazurek - výrobce ocelových konstrukcí plotů a bran. 
� Podlahy Morava - firma působí na českém trhu od roku 1999 a její náplní je prodej 

a pokládka laminátových i dřevěných plovoucích podlah a prodej a montáž 
obložkových zárubní a dveří. 

 
 
Další subjekty: 
 
� Aromka - výroba vonných svící - je jednou z nejzajímavějších  

firem v obci, která již před několika lety překročila nejen 
hranice naší obce a regionu, ale dokonce i republiky. Firmu 
Aromka založili v roce 1991. Specializuje se na výrobu 
aromatických a dekorativních svící. Začátky této firmy nebyly 
snadné. Zakladatelé firmy začínali pracovat doma „na koleně“, prakticky ve 
své kuchyni. V začátcích své práce používali klasický materiál, vosk. Postupem 
času, jak získávali zkušenosti,  začínali pracovat s vůněmi a tím i začali pronikat na 
trh a získávat odbyt. Postupně se firma rozrůstala. Prostory v domku již nestačily, a 
tak si v roce 1998 pronajali celé patro v budově bývalé Mety. V roce 1999 začali 
jako první v České republice pracovat s novým materiálem, gelem. Svíčky jsou 
vyráběny tradičními postupy vyloženě ruční prací, kdy se vosk či gel lije do nádobek 
konvičkou. Díky tomu je výroba velice pružná, variabilní, snadno měnitelná. Dle 
požadavků zákazníků je možné ji denně měnit, protože zde nejsou závislí na drahých 
strojích a výrobních linkách. Aromka sídlila v objektu bývalé Mety do konce roku 
2003, kdy se přestěhovala do prostor bývalého kamenosochařství. 

� Pekařství Farina v letošním roce ukončilo svou činnost a objekt pekárny je na 
prodej. 

� Zahradnictví Daniela Svobodová má v obci tradici již několik desítek let. Zajišťuje 
celoroční vazbu pohřebních kytic a věnců z umělých i živých květin, dušičkové 
vazby a prodej zeleninových a květinových sazenic. 
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S l u ž b y   
 
� Ubytování v Hotelovém domě (Marian Štětina) v areálu Edě 
� Soukromá zubní laboratoř Naděžda Mazurková  - zubní laboratoř byla založena v 

roce 1995. Od počátku se specializuje na keramické fixní náhrady 
� Studio Vital - relaxační a regenerační centrum (sportovní, klasické, relax i aroma 

masáže,  infrasauna, ušní svíce, měření EAV, baňkování, parafin, rašelina, 
myostimulátor, magnetostimulace, viofor, bylinné parní lázně, zábaly různých 
druhů, bylinné čaje a masti) 

� FIT studio  - na Zálesí (Magda Spurná) 
� Kadeřnictví jsou v obci celkem tři (Alena Woznicová, Miroslava Królová, Pavlína 

Sedláčková) 
� Uninet - internet a podobné služby - p. Prudel 
� Videostudio DRAKK  František Hartl 
� Total agency  - reklamní agentura Luděk Cibulka  
� Finanční poradce Jiřina Madejová 
� Sběrna Sazka 
� Sběrna Tip sport   
� Benzínová čerpací stanice OIL TEAM a.s. se nachází v Koukolné 
� Sběrna surovin  SICHER kovy byla znovu otevřena 1. dubna 
� Psí útulek v areálu na Skotnici je jednou z nejmladších firem v obci. Provozuje jej 

společnost MIRPAL spol. s r. o. 

     
 
 
 

P r o d e j n y  
 

Obchodní síť je v Dětmarovicích poměrně hustá. Najdete zde jak prodejny 
s potravinami a smíšeným zbožím, tak obchody s elektrospotřebiči, potřebami pro 
domácnost, zahradu, zvířata a také motoristy, dokonce i se stavebním materiálem. Také 
zde najdete květinovou síň a trafiky.  

 
� Elektro Volák  - je jednou z největších prodejen nejen v naší obci, ale i v širokém 

okolí  - audio, video, bílé zboží všeho druhu a všech značek 
� Universal shop - elektro prodejna - p. Prudel 
� LUKE elektric  - prodej baterií všeho druhu  
� ELMOT - náhradní autodíly 
� Lumijan  s. r. o. - prodej olejových  filtrů  
� Clage Jiří Sobotka - prodej průtokových ohřívačů vody 
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� Koex - stavební materiál a železářství 
� Daro flor  - květinová síň, dárky a prodej upomínkových předmětů 
� Mini canis - prodejna s krmivem a potřebami pro zvířata  
� 4 trafiky  (Zemanová, Valová, Vaštylová a v bývalém řeznictví u Nogy) 
� Kiosek na nádraží 
 

 
Zleva: Koex, Mini canis a Textil 

 

� 16. února 2005 byl znovu otevřen obchod v bývalé prodejně textilu. Pronajímá ho 
občan vietnamského původu. Nabízí širokou škálu oblečení, obuvi, záclon a jiného 
zboží za výhodné ceny  

� Prodejna hospodářských potřeb Heleny Vaškorové v roce 2005 ukončila svou 
činnost 

 

� Samoobsluha s potravinami a smíšeným zbožím družstva Jednota-Jedność 
� Soukromá prodejna se smíšeným zbožím VaS (Dagmar Valicová)  
� Soukromá prodejna se smíšeným zbožím a řeznictvím Šárka Ligocká 
� Od 1. června byla v bývalých prostorách řeznictví v prodejně v Koukolné otevřena 

prodejna se smíšeným zbožím Liduška, která je součástí síťových prodejen 
ENAPA. Kromě prodeje byl od 1. července zahájen rozvoz nákupů do domácností 
ve vzdálenějších částech obce 

� Na Glembovci funguje v bývalé prodejně Jednoty-Jedność prodejna Slaveta. Je 
otevřeno denně včetně neděle, v pondělí až sobotu funguje jako večerka v době od 
18,30 do 20,00 hodin 

 
 
 
R e s t a u r a c e 
 

Dětmarovice odjakživa patřily k místům, kde je spousta hospod. A v tomto 
trendu to pokračuje i v současnosti. 
� Dělnický dům - p. Eva Volná 
� Hospůdka Na Statku - p. Pilc  
� Červený kohout  
� U Mnicha - p. Březina  
� Pod Kaštany 
� Restaurace Gól na fotbalovém hřišti 
� Na růžku - p. Dudič, v současné době má problémy 
� Myslivna u Jurčáků  
� Na Kurtu  
� Radegast klub na Olmovci - p. Šárka Ligocká 
� Pegas na Olmovci 
� Libuše na Zálesí 
� Pohostinstvích Rumcajs na Zálesí - opět změnilo nájemce  
� Hastrmanka - v současné době v rekonstrukci 
� Motorest U švagrů v Koukolné - nový majitel Kamil Cihlář ze Závady a nový 

nájemce Šárka Hanusková 
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Některé dětmarovické hospody v roce 2005: Na statku, Červený kohout,  
U mnicha, Pod kaštany, Na růžku, Myslivna u Jurčáků, Na kurtu,  Rumcajs 
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OObbyyvvaatteell ssttvvoo,,   
ppééččee  oo  oobbyyvvaatteell ssttvvoo  

 
 

 
 
 

D r u h y  p o z e m ků  v  r o c e  2 0 0 5 
 

Celková výměra pozemků  1 375 ha Zemědělská půda  846 ha 

Orná půda  657 ha Lesní půda  102 ha 

Zahrady  112 ha Vodní plochy  72 ha 

Ovocné sady  3 ha Zastavěné plochy  67 ha 

Trvalé trávní porosty  72 ha Ostatní plochy  285 ha 
 

Na těchto pozemcích žije 3.869 obyvatel. 

Dětmarovice z ptačí perspektivy 
na mapě z roku 2005 
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Historické tabulky o obyvatelstvu a domech 
 

Informace z Historického lexikonu obcí  České republiky 1869 – 2005, který vydal Český 
statistický úřad v roce 2006 podle výsledků sčítání lidu v letech 1869 – 2001. 
Zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na našem území a období, v němž byla několikrát 
změněna nejen státoprávní struktura a ústavněprávní charakter státu, ale i jeho územní 
a správní organizace. 
 

Údaje o počtech obyvatel a domů: 

 
Rok 

Dětmarovice Koukolná Celkem 

obyvatel domů obyvatel domů obyvatel domů 
1869 1208 158 172 24 1380 182 

1880 1584 223 185 23 1769 246 

1890 1942 245 209 26 2151 271 

1900 2515 305 269 31 2784 336 

1910 3144 368 309 33 3453 401 

1921 3104 413 333 41 3437 454 

1930 3843 658 275 50 4118 708  

1950 3419 801 273 56 3692 857 

1961 3721 x 280 x 4001 969 

1970 3794 960 285 71 4079 1031 

1980 3569 976 248 71 3817 1047 

1991 3297 990 229 74 3526 1064 

2001 3540 1053 243 74 3783 1127 

 
 
V ý s t a v b a  ro d i n n ý c h  d o m ků  v  l e t e c h  2 0 0 1  –  2 0 0 5 
 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 

Vydáno stavebních povolení 14 11 11 9 16 

Kolaudováno 8 10 12 8 7 
 

 
Výstavba domů na zelené louce - lokalita U hájenky 
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V ý v o j  p o p u l a c e  v  l e t e c h  2 0 0 1  –  2 0 0 5 
 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet narozených 27 23 25 13 29  

Počet uvítaných na OÚ 17 27 21 13 26 

Počet uzavřených svateb)1 15 15 8 17 25 

Počet úmrtí  39 38 39 41 44 

Počet obyvatel k 31.12. 3.810 3.782 3.831 3.829 3.869 

 
 
V í t á n í  v  l e t e c h  2 0 0 0  –  2 0 0 5 
 

2001 2002 2003)2 2004)2 2005 

 
datum 

počet 
dětí 

 
datum 

počet 
dětí 

 
datum 

počet 
dětí 

 
datum 

počet 
dětí 

 
datum 

počet 
dětí 

24.2. 6 16.2. 8 15.2. 6 5.6. 5 5.2. 8 

2.6. 8 22.6. 8 1.3. 3 5.6. 5 28.5. 4 

22.9. 3 5.10. 6 7.6. 5 25.9. 3 18.6. 4 

  23.11. 5 2.8. 7   1.10. 6 

        3.12. 4 
Celkem 17 Celkem 27 Celkem 21 Celkem 13 Celkem 26 

 

    
Sňatková síň připravena přivítat nové občánky - 2004, starosta obce Ing. L. Mžik 2.7.2005 
 
V roce 2005 byli na obecním úřadu přivítáni: 
Kateřina Cieslarová, Andrea Jarošová, Klára Kališiková,  
David Vija, Martin Lacko, Klára Dzialová, Veronika Miklovi čová, 
Adam Pryczek, Dominik Wanke, Marek Botur, Filip Neumann, 
Vojtěch Tobola, dvojčátka Anežka a Jakub Chylíkovi (*4.4.2005), 
Viktorie Sepešiová, Adam Babinský, Veronika Ostrówková, 
Natálie Vančurová, Eliška Mazurková, Daniel Suchánek,  
Denisa Kyselová, Barbara Klodová, Filip Duda a Lukáš Konkol.  
 
)1 Jsou započítány všechny uzavřené sňatky, tj. občanské i  církevní. Údaje podle evidence matriky. 
)2 V letech 2003- 2004 se vítání z důvodu rekonstrukce budovy Obecního úřadu v období srpen 2003 - 
červen 2004 nemohlo konat. Proto se po znovuotevření budovy konalo dne 5.6. hned 2x a většina 
přivítaných dětí byla ročník 2003.  
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J u b i l a n t i   
 

V  roce 2005 se 90 a více let dožili tito občané naší obce: 
Únor: 91 let Františka Krůčková 
Březen: 90 let Božena Cyroňová 
 90 let  Anna Kokotová 
 92 let Amálie Wilczková 
Duben 90 let Helena Jendryščíková 
 92 let Ludmila Liberdová  
 93 let Štěpánka Hanusková 
Květen: 94 let Valerie Sarganková 
Červen: 92 let Marie Kyjonková 
Červenec: 91 let Božena Hanusková 
 93 let Emil Benda 
 93 let Ludmila Němcová 
Srpen: 90 let Emilie Cycoňová 
 92 let Milada Nogová 
 94 let Emilie Antončíková 
Říjen: 90 let Božena Prosznáková 
Listopad: 90 let Drahomíra Zarembová 
 91 let Gertruda Balnarová 
 91 let Františka Skibová 
 92 let Štěpánka Jurčíková 
Prosinec: 90 let Aurelie Bukovjanová 
 90 let Marie Foltýnová 
 90 let Marie Zoubková 

  
  
Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i 
 

22.1.2005 Elena a Ervín  Ulmanovi Dětmarovice čp. 948 
22.1.2005 Vlasta a Josef  Smitalovi Dětmarovice čp. 894 
23.7.2005 Jindřiška a Zdeněk  Kijonkovi Dětmarovice čp. 933 
20.8.2005 Růžena a Erich  Šust íkovi Dětmarovice čp. 375 

22.10.2005 Danuše a Drahoslav  Švédovi Dětmarovice čp. 101 
 

  
 
D i a m a n t o v o u  s v a t b u  o s l a v i l i 
 

28.10.2005 Anna a Ladislav  Šimaškovi Dětmarovice čp. 875 
 

Růžena a Erich Šustíkovi   
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O b y v a t e l s t v o  v  r o c e  2 0 0 5 
 

 

P o č e t  o b y v a t e l 

Počet bydlících 
obyvatel  

k 31.12.2005 

Počet obyvatel ve věku Střední stav 
obyvatel  

k 1.7.2005 
0-14 
let 

15-59 
let 

60-64 
let 

65 a více 
let 

Celkem 3 869 487 2 606 210 566 3 847 

Muži 1 866 238 1 297 102 229 1 852 

Ženy 2 003 249 1 309 108 337 1 995 

 

 
Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace 

Přírůstek/ 
úbytek Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí 
Saldo 

migrace 

Celkem 29 44 -15 139 80 59 44 

Muži 16 24 -8 82 39 43 35 

Ženy 13 20 -7 57 41 16 9 

 
 

N e z a mě s t n a n o s t  v  r o c e  2 0 0 5 
 
Míra nezaměstnanosti 

 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Počet uchazečů  
o práci 

OZP Mladistvých 

Celkem 14,00 % 267 49 2 

Muži 12,00 % 122 28 1 

Ženy 17,00 % 145 21 1 

 
Uchazeči o práci - počty 

 
Dle věku 

Absolventi 
Dle vzdělání 

17 let  
a méně 

18-24 let 
50 let  
a více 

základní 
vzdělání 

vyučení s maturitou 

Celkem 2 46 73 15 60 119 68 

Muži 1 28 31 9 24 61 27 

Ženy 1 18 42 6 36 58 41 

 

 
Vedeni v evidenci 

nad 6 měsíců nad 12 měsíců 
mladiství  

nad 6 měsíců 
absolventů  

nad 6 měsíců 

Celkem 189 145 1 3 

Muži 84 65 1 2 

Ženy 105 80 0 1 

 
 

Počet hlášených volných míst 12 
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H o s p o d ář s k á  č i n n o s t  r o k  2 0 0 5 
 

Počet podnikatelských subjektů celkem 654 

Dle zaměření činnosti: 

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 27 

Průmysl - počet podnikatelských subjektů 138 

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 59 

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 24 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

245 

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 104 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2 

Školství a zdravotnictví - počet subjektů 8 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 47 

Dle právní formy: 

Státní organizace - počet subjektů 1 

Akciové společnosti - počet subjektů 1 

Obchodní společnosti - počet subjektů 38 

Družstevní organizace - počet subjektů 0 

Peněžní organizace - počet subjektů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 484 

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 21 

Svobodná povolání - počet subjektů 31 

Ostatní právní formy - počet subjektů 78 
  

Počet subjektů bez zaměstnanců 169 

Počet subjektů s 1 – 9 zaměstnanci - mikropodniky 59 

Počet subjektů s 10 – 49 zaměstnanci - malé podniky 15 

Počet subjektů s 50 – 249 zaměstnanci - střední podniky 3 

Počet subjektů s více než 249 zaměstnanci - velké podniky 0 

 
 
N e g a t i v n í  j e v y 
 

Jedním z velkých problémů dnešní doby je poškozování majetku mladými osobami, tzv. 
sprejery, kteří dokáží  zničit nejednu fasádu. 
 

 
Takhle letos vypadal Motorest, mateřská škola a autobusová čekárna v Koukolné 
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N e j r o z š íře ně j š í  p ř í j m e n í  
 

V roce 1984 někdo počítal nejčastější se vyskytující příjmení obyvatel naší obce a 
tak jsem udělala podobné sčítání přesně na den po dvaceti letech. 
 

 
 

Příjmení 

 

Narozeno   
v obci v letech 

1863-1900 

13.12.1984 13.12.2004 

celkem mužů žen celkem mužů žen 

   3.839 1.845 1.994 

Kijonka, 
Kyjonka)1 

 
160 

 
101 

 
47 

 
54 

 
77 

 
40 

 
37 

Hanusek  92 44 48 70 31 39 

Sikora, Sýkora)2  62 32 30 53 26 27 

Krůl, Król, Král)3  52 30 22 34 19 15 

Uher     10 3 7 

Antončík)4     3 1 2 
 

� Zatímco typicky dětmarovických příjmení Kijonka, Hanusek, Sikora, Krůl a jejich 
alternativ postupně v obci ubývá, objevují se stále častěji typicky česká příjmení či 
příjmení pro nás zcela neobvyklá. 

� Typicky česká příjmení v naší obci ke dni 13.12.2004 například jsou: Dvořák 9, 
Novák 7, Novotný 4.  

� Vyskytují se také velice neobvyklá příjmení jako například: Zaujec 3, Mlkvik 3, 
Zoubková, Zobal, Messcherschmidt. 

� Nebo příjmení zvířecí jako Mucha, Kozel, Chrobok, Chrobák.  
 

)1 Podepisují se různě: Kijonka 43, Kyjonka 32, dokonce Kýjonka 2. 
)2 Podepisují se různě: Sikora 41, Sýkora 12. 
)3  Podepisují se různě: Krůl 21, Krul 4, Król 5, Král 4.  
)4 Okolo roku 1900 bylo v Dětmarovicích Antončíků (také Antonczyků) velice mnoho, byla to 
nejpočetnější rodina v obci. Přestože dodnes žije v obci stále velký počet potomků této rodiny, 
zůstal do dnešních dnů pouze jediný nositel - muž tohoto jména, a to Milan *22.9.1945. 
Jako zajímavost možno uvést, že Josef Antonczyk, rolník z druhé generace dětmarovických 
Antonczyků, (*24.2.1831 v Dětmarovicích - †11.11.1910), zplodil se svou ženou Mariannou 
(*1829) v letech 1855 - 1882 dohromady 18 dětí a s druhou ženou Marianou (*1858) v letech 
1883 - 1902 dalších 14 dětí. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodina 
Antončíkových  
na svatbě  
v roce 1930. 
Uprostřed 
snímku  
se šedým 
vousem  
je syn Josefa 
Josef ml. *1869, 
který byl v obci  
velmi činný 
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P éče  o  zd r a v í  o bč a nů  
 

O zdraví občanů pečují ve svých ordinacích odborníci jak na zdravotním 
středisku v centru obce, tak také v areálu na Elektrárně.  

Celkem jsou v obci dvě ordinace praktického lékaře - dvě obvodní lékařky 
(MUDr. Kateřina Grabková a MUDr. Tatiana Valicová), dvě stomatologické ordinace 
(MUDr. Marie Slívová a MUDr. Petr Rucki), jedna zubní laboratoř na zdravotním 
středisku a jedna soukromá p. Mazurkové a dětský a dorostový lékař (MUDr. Jan 
Slíva).  

Pro léky už není třeba dojíždět do okolí jako v minulosti. Od roku 1997 je 
v obci v provozu lékárna.   
 
 
S o c i á l n í  p éč e  -  d o m y  s  p ečo v a t e l s k o u  s l u ž b o u 
 

Pro starší občany jsou k dispozici dva domy s pečovatelskou službou. Ve velmi 
pěkném prostředí zde jsou vytvořeny příjemné podmínky pro bydlení. Chutná a 
rozmanitá strava je zajišťována pravidelně od pondělí do pátku denní dovážkou 
z jídelny základní školy.  

Letos uplynulo 20 let od chvíle, kdy byl v Dětmarovicích otevřen první dům 
s pečovatelskou službou a deset let, kdy byl zprovozněn druhý. 

Místní národní výbor odkoupil v první polovině 80. let od pana Fixeka rodinný 
domek čp. 960. Po rekonstrukci zde byl zprovozněn první dům s pečovatelskou službou 
v Dětmarovicích. Slavnostní otevření tohoto objektu se konalo dne 1. září 1985. 

Začátkem devadesátých let bylo rozhodnuto, že bude v Dětmarovicích vybudován 
nový dům s pečovatelskou službou. Pro jeho umístění byla vybrána lokalita bývalé 
Třetí prodejny Potravního spolku dělníků. Byla zrekonstruována stávající, velmi 
zchátralá budova a k ní  byla přistavena nová, mnohem větší část. Obě tak dohromady 
utvořily jeden velký komplex nového zařízení.  

Celá rekonstrukce a stavba byla zahájena 27. října 1992. V červnu 1993 byla 
dokončena střecha a v červenci byla stavba zakonzervována a práce přerušeny pro 
nedostatek finančních prostředků. Práce byly obnoveny až takřka za rok, v květnu 1994 
a dokončeny v září 1995. Stavební dozor na této stavbě vykonával Ing. Josef Žáček. 
Začátkem října byl ještě upraven prostor kolem celé budovy, konala se kolaudace a 13. 
října 1995 uskutečnilo slavnostní otevření objektu)* za přítomnosti mnoha hostů. 
Celkové náklady na stavbu, včetně základního vybavení,  přesáhly 17 miliónů korun. 
Finančně se podíleli na výdajích, spojených s financováním celé akce, také okresní úřad 
a Elektrárna Dětmarovice. Každá z těchto organizací přispěla částkou cca tři milióny 
korun.  

 

 
O bydlení ve zdejších domech s pečovatelskou službou je mezi občany obrovský zájem. 

Vlevo stará DPS, uprostřed a vpravo nová DPS 
 

)* Více v Kronice obce, díl 4., rok 1995, str. 45/95. 
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Rok 2005 byl na kulturní dění v obci velice bohatý. Není 
se čemu divit, vždyť v letošním roce jsme si připomenuli 
700. výročí od první písemné zmínky o obci)*. 
Hlavním oslavám předcházelo několik velmi zajímavých 
a zdařilých akcí. Tak například u příležitosti oslav 60. 
výročí konce druhé světové války byla v parku před 
Dělnickým domem zasazena památná lípa. Za zmínku 
také stojí skutečnost, že byla v letošním roce vydána 
historicky první kniha o obci Dětmarovice s názvem 
„D ĚTMAROVICE k sedmistému výročí první písemné 
zmínky o obci“. 
V sobotu 4. června v dopoledních hodinách se konal na elektrárně u příležitosti 30. 
výročí zahájení provozu Den otevřených dveří spojený s oslavami Dne dětí.  
V sobotu 4. června se konala Obecní slavnost u příležitosti oslav 700 let obce 
Dětmarovice. Ty byly spojené s oslavami 30 let trvání Elektrárny Dětmarovice, největší 
tepelné elektrárny na Moravě. V roce 1975 byl totiž, jak jsem již napsala v úvodní 
kapitole, uveden do provozu první ze čtyř výrobních bloků, který začal do elektrizační 
sítě naší republiky dodávat elektrický proud.  
V listopadu se konal druhý ročník Medových dnů. Jejich součástí byla obsáhlá výstava 
dokumentů s názvem „Co v knize nebylo“. 
Na úseku církevním si připomenuli příslušníci CASD 80. výročí založení sboru 
v Dětmarovicích. 

 
 

)* V témže roce 1305 byly založeny - existuje o nich první zmínka - i další obce v okrese Karviná, a to 
Skřečoň, Dolní Lutyně, Dolní Marklovice, Petrovice, Dolní Suchá, Horní Suchá, Karviná-Doly, Fryštát, 
Ráj, Staré Město, Lazy, Horní Lutyně, Petřvald, Rychvald a Hradiště. Informace čerpána z Historického 
lexikonu obcí  České republiky 1869 – 2005.  

Kresba žákyně 8. B Hany Vajdové 
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Kulturní a společenské akce v roce 2005 
 

Datum: Akce: Pořadatel: 
15.1. Okresní pohár smíšených družstev ve volejbale - 2. kolo - 

v tělocvičně základní školy 
 

TJ Sokol 
29.1. Obecní ples  OÚ 

V prostorách Dělnického domu se konal 7. ročník 
Obecního plesu. V hlavním sále hrála pětičlenná 
kapela jak evergreeny, tak i nejnovější diskotékové 
hity. Tři zpěvačky skvěle zpívaly, což bylo velmi 
příjemnou změnou oproti předcházejícím ročníkům.  
V prasknutí naplněném sále se návštěvníci skvěle 
bavili a vhod jim přišlo i občerstvení u baru. 
V banketce opět, jak je již zvykem, hrála cimbálovka. 
Po půlnoci proběhlo losování cen v tombole.  
Jednou z hlavních cen byl obrovský plyšový pes,  
kterého daroval starosta obce Ing. Lumír Mžik. I letos se ples opět vydařil. 

5.2. Okresní pohár smíšených družstev ve volejbale - 3. kolo - 
v tělocvičně základní školy 

 
TJ Sokol 

7.2. Rockový koncert v banketce Dělnického domu ??? 
19.2. Sokolský ples - v pořadí 36.  TJ Sokol 
12.3. Valná hromada honebního společenstva Rovina  HS 
5.3. Dětský karneval ZŠ v Dělnickém domě SRPŠ, ZŠ 

19.3. Dětmarovické groble -  22. ročník)* TJ Sokol 
2.4. Dětský karneval MŠ střed v Dělnickém domě SRPŠ, MŠ 
8.4. sKa-FEST 2005  K-Centrum Orlová 

Rockový koncert v Dělnickém domě spojený s křestem desky  
skupiny „all SKA pone´s“, protidrogovou prevencí  
a bezplatnými testy na HIV.   

 

9.4. Minimaratón v aerobiku )* TJ Sokol 
9.4. Posezení u cimbálu  

v Dělnickém domě s národopisným souborem Slezan 
 

OÚ 
15.4. Vítání jara ČSOP, ZŠ 

Díky nepřízni počasí byl termín vítání jara přesunut na pátek  
15. dubna. Na procházce po naší vesnici děti sbíraly odpadky  
a prohlížely si, co nám příroda po dlouhé době zimního spánku 
již nabízí.  
Zakončení akce proběhlo na sokolském hřišti při opékání párků.                                                                                                                
19.-21.4. Burza jarního oblečení, obuvi a sportovních potřeb ČSŽ 
20.-21.4. Den Země   ZŠ, ČSOP 
Branně přírodovědná soutěž v areálu základní školy a v jejím 
blízkém okolí se konala ve středu 20. a ve čtvrtek 21.dubna.  
Děti v kostýmech lovců se vydaly na trasu s několika stanovišti.  
Jejich úkolem bylo rozeznávat stromy podle listů, skládat puzzle, 
podstoupit test ze zdravovědy nebo se svést na laně, které připravil 
školník. Zajímavé bylo sledovat, že žáci prvního stupně toto lano  
absolvovali všichni, ale starší žáci již toto nevítali s nadšením.  
Den Země měl v Dětmarovicích opět důstojnou oslavu. 
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9.4. Slet čarodějnic a čarodědků SRPŠ, ZŠ 
Na hřišti u místní Základní školy se konala tato 
akce nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Jako 
upoutávka na akci sloužila letos čarodějnice, která 
svůj přílet poněkud nezvládla a přistála na bříze  
u nedaleké křižovatky. Zbývající dvě hlavní 
čarodějnice zvolily netradiční dopravní prostředek 
- koloběžku. Děti se následně mohly věnovat 
různým hrám, které pro ně připravilo Sdružení 
rodičů a přátel školy. Skákat na balónu si 
vyzkoušely i dvě největší čarodějnice. Jízda na koloběžce pak prověřila stabilitu,  
která je velmi důležitou součástí umění létat na koštěti. Všichni zvládli úkoly na 
jedničku. Nakonec bylo potřeba čarodějnici upálit.  

6.5. Oslavy 60. výročí konce 2. světové války OÚ 
V pátek jsme uctili památku občanů,  
kteří zahynuli ve druhé světové válce  
a zároveň jsme vzpomněli 60. výročí konce této války.  
Přispěl k tomu svým vystoupením i soubor žáků 
základní školy s pásmem písní a básní  
pod vedením Mgr. Michaely Kaděrové. 

6.5. Zasazení památné lípy)* OÚ 
7.5. Otvírání šoupátek      Český svaz motocyklových veteránů České republiky 

Na sokolské hřiště se sjelo několik desítek 
motocyklových veteránů z celého kraje. 
Nejstarším strojem byl motocykl NSU z roku 
1933. K vidění bylo několik strojů značky ČZ  
a Jawa, z nichž největší zastoupení měl slavný 
pérák. Ze zahraničních značek měl zastoupení 
německý BMW a ruský Medvěd. Nechyběly ani 
automobily, z nichž vynikal především nablýskaný 
krémový polokabriolet Tatra ze třicátých let.   
Pro účastníky byl připraven bohatý program. Nejprve jeli na elektrárnu, kde pro ně 
byla připravena exkurze. Odtud se průvod vydal přes centrum obce, v Koukolné 
odbočil na Doubravu, a dál pokračoval až na náměstí do Karviné-Fryštátu.  
Tam proběhlo hromadné focení. Následovala prohlídka dřevěného kostelíku 
v Marklovicích a návrat zpět na sokolské hřiště, kde bylo připraveno občerstvení.  
Mezi veterány nechyběly ani stroje z Dětmarovic,  
kde je také již několik nadšenců, holdujících tomuto náročnému koníčku. 

8.5. Den matek  OÚ 
V programu vystoupil divadelní soubor  
základní školy „Veselá parta“  
vedený PaedDr. Josefem Kuraszem.  
Předvedl klasickou českou pohádku  
Honza Nebojsa.  
Původně bylo avizováno vystoupení Vladimíra 
Hrona, avšak z důvodů natáčení v televizi bylo 
zrušeno. Snad to vyjde příště. 

 
15.5. Myslivecký den spojený se soutěží ve střelbě MS 
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17.-20.5. Výstava panenek, medvídků a starých hraček  ČZS, OÚ 
V banketce Dělnického domu se konala  
originální výstava, která u nás v Dětmarovicích 
doposud nikdy v minulosti nebyla.  
Zejména díky obětavosti paní Ilony Kunetkové  
i dalších členek ČZS jsme mohli shlédnout 
historický průřez, jak se dětské hračky postupně 
vyvíjely. Nejstarší exponát, dětský kočárek, 
pocházel dokonce z druhé poloviny 19. století. 
Novodobé hračky pak byly zastoupeny mj. již 
moderními panenkami Barbie. Celá výstava působila velmi dobrým dojmem.  
My starší jsme se ve vzpomínkách  vrátili do svých dětských let, děti si pak  
mohly prohlédnout, s čím si hrály jejich babičky a dědečkové.   

19.5. Den matek v mateřské škole střed MŠ střed 
23.5. Vernisáž výstavy dokumentů a žákovských prací  

„700 let obce“ v základní škole)* 
 

ZŠ 
28.5. Sportovní odpoledne                                                           Ředitel ZŠ, SRPŠ 

Akce na hřišti základní školy tentokrát pro dospělé,  
kteří měli chuť změřit své síly v některé sportovní 
disciplíně – kopané, volejbalu, nohejbalu či petanque, 
při tom si poklábosit a k večeru opéci párek.  
Akce se konala podruhé. 

 

28.5. Soutěž starých pánů v požárním útoku)* Hasiči 
1.6. Křest publikace o obci Dětmarovice)* OÚ, Edě 
1.6. Veselé zpívání  ZŠ, OÚ 

Pásmo písní, básní a říkanek v Dělnickém domě. 
Letošní program byl tématicky zaměřen – jeden 
školní den žáka základní školy Kuby.  
Kubu jsme provázeli od ranního vstávání,  
přes školní hodiny matematiky, přírodopisu, 
zeměpisu a hudební výchovy. Odpoledne jsme 
ho doprovodili do hudební školy a na hřiště  
za kamarády. Večer jsme mu zahráli Večerníček 
a zazpívali ukolébavku. Součástí akce byla 
výstavka výtvarných prací obou mateřských 
škol, základní školy, školní družiny a keramického kroužku p. Evy Szyroké. 

2.6. Vernisáž výstavy „700 let od první písemné zmínky“  
ve Státním okresní archivu v Karviné)* 

 
OA, obce 

4.6. Den otevřených dveří na Edě spojený  
s oslavami Dne dětí ke 30. výročí provozu elektrárny)* 

 
Edě 

4.6. Oslavy 700 let obce)* OÚ 
11.6. Srnčí hody v myslivecké hájence  MS 
18.6. Dětské radovánky na sokolském hřišti SRPŠ, ZŠ  
24.6. Odpoledne s Duhou)* Hasiči 

Kynologové 
26.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – přijetí  

ve sňatkové síni na Obecním úřadu 
 

OÚ 
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28.6. Přijetí nejlepších žáků základní školy starostou obce 
ve sňatkové síni Obecního úřadu )* 

 
OÚ 

30.6. Slavnostní ukončení školního roku ZŠ 
24.7. Pouť OÚ 

Tradiční akce na sokolském hřišti, bez které si 
nejde život v obci představit. Spousta atrakcí, 
množství různých pouťových dobrot a 
v posledním období i spousta stánků s různým 
zbožím, které by na pouti ani být nemuselo.  

 

10.9. Branné odpoledne pro děti a mládež )* 
na cvičišti na starém řečišti řeky Olše  

Kynologové 029 
 Hasiči 

19.9. Burza dětského oblečení  doplněná výstavkou  
ručních prací p. Ilony Kunetkové v sokolovně 

 
ČSŽ 

3.-8.10. Týden knihoven  Knihovna 
7.10. K - FEST - 2. ročník hudebního festivalu s podtitulem 

Hudbou všemi směry proti drogám v Dělnickém domě 
K-centrum 

Orlová 
10.10. Trestles cup   OÚ, Trestles 

2. ročník koloběžkových závodů  
pro žáky prvních tříd Základních škol 
Dětmarovice a Dolní Lutyně  
a mateřské školy střed. 
Koloběžky si vyzkoušeli i organizátoři akce: 
starosta obce, ředitel školy  
a zástupce firmy Trestles. 

14.10. Slavnostní valná hromada k 70. výročí založení)* SK 
19.10. Jubilanti 70 a 75 let. Akce se konala v sále  

Dělnického domu za účasti 55 jubilantů 
 

SPOZ 
25.10. Krásná je naše zem – program žáků základní školy  

u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa 
v sále Dělnického domu 

 
 

OÚ 
25.-27.10. Kouzlo starých časů  …                                                     OÚ, p. Kunetková 
… aneb Jak se žilo za našich babiček.  
Výstava ve stylové Hospůdce Na statku. 
Bohatá expozice starého nábytku, 
porcelánu, hmoždířů, nahřívacích 
žehliček, fotoaparátů,  hraček, pohlednic 
a starých dobových fotografií i jiných 
historických předmětů. Mezi zajímavosti 
patřil původní sokolský kroj,  první 
radiopřijímač či první televizor.  
Akce stylově navázala  
na oslavy 700 let obce.   
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5.11. Lampiónový průvod ??? 
11.11. Jubilanti 50 let  

Poprvé se akce konala v Dělnickém domě a rovněž 
poprvé se zúčastnil  starosta obce. Poprvé se také 
jubilanti zapsali do Pamětní knihy SPOZ a dostali malou 
pozornost – dva hrníčky s logem obce. K tanci i poslechu 
hrálo duo „Víťa a Radka“, které hraje na podobných 
obecních akcích již několik let.  

 
 
 
 
 
 

SPOZ 
19.11. Poslední leč MS 
26.11. Myslivecký hon na bažanty, zajíce a škodnou.  

Uloveno 12 bažantů a 1 zajíc 
 

MS 
26.-27.11. Medové dny – 2. ročník)* OÚ, ČSV, ČZS 

10.12. Třetí myslivecký hon byl bohatý na zajíce MS 
18.12.  Vánoční koncert v kostele OÚ, ZŠ 

Pásmo vánočních písní a koled v podání  
dětského pěveckého sboru základní školy  
pod vedením Mgr. Michaely Kaděrové. 
Dále vystoupili manželé  
Ludmila a Josef Videnkovi.  
Dobrovolné vstupné bylo věnováno  
na charitativní účely. 
 

 
 
 

Z a s a z e n í  p a m á t n é  l í p y                     
 
Po krátkých oslavách u pomníku padlých ve druhé světové válce se účastníci akce 

přemístili před budovu bývalé Mety, kde slavnost pak pokračovala zasazením památné 
lípy, která by měla v budoucnu připomínat významné jubileum naší obce - 700. výročí 
od první písemné zmínky o obci. Symbolického 
zasazení se zúčastnili členové zastupitelstva obce 
v čele se starostou Ing. Lumírem Mžikem a 
místostarostou Josefem Tomčíkem, představitelé 
politických stran v obci a další občané. 

 

   
 

Poznámka: Akce označené)*  jsou dále podrobněji popsány. 
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V ý s t a v a  v e  š k o l e                             
 
Zajímavou výstavu připravili 

v základní škole. Za pomoci žáků a 
jejich rodičů se podařilo dát 
dohromady zajímavou presentaci 
starých vysvědčení, školních 
dokumentů, listů z matriky nebo 
fotografií týkajících se nejen 
historie školy, ale i obce samotné.  

Kromě těchto výše 
uvedených dokumentů zde bylo 
možno shlédnout také mince 
z osmnáctého století či platidla 
z období protektorátu.  

Druhou polovinu výstavy 
tvořily literární a výtvarné práce žáků zdejší školy. 

Slavnostní vernisáž se konala dne 23. května za přítomnosti několika hostů. Žáci 
připravili krátký kulturní program s písničkami a básní o Dětmarovicích, starosta obce 
slavnostně prostřihl pásku. Po shlédnutí exponátů následovalo malé občerstvení ve 
sborovně. 

Je jen škoda, že jsem tuto výstavu neviděla. Vůbec jsem nevěděla, že se koná. 
Prostě nikdo mi to neřekl. Je to smutné … 

Později škola  vydala „Sborník prací žáků základní školy Dětmarovice 
k sedmistému výročí první písemné zmínky o obci“. Jsou zde prezentovány literární 
práce, básně a práce výtvarné, prezentované na výše uvedené výstavě.  
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K n i žn í  p u b l i k a c e  o  o b c i                   
 
K řest knihy 

Ve středu dne 1.6.2005 v 10,00 hodin byla v krásné zasedací 
místnosti ředitele Elektrárny Dětmarovice slavnostně pokřtěna 
nová, historicky první kniha, pojednávající o obci Dětmarovice. 
Nese název „DĚTMAROVICE k sedmistému výročí první písemné 
zmínky o obci“ a její autorkou je ředitelka Státního okresního 
archivu v Karviné PhDr. Irena Hajzlerová. Knihu vydala nákladem 
1500 kusů Obec Dětmarovice a Státní okresní archiv Karviná.    

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili starosta obce Ing. Lumír Mžik, 
místostarosta obce Josef Tomčík, tajemnice obecního úřadu Ing. Ilona Petráková a 
obecní kronikářka Dagmar Šnapková. Dále za Elektrárnu Dětmarovice byli přítomni 
ředitel EDĚ Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Václav Turoň a tisková mluvčí Jolana 
Žabčíková. Slavnostní chvíle si samozřejmě nenechala ujít autorka knihy PhDr. Irena 
Hajzlerová a téměř všudypřítomný obecní kameraman Mgr. František Hartl. Křest se 
konal právě zde proto, že prostřednictvím zdejší elektrárny přispěla na vydání knihy 
nemalou částkou nadace Duhová energie, za což ji patří poděkování. 

Druhý, daleko skromnější křest, poté proběhl na obecním úřadu za přítomnosti 
starosty, tajemnice, kronikářky a autorky. 

Na slavnostní křest a představení knihy byla přizvána média, ale protože se nikdo 
nezúčastnil, napsala jsem článek ke zveřejnění do novin „Karvinský deník“. Článek byl 
publikován začátkem června. Také jsem s knihou seznámila naše občany na stránkách 
obecního zpravodaje Dětmarovické okénko v červenci 2005. 

 

 
 

Na snímku vlevo dole PhDr. Irena Hajzlerová, Ing. Ilona Petráková,  
Ing. Lumír Mžik a Dagmar Šnapková 
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Statistické údaje o knize 
Nejedná se o odbornou historickou literaturu ani knihu uceleně popisující historii 

obce. Jedná se spíše o přiblížení některých událostí, vzpomínek či oblastí života z doby 
dávno minulé i nedávné, o představení některých objektů, lidí, zaniklých i soudobých 
spolků, organizací a firem působících na katastru obce od doby dávno minulé až do 
současnosti. Starším generacím by měla kniha připomenout některá prožitá období a 
mladší generaci pak seznámit se životem v obci.  

Autorkou knihy je sice PhDr. Irena Hajzlerová, ale veškeré materiály, aby vůbec 
kniha vznikla, jsem shromažďovala a téměř dva roky připravovala já.  

Na 119 stranách je celkem 534 fotografií, z toho 108 z období posledních čtyř let. 
Je zde možno také nalézt  reprodukce 72 různých písemných dokumentů, razítek a 
podpisů, dále 8 znaků obce a 2 mapy. Celkem tedy je zde publikováno 616 obrázkových 
materiálů. Více než polovina z nich je z archivu obce (celkem 380 ks), další materiály 
pocházejí ze soukromých sbírek občanů (122 ks), od organizací (97 ks) a jen několika 
kusy přispěl Státní okresní archiv (17 ks).  

 

Tabulkový 
přehled 

publikovaných 
materiálů 

 
Celkem 

ks 

Předáno z obce prostřednictvím Šnapkové  
Fond 
OA 

Historické materiály Autoři nových fotografií  
Archiv 
obce 

 
Občané 

 
Organizace 

Dagmar 
Šnapková 

Václav 
Kyjonka 

Štefan 
Špic 

Fota historická 426 234 110 70 - - 2 10 
Fota nová 108 - - 16 72 18 2 - 
Fota celkem 534 234 110 86 72 18 4 10 
Dokumenty 72 46 12 11 - - - 3 
Znaky 8 6 - - - - - 2 
Mapy 2 - - - - - - 2 
Celkem 616 286 122 97 72 18 4 17 

 

Knihu prodávali na místě obecní oslavy - zde bylo prodáno 190 ks. Později bylo a 
stále je možné ji zakoupit buď přímo na obecním úřadu a nebo v knihovně za pouhých 
150 Kč.  

Slouží také jako reprefond. Starosta ji věnoval hostům jednotlivých slavnostních 
akcí, které provázely oslavy 700 let obce a členům zastupitelstva. Také ji jako dárek 
obdrželi jubilanti na slavnostním večeru v Dělnickém domě. 
 
Jak kniha vznikala 

Jak jsem již výše napsala, přípravě knihy jsem se věnovala téměř dva roky, od 
června 2003  do dubna 2005.  

V první fázi, kdy se začalo hovořit o vydání knihy o naší obci, jsem byla v červnu 
2003 pověřena, abych shromažďovala materiály k jejímu napsání. Ihned jsem se do toho 
pustila a velice mě to začalo bavit. Veškerý svůj čas jsem věnovala této záležitosti s tím, 
aby v knize bylo to podstatné, co je pro obec důležité, charakteristické.  

Nejdříve jsem probrala a uspořádala stovky, možná i nějaký ten tisíc fotografií, 
které se nacházely v obecním archivu. Některé byly z doby dávno minulé nalepeny 
v albech, jiné pak ležely jen tak porůznu. Pro ilustraci toho byly dvě přepravky na maso.  

Navštívila jsem desítky našich občanů, při tom prohlédla další stovky fotografií. 
 
 

Vysvětlivky k tabulce: 
� Fota historická: veškeré fotografie do roku 2000  - v převážné míře černobílé.  
� Fota nová: fotografie za poslední 4 roky - původně všechny barevné. 
� Dokumenty: veškeré písemné materiály včetně podpisů a razítek. 
� Celkem: materiály publikované v knize i na obálce.  
� Václav Kyjonka je pracovník obecního úřadu, Štefan Špic je umělecký fotograf. 
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Nashromáždila jsem tak další hezkou řádku velice zajímavých fotografií a 
úctyhodnou řádku informací. Pročetla jsem, mohu říci, desítky různých kronik, které 
v obci lidé či organizace vlastní (školní, třídní, farní, občanských výborů, společenských 
a zájmových organizací, kolektivů BSP, …). Jen tak pro zajímavost: mnoho fotografií, 
abych vůbec rozluštila, co a kdo na nich je, či z jakého jsou období, jsem musela 
probádat přes lupu. 

Ze všech dostupných materiálů jsem pak postupně zpracovala desítky stran 
pracovních textů a informací. Veškeré shromážděné a mnou zpracované materiály jsem 
zpravidla v měsíčních intervalech, předávala autorce knihy.  

Od samého začátku bylo řečeno, že kniha by měla vypadat jako kniha petrovická. 
Na základě toho jsem si udělala určitou představu, co by asi v knize mělo být, jak by 
kniha měla vypadat. Po pečlivém zvažování jsem si napsala přibližnou osnovu.  

V okresním archivu jsem prošla všechny seznamy o materiálech z naší obce, abych 
byla v obraze, co se tam nachází a z čeho se dá čerpat. Prošla jsem veškeré fotografie, 
které mají v okresním archivu uloženy, historické mapy, na kterých jsou zaznačeny 
Dětmarovice. 

Pročetla jsem znovu celé dva díly naší obecní kroniky od roku 1951 do roku 1994, 
což představuje 1086 stran o rozměru A3 a založila lístečky na strany, ze kterých se dá 
čerpat. 

Vždy, když jsem jela na konzultaci do archivu)1,2, jsem měla připravena určitá 
témata. To znamená fotografie, k tomu nějaký dokument či razítko a něco textu.  

V závěrečné fázi v roce 2005, kdy se finišovalo, jsem byla ve SOA v březnu 8krát 
v rozmezí 8 – 12 hodin denně, v dubnu pak ještě 4x. 

Z materiálů, které byly autorce předány, vybrala ona do knihy to, co považovala 
za důležité, co se jí líbilo. Výsledek neodpovídá mým představám. Mrzí mě, že v knize 
jsou malé fotografie, že mnoho barevných fotografií bylo převedeno do černobílé 
podoby a také některé nepřesnosti. 

Někteří lidé byli velice vstřícní a moc mi pomohli, např. Mgr. Jan František 
Teister, kronikář starobohumínské farnosti, od něhož jsem se dozvěděla mnoho 
zajímavého z naší farnosti. 

Touto cestou bych chtěla všem dobrým lidem poděkovat za jejich vstřícný přístup 
k zapůjčení materiálů pro tuto knižní publikaci, kterou vydala obec Dětmarovice u 
příležitosti 700 let trvání.  

Také díky nim bylo materiálů mnoho, bylo z čeho vybírat. 
Fotografie, které se do knihy nedostaly (ale nejen ty), budu využívat při své další  

kronikářské práci. Některé již byly vystaveny na letošní podzimní výstavě Medové dny. 
O některé se postupně podělím s občany prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.   

Závěrem bych se ráda omluvila těm, u kterých nedopatřením došlo u popisků 
fotografií k záměně jména či příjmení či jiné nepřesnosti. 

 

 
 

)1 V roce 2003 jsem navštívila SOA Karviná kromě vstupního pohovoru celkem osmkrát. Viz Kronika obce 
rok 2003,  kapitola Propagace obce,  str. 28 - 29/03. 

)2 V roce 2004 jsem byla ve Státním okresním archivu celkem na 11 pracovních schůzkách.  

 

Všechny akce pečlivě dokumentoval  
svou kamerou Mgr. František Hartl 
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Výstava v okresním archivu                      
 
Ve Státním okresním archivu v Karviné se konala velice zajímavá výstava 

s názvem „700 let od první písemné zmínky“. Byla uspořádána z popudu Svazu obcí 
okresu Karviná.  

Byly zde vystaveny písemné dokumenty a fotografie z 9 obcí našeho okresu, které 
stejně jako Dětmarovice slaví v letošním roce 700 let. Kromě Dětmarovic byly na 
výstavě zastoupeny obce Dolní Lutyně, Dolní Marklovice, Dolní Suchá, Horní Suchá, 
Petrovice, Petřvald, Rychvald a Skřečoň.  

Kromě nich v letošním roce oslavily 700 let také některé městské části města 
Karviná. Ty se však výstavy nezúčastnily. 

Slavnostní vernisáže, která se konala ve čtvrtek dne 2.června 2005 v 17,00 hodin 
ve vestibulu Státního okresního archivu se za obec Dětmarovice zúčastnili starosta obce 
s manželkou, ředitel elektrárny, tajemnice obecního úřadu, kronikářka s manželem, člen 
rady obce Mgr. Libor Stáňa s manželkou, pracovnice OÚ Věra Gruščíková a Jana 
Krůlová s manžely. 

Vystaveny byly materiály z fondu OA, ale také materiály, které zajistila obec 
(např. letecký pohled na obec) či materiály, které byly v OA k přípravě naší knižní 
publikace (např. foto kostela, průkaz člena divadelního spolku či pamětní list včelařů). 

Výstava byla přístupná široké veřejnosti. Mohli jste ji navštívit v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14,30 
hodin. 

 

 
 

Úvodní panel výstavy, naši zástupci na výstavě v Karviné 
 
 
 

Vlastní oslava 700 let                               
 
Dlouho očekávaná a připravovaná akce se konala v sobotu 4. června 2005 na 

sokolském hřišti. 
 
Přátelské setkání hostů 

Oslavě předcházelo od 13,00 hodin přátelské setkání hostů v prostorách restaurace 
Gól na hřišti Sportovního klubu.  

Starosta obce pozval třicet hostů s jejich protějšky na slavnostní přátelské setkání, 
které předcházelo vlastní hlavní oslavě. Vedle hejtmana Ing. Evžena Tošenovského byli 
pozváni senátor Eduard Matykiewicz, primátor města Karviná, starostové Orlové, 
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Petrovic, Dolní Lutyně, Albrechtic, starostka Doubravy, členové obecní rady, tajemnice, 
kronikářka, ředitelka Státního okresního archivu, ředitel školy, ředitel a Ing. Václav 
Turoň z elektrárny a představitelé 12 firem, se kterými obec nejvíce spolupracuje. 
Celkem tedy bylo pozváno třicet dvojic hostů. 

Z výše jmenovaných hostů se nezúčastnili hejtman, primátor Karviné, starosta 
Orlové a starostka Doubravy. Ze zástupců firem se kromě zástupců Elektrárny 
Dětmarovice dostavili pouze zástupci MONTu Karviná (místo Ing. Pavla Wapienika 
přišel Ing. Rudolf Pinkas) a READYMIXu. 

Starosta obce Ing. Lumír Mžik všechny přítomné přivítal a připil si s nimi na 
zdárný průběh akce. Velmi chutné, hezky upravené a oku líbivé občerstvení připravila 
pro hosty formou švédského stolu paní Hanusková.  

 

Později se na sokolském hřišti objevil starosta města Orlová JUDr. Farana, zcela  
inkognito, přijel ve sportovním oblečení na kole. Později se krátce objevil primátor 
města Karviná Mgr. Antonín Petráš a také zástupci některých firem. 

 

 
 

Občerstvení bylo velice hezky přichystáno  
Autíčko je připraveno k propagační jízdě po obci  

 
Jízda historickým vozidlem 

Po přípitku a občerstvení bylo pro starostu obce a ředitele elektrárny připraveno 
nádherně nablýskané historické vozidlo TATRA 57 – polokabriolet krémové barvy 
z roku 1937. Jeho majitel Roman Burek z Dětmarovic přivezl představitele obce po 
krátké propagační projížďce po obci na sokolské hřiště. 

Tuto akci zajistil člen obecní rady Mgr. Libor Stáňa, který je členem Českého 
svazu motocyklových veteránů.  

Po jejich příjezdu byly oslavy slavnostně zahájeny. 
 

 
 

Příjezd historického vozidla na sokolské hřiště 
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Pozvánka na obecní slavnost, kterou dostali občané do každého domu 
 

Slavnostní zahájení obecní slavnosti 
V odpoledních hodinách, úderem 14. hodiny, pak vyvrcholily hlavní oslavy na 

místním sokolském hřišti.  
 

 
 

Příchod návštěvníků na sokolské hřiště, nástup umělců 
 

Úvodem konferenciérka stručně seznámila přítomné s historií obce, připomenula 
nejdůležitější data ve vývoji obce od nejstarší doby do konce dvacátého století. Nakonec 
poděkovala hlavním organizátorkám, 
které se podílely na přípravě a 
vlastním průběhu oslav za odvedenou 
práci. Konkrétně paní Marcele 
Antončíkové, tajemnice OÚ Ing. Iloně 
Petrákové a kronikářce obce Dagmar 
Šnapkové. 

 
 
 
 
 
 

 

Holubáři navázali po mnohaleté pauze  
na staré dobré tradice a vypustili před 
hlavním pódiem 80 poštovních holubů. 
Bylo to nádherné a člověkovi šel až 
 mráz po zádech. 
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Po několika mohutných salvách z historických zbraní následovalo kratičké 
vystoupení starosty obce Ing. Lumíra Mžika, který přivítal hosty a všechny přítomné a 
připomenul, proč jsme se zde sešli. Po něm pak hovořil ředitel Elektrárny Dětmarovice 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA. Ten připomenul, že současně slavíme i 30 let od uvedení 
prvních dvou bloků Elektrárny Dětmarovice do provozu.   

Následovaly další salvy. Byly to takové rány, že jsme se až lekli. 
Slavnostní zahájení bylo velmi působivé,  probíhalo ještě za krásného slunečného 

počasí.  
 

 
 
 

 

Slavnostní zahájení akce:  
ředitel EDĚ Ing. Lumír Jendryščík, a starosta obce Ing. Lumír Mžik 

hudební pavilón s představiteli obce  
kronikářka Dagmar Šnapková a kameraman Mgr. František Hartl 

pohled na hlavní pódium při zahájení 
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Vystoupení umělců 
Pak už na hlavní scéně přišla ke slovu kultura. Bohatý blok kulturních programů 

byl sestaven tak, že si každý návštěvník mohl přijít na své, mohl si vybrat, co ho zajímá.  
Nejdříve vystoupila stará dobrá Moravanka Jana Slabáka.  
Po ní následovali další Moravané - Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory. 
Poté přišla na scénu nestárnoucí Věra Špinarová. Když vystoupila na pódium, 

diváky vyhecovala a navodila zde nádhernou atmosféru. Třebaže později při jejím 
vystoupení akci narušil déšť, mnohé přítomné neodradil.  

Ti pak pod deštníky sledovali jednoho z nejpopulárnějších současných zpěváků 
Petra Muka.  

 

 
 

 
 

Nahoře Moravanka Jana Slabáka a Hana a Petr Ulrychovi s Javory 
uprostřed Věra Špinarová a Petr Muk  

dole Peter Nagy 
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Závěrečné večerní vystoupení obstaral hlavní host 

programu, slovenský interpret Peter Nagy se skupinou Indigo. 
Ti, co ho pod pódiem poslouchali, byli zcela promočeni a někteří 
i zabláceni. Ale evidentně jim to nevadilo a byli s výkony 
účinkujících nadmíru spokojeni. 

 
K vystoupení umělců bych přidala pár osobních postřehů ze zákulisí. 
Moravanka přijela později než bylo dohodnuto. Jan Slabák si pak ještě stěžoval, 

že má daleko zaparkovaný autobus (na fotbalovém hřišti) a nelíbila se mu ani šatna 
v přívěsu.  

Ulrych si zase stěžoval na nedostatečný kontakt s diváky, že seděli moc daleko.  
Špinarová byla v kondici, v mírně podroušeném stavu. Byla ale se vším spokojená 

a zpívání ji pořád jde. Úžasný zážitek. Kdo umí, ten umí. 
Petr Muk byl jakoby v jiném světě. Kdoví?  
Zato Peter Nagy, o kterém jsem si myslela, že je napudrovaný frajer, jako jediný 

mi zde připadal zcela normální a v pohodě, přestože přijel již za deště a do bláta. A 
zpíval nádherně. 

Prostě umělci jsou umělci. Mají různé rozmary. Myslím, že už jsou moc zhýčkaní 
a rozmazlení. A také roupama neví, co dělat. 

 

 
 

Pohled na sokolské hřiště během slavnosti 
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Doprovodné akce 
O zdárný průběh oslav se zasloužila také umělecká a produkční agentura Gryff)* 

z Ostravy, jejímž uměleckým šéfem je Ing. Marek Tichý.  Ta vlastně zajistila celý 
program, postavení pódia, ozvučení pódia, zázemí pro účinkující v obytných 
karavanech a také pestrý doprovodný program pro všechny věkové skupiny.  

Mezi vystoupeními jednotlivých umělců probíhal pod hlavním pódiem či na 
vedlejší druhé scéně. Byly to šermířské souboje, romantické duely, tance z období 
gotiky a renesance. Své umění předváděli orientální fakíři a tanečnice a byly také 
připraveny různé soutěže a hry s rytířskou tématikou, byla zde katovna, mohli jste si 
zastřílet z kuše. Zkusil si to i 
starosta obce, a to se hned tak 
nevidí. 

 
 
 
 
 
 
 
Všichni účinkující Gryffu 

měli krásné historické kostýmy. 
Byla to paráda. Myslím si, že 
účast této agentury na této 
slavnosti byla trefa do černého. 

Areál sokolského hřiště byl 
připraven tak, aby každý měl kde 
sedět. Z Petrovic navozili lavice a 
stoly, některé firmy si dovezly své 
stánky i stany. Pro sociální 
potřeby byly dovezeny mobilní 
WC. 

Také o žaludky návštěvníků, 
kterých se v průběhu akce 
vystřídalo mnoho, bylo dobře 
postaráno. Zkušené firmy z okolí i místní podnikatelé připravili spoustu dobrot. Kromě 
klasických opékaných párků či langošů zde byly k dostání různé grilované speciality - 
ražniči, krocaní kýta, plněná „holoubata“ a jiné. Pro milovníky sladkého nechyběly ani 
pravé valašské frgály. 

Z našich podnikatelů se o občerstvení postarali například p. Valicová, restaurace U 
mnicha či manželé Pilcovi z Hospůdky Na statku. Ti na asfaltovém hřišti postavili své 
obrovské deštníky, což se ukázalo jako obrovská výhoda, když začalo pršet. 

Nechyběly samozřejmě ani nápoje v široké škále včetně medoviny, kterou 
prodávali místní včelaři. 

O pořádek se starala bezpečnostní agentura. Prostě na vše bylo pamatováno a 
myslím, že na nic nebylo zapomenuto. 

 

)* Produkční a umělecká agentura Gryff má ve svém podnázvu „Produkce slavností s historickou 
tématikou“. Agentura úzce spolupracuje se skupinou historického šermu „Durandal team“ stejného 
šéfa. Na našem trhu působí již řadu let, jen od roku 2000 zajišťovala desítky velmi zdařilých akcí po 
celé naší republice, především městské, místní a hradní slavnosti či různé festivaly (například 
v Bohumíně, Boskovicích, Bruntálu, Havířově, Hradci nad Moravicí, Hukvaldech, Olomouci, Ostravě 
či dokonce Karlových Varech a Budapešti) 

 

Na místě byly  raženy  
pamětní mince,  
které si mohl každý zakoupit 
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Závěr 
Škoda jen, že akce byla narušena nepřízní 

počasí. Z toho důvodu se nemohla uskutečnit celá 
řada dalších připravených akcí. Musel být zrušen 
propagační let horkovzdušným balónem, který 
měl vzlétnout v 19,00 hodin, ohnivá show 
agentury Gryff i noční taneční zábava. 

Přesto všechno se některým návštěvníkům 
na oslavě náramně líbilo a ještě ve 2,00 hodiny 
v neděli ráno se na hřišti zdržovali a nakonec 
museli být posláni domů. 

Pak už přišli ke slovu organizátoři 
s úklidem. Pod vedením paní Antončíkové, 
Čempelové a Balona vše poodváželi, uklidili - 
prostě sokolské hřiště uvedli do původního stavu. 

Hlavním organizátorem oslav byl obecní 
úřad. Kromě jeho pracovníků se na zajištění akce 
podílela také Elektrárna Dětmarovice a zástupci některých společenských organizací, jež 
v obci působí. Tato nádherná a náročná akce byla hlavními organizátory velmi dobře 
připravena. Jen těžko bychom mohli organizátorům akce něco vyčíst. 

Všem, kteří se na jejím uspořádání podíleli, patří touto cestou velké poděkování. 
Bohužel je škoda, že nebyl pozván tisk a další sdělovací prostředky. Do 

Karvinského deníku jsem poslala článek o oslavách, ale bohužel, nebyl publikován. Tak 
jsem alespoň seznámila občany naší obce v místním zpravodaji. 

 

 
 

 
 

Nahoře: starosta obce si zastřílel z kuše, diváci byli spokojeni 
Dole: deštník na deštníku, divákům déšť nevadil 
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Medové dny                                              
 
Ve dnech 26. - 27. listopadu uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Českým 

zahrádkářským svazem a Českým svazem včelařů v Dělnickém domě v pořadí již 
druhou prodejní výstavu pod názvem „Medové dny“. Letošní ročník této výstavy se 
konal u příležitosti 700. výročí založení obce a byly zde tři expozice – obecní, 
zahrádkářská a včelařská. 

 

   
Celkový pohled do sálu a titulní panel k expozici „Co v knize nebylo“ 

 

Obecní expozici tvořila výstava dokumentů s názvem „Co v knize nebylo“. 
Dominantu tvořil úvodní a řada 8 dvoustranných panelů)1, na kterých byly umístěny 
převážně historické materiály. Stejně tak jako v prosklených vitrínách. 

Veřejnost měla možnost zhlédnout řadu pohlednic, z nichž nejstarší byla vydána 
v roce 1900 ve Vídni. Byly zde otisky historických obecních pečetí a znaků, mapy, 
desítky starých dobových fotografií dokládajících historické akce a události, kulturní a 
společenské akce, změny katastru a změny vzhledu obce a významných budov. Jeden 
z panelů byl věnován elektrárně.  

Nechyběly zde ani staré rodné či oddací listy, domovské listy, lístky na potraviny, 
dvojjazyčné vysvědčení, občanský průkaz s otiskem palce a mnoho, mnoho dalších 
zajímavostí. Největšími vystavenými  raritami byly kopie reprodukce obrazu muže a 
ženy z Dětmarovic v kroji z roku 1814, originály dvou nejstarších rodinných fotografií 
z let 1890 a 1900 či Larischův podpis na Smlouvě trhové. 

Občané měli možnost si také zalistovat v několika 
obecních kronikách a albech.  

Na stěnách byly umístěny zajímavé fotografie ze 
současnosti, které představily současné Dětmarovice)2. Byly 
to nejlepší snímky, které jsem nafotila při přípravě knihy 
v období let 2000-2004. Do knihy se opravdu nevešly, tak 
alespoň zde se s nimi mohla veřejnost seznámit.  

Scénář, přípravu expozice a instalaci jsem zajistila 
sama, výtvarné zpracování provedla paní Eva Szyroká. 

 
)1Panely byly řazeny za sebou takto: úvodní panel, pohlednice, katastr obce, historické události, 

historické akce, proměny obce, zemědělství, zaniklé spolky, potravní spolky, kostel, farnost a hřbitov, 
kultura, školství, jak šel čas, domy, orgány obce, současnost, elektrárna. 

)2 Po likvidaci výstavy v Dělnickém domě byly současné fotografie přeneseny do budovy obecního úřadu, 
kde je celá kolekce vystavena na schodišti. 
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Český zahrádkářský svaz vystavoval přes pokročilou roční dobu a nepříznivé 
počasí celou řadu zahradních výpěstků svých členů i dalších občanů.  

Značný zájem zde vzbudilo leporelo, na kterém bylo představeno cca 35 
dětmarovických zahrad. Zahrádkáři totiž v letošním roce vyhlásili soutěž „Nejkrásnější 
zahrady Dětmarovic v jubilejním roce 2005“)3. Návštěvníci výstavy měli možnost 
aktivně se zapojit do hlasování.  

Také expozice v přisálí „Na staré půdě“ byla velmi zajímavá, poetická a poučná 
především pro mladé. Povedená replika půdy obsahovala téměř vše, co tam naši 
předkové uchovávali. Hlavním exponátem zde byl špyrník – tedy jakási skříň na 
uzeniny, která v minulosti nahrazovala ledničku. Byla zde také pravá máselnice i 
s formičkami na máslo, troky používané při zabíjačce, nože na krouhání zelí, kolovrátek, 
různé ošatky, formičky na čokoládu a spousta jiných  starých zajímavých předmětů.  

 

 
Část expozice zahrádkářů v sále a tzv. špyrník v přisálí 

 

Poprvé jsme měli možnost v Dětmarovicích na vlastní oči sledovat, jak vzniká 
pravá ručně paličkovaná krajka a jaká krása se dá touto technikou vytvořit, či jak se 
drátují hrnce a jak lze této pradávné techniky využít k dekoraci 
současných předmětů. Svou troškou do mlýna přispěla také školní 
družina. Ta zde vystavovala své velmi hezké výrobky z přírodních 
materiálů – například z listí, kaštanů, bukvic a podobně. Velmi 
hezké byly například housenky vyrobené z listí či panáčci 
z kaštanů a bukvic. Samozřejmě, že na výstavě zahrádkářů 
nechyběly sušené květiny od p. Kunetkové. 

Nechyběla ani vánoční nálada 
Český svaz včelařů se postaral o široký sortiment výrobků ze 

včelích produktů. Různé druhy medu, mateří kašička, propolis, medovina, medové 
perníčky, speciální medová kosmetika, 
výrobky ze včelího vosku – to vše bylo 
prodejné. Jako zajímavost možno uvést, že 
včelaři zde prodali 171 kg medu. Na výstavě 
nechyběly ani různé druhy bylinkových směsí 
a čajů, adventní věnce, jmelí, ozdoby na 
vánoční stromeček a další zajímavosti. 

 

Prodej medového pečiva a medoviny 
Přes nepřízeň počasí, kdy byla venku plískanice a smog, byla výstava hojně 

navštívena a každý měl možnost si vybrat, co ho zajímá. V pondělí v dopoledních 
hodinách výstavu navštívili žáci základní školy. 
 
)3 Blíže v kapitole Sport, zájmové a společenské organizace na str. 106/05. 
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Z č innosti knihovny v roce 2005 
 
Kulturní pořad, který platila okresní knihovna a který se konal každoročně 

v minulosti, se letos nekonal. 
V knihovně mají čtenáři a další návštěvníci 

k dispozici 3 PC napojená na internet.  V letošním 
roce využilo tuto možnost 395 občanů. 

Všechny výchovné a vzdělávací akce jsou 
určeny pro žáky základní školy. Jejich tématický 
obsah připravuje knihovnice po dohodě s učitelkami 
českého jazyka.  

Současný interiér knihovny 
Noc s Andersenem  

Podruhé se naše knihovna zapojila do celostátní akce  Noc s Andersenem)*, která 
byla letos celkově jubilejní pátá a konala se u příležitosti 200. výročí narození tohoto 
světově proslulého pohádkáře. Nocování v knihovně se zúčastnilo 13 dětí, pro které byl 
připraven bohatý program.  

Ubrouskovou metodou zdobily květináče, do kterých pak vysazovaly pohádkové 
stromky – pohádkovníky (celkem 18 kusů), hrály různé hry, kvizy, chatovaly, 
pochutnaly si na dortu – samozřejmě ve tvaru knihy, ale především děti četly a hrály si 
dlouho do noci, až nakonec kolem druhé hodiny unavené ulehly do spacáků. 

Takové dobrodružství s knížkou totiž nemají každý den! 
Zvláště, když si druhý den ráno 2. dubna odnášely nejen zážitky a svoje 

pohádkové stromky, ale také pamětní listy, plyšová zvířátka, trička s emblémem 
elektrárny a další drobnosti a sladkosti, které jim věnovali hosté, mezi které letos patřil 
starosta obce s manželkou, místostarosta obce, tajemnice obecního úřadu a ředitel 
dětmarovické elektrárny. 

 

 
Slavnostní dort – výzdoba knihovny – děti sadí pohádkovníky 

 

)* Mezinárodní den dětské knihy slavíme 2. dubna na počest největšího a nejznámějšího pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena (*2. 4. 1805 - †4. 8. 1875). Akci k podpoře dětského čtenářství 
nazvanou NOC S ANDERSENEM pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků. 
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci 
populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní 
způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od 
bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje 
široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho 
výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného 
kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.  
A přitom existuje docela jednoduchá cesta - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké 
dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením.  
První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých 
čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Akce motivovala 
další knihovny, a tak se v roce 2001 konal 1. ročník nocování i v některých dalších knihovnách. 
Dětmarovická knihovna se k projektu připojila vloni, tedy v roce 2004. 
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Moje obec – tvoje obec                                              
To byl název soutěže ve znalostech o obci k 700. výročí založení. 
Dětem byly položeny otázky, na které odpovídaly: 
� kolik let od svého založení bude letos naše obec slavit? 
� do kterého roku sahá první písemná zmínka o naší obci? 
� na kolik katastrálních území se dělí? 
� jakou má rozlohu? 
� kolik má v současné době obyvatel? 
� v jakém slohu a ve kterém roce je postaven dětmarovický kostel a komu je 

zasvěcen? 
� jak se jmenuje kaple, která byla postavena v roce 1860 a po kom je 

pojmenována? 
� ve kterém roce byla postavena první škola a jak se jmenoval první učitel 

v Dětmarovicích? 
� ve kterém roce byla založena knihovna v Dětmarovicích a kdo ji založil? 

 
Týden knihoven 

Týden knihoven, do kterého se svými akcemi ve dnech 3. – 8. října 2005 zapojilo 
více než 400 knihoven celé České republiky, měl u veřejnosti velkou odezvu.  

I naše knihovna připravila pestrou nabídku akcí a služeb, aby sem přilákala vyšší 
počet návštěvníků než obvykle. Knihovna jim v Týdnu knihoven nabídla hned několik 
služeb bezplatně. Přihlášení, brouzdání po Internetu, své dluhy mohli vyřídit provinilci, 
kteří včas nevrátili knihy - využili tak vyhlášené amnestie. Zaregistrovalo se 12 nových 
čtenářů. 

Všichni, které zajímá, co vše může knihovna čtenářům nabídnout, si mohli po celý 
týden prohlédnout veškeré prostory při „otevřených dveřích”. 

V dětském oddělení probíhaly různé hry, soutěže, kvizy a rébusy. Za odměnu si 
každý účastník  pochutnal na sladkém pamlsku.  

Vyvrcholením týdne knihoven bylo vyhodnocení výtvarné soutěže pro žáky 1.- 4. 
třídy ZŠ „Namaluj oblíbenou postavičku z večerníčků”, která byla vyhlášená  u 
příležitosti 40. narozenin oblíbené televizní postavičky Večerníčka. Všech 23 dětí, které 
odevzdaly své práce, bylo za účasti rodičů odměněno 
hezkými věcnými cenami. 

Závěrem je třeba říci, že Týden knihoven není 
každým rokem pořádán náhodně. Dveře těchto zařízení 
jsou otevřené dokořán široké veřejnosti, která se může 
přesvědčit, co všechno knihovny nabízejí, co všechno 
dokážou a jak málo za to chtějí. 

 
 
 
Statist ické ukazatele knihovny 

 

Ukazatel: 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet obyvatel obce k 31.12. 3 807 3 782 3 831 3829 3852 

Z toho děti do 15 let 650 620 617 577 472 

Registrovaní čtenáři 552 526 463 463 499 
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Ukazatel: 2001 2002 2003 2004 2005 

Z toho: mládež do 15 let 212 200 155 153 130 

Počet návštěvníků celkem 4 680 4 616 4 252 3 919 3 789 

Výpůjčky celkem 22 676 21 349 20 015 18 293 17 154 

Naučná literatura - dospělí 6 756 6 154 6 408 5 964 5 643 

Krásná literatura - dospělí 8 636 8 884 8 244 7 621 7 596 

Naučná literatura - mládež 2 996 2 640 2 514 1 992 1 721 

Krásná literatura - mládež 4 288 3 671 2 849 2 716 2 194 

Výpůjčky časopisů)1 3 596 5 465 5 712 5 250 5 099 

Přírůstky 688 648)3 660 605 634 

Naučná literatura - dospělí 150 120 170 176 178 

Krásná literatura - dospělí 342 374 334 265 265 

Naučná literatura - mládež 54 45 48 43 59 

Krásná literatura - mládež 142 109 101 117 132 

Ostatní dokumenty - - 7 4 0 

Úbytky (vyřazeno)2 - 2 187)4 1 139 0 806 

Kni hovní fond k 31.12.)2 14 668 13 129)5 12 650 13 255 13 083 

V tom: Naučná literatura 4 912 4 286 4 055 4 274 4 365 

           Krásná literatura 9 756 8 843 8 588 8 970 8 707 

           Ostatní dokumenty - - 7 11 11 

Počet periodik (časopisů) 36 44 48 47 41 

Vzdělávací a výchovné akce 9 22 6 10 4 

Zapůjčeno z jiných knihoven 24 56 36 49 84 

Zapůjčeno jiným knihovnám 12 21 10 9 8 

Hospodaření knihovny  

Vlastní příjmy celkem 24.867 31.242 27.514 23.279 24.988 

Celkové finanční náklady 448.029 618.953 539.222 607.185 661.950 

Z toho: na nákup knih 113.629 112.135 113.880 112.234 115.991 

            V tom: na časopisy 18.285 21.500 16.000 32.000 21.000 
 

)1 Výpůjčky časopisů jsou zahrnuty naučné případně i krásné literatuře. 
)2 U úbytků ani knihovního fondu není rozlišení na naučnou a krásnou literaturu ani na literaturu pro  

dospělé a mládež. 
)3  648 ks přírůstků představuje 16 běžných metrů polic. 
)4  2 187 ks úbytků představuje 55 běžných metrů polic. 
)5  13 129 knihovních jednotek představuje 225 běžných metrů polic. 
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Ze života Římskokatolické farnosti  
 
Tříkrálová sbírka 

Charita Bohumín vyslala letos 43 skupinek koledníků (o 4 více než loni, kdy jich 
bylo 39),  které koledovaly v Bohumíně, Dolní Lutyni, Rychvaldu a Dětmarovicích. 
V naší obci koledovaly 4 skupinky v době od 2. do 10. ledna a vykoledovaly celkem 
19.103,- Kč (vloni to bylo 14.921,- Kč). 

 
Přehled hospodaření za 1. pololetí 2005 

příjmy 
• sbírky 51.494,-- Kč  
• nájemné od RadioMobilu  30.999,-- Kč 
• pronájem farní stodoly a zahrady  2.600,-- Kč 
• úroky za vedení bankovního účtu  81,38 Kč 
• příjmy celkem 85.174,38 Kč 
výdaje 
• výdaje na opravu kostela 20.355,-- Kč 
• režijní náklady 28.612,76 Kč 
• odeslané sbírky 6.414,-- Kč 
• bohoslužebné 4.320,-- Kč 
• daň z nemovitostí  530,-- Kč 
• výdaje celkem 60.231,76 Kč 
stav pokladny ke dni 1. 7. 2005       559,-- Kč 
stav bankovního účtu ke dni 1. 7. 2005 28.885,25 Kč 
bezúročná půjčka starobohumínské farnosti 25.000,-- Kč 

 
Statistický přehled církevních úkonů za 1. pololetí 2005 

♥ počet křtů   0 
♥ počet svateb 0 
♥ počet dětí u 1. sv. přijímání 2 1 chlapec, 1 dívka 
♥ počet pohřbů 6 3 muži, 3 ženy 
   3 do země, 3 do kremace 
 

První svaté přijímání  
V neděli dne 22. května 2005 při mši svaté 

v 7,30 hodin ráno se  po dvou letech konalo 
v dětmarovickém kostele první svaté přijímání. Podal  
je starobohumínský kaplan P. Mgr. Benedikt K. Hóta 
OFM dvěma dětem z naší obce - Marku Kubatkovi a 
Nikolce Švédové. 

 

Modlitba dětí po 1. svatém přijímání: 
„Pane Ježíši, při poslední večeři jsi řekl nad chlebem: 
„Vezměte a jezte z toho všichni, toto jest tělo mé“ a nad 
vínem: „Vezměte a pijte z toho všichni, toto jest krev má. 
Nyní jsi splnil naše nejtajnější přání - pozval jsi nás ke 
svému stolu a nasytil nebeským pokrmem. Máme z 
tohoto našeho setkání obrovskou radost a tolik toho ti 
oba chceme říci.  
Pane Ježíši, máme tě skutečně z celého svého srdce rádi!“ 
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Dětmarovičtí farníci děkují varhaníkovi Dominiku Niestrojovi )*   
„Kdo zpívá - dvakrát se modlí a my bychom dneska mohli dodat a varhany jsou 

křídla, kterými tam nahoru doletí rychleji.“ 
Tím, kdo se před téměř čtyřmi desetiletími (od 9. prosince 1961 občas a od 15. 

ledna 1970 pravidelně) ujal tohoto nelehkého úkolu, vyžadujícího spoustu času a 
energie, byl pan Dominik Niestroj, *27. května 1931 ve Věřňovicích, bytem v rodinném 
domku na Mládežnické ulici čp. 391 v Bohumíně - Skřečoni. 

Jménem všech dětmarovických farníků bychom mu dnes touto cestou chtěli 
poděkovat za dlouholetou obětavou varhanickou službu v našem farním kostele, prostě 
za všechny „odehrané“ mše svaté, svatební a zádušní obřady a nejrůznější pobožnosti, 
které již dnes asi těžko někdo dokáže spočítat. 

 „Jste obětavým, otevřeným a 
radostným člověkem, na kterého se 
bylo možné vždy spolehnout. 
Nechť proto za to vše, co jste pro 
nás vykonal a čeho si nesmírně 
vážíme, dostanete odplaceno od 
toho, kterého svou hudbou tolik 
chválíte.“ 

A na závěr si dovolujeme 
vyslovit ještě jedno přání - aby to 
dnešní hraní nebylo posledním, ale 
aby jste v rámci svých možností 
svoji obětavou službu i nadále 
vykonával. 

 
 
 

80 let Sboru CASD 
 
22. října letošního roku se konaly  v místní modlitebně Církve 

adventistů sedmého dne oslavy 80 let trvání sboru v obci Dětmarovice. 
Slavnostní bohoslužby se zúčastnil také starosta obce Ing. Lumír Mžik. 
 
Jubileum sboru Dětmarovice 

Vzpomínáme, zaznívá nejčastěji v 
těchto dnech na památku zesnulých. Jejich 
život je ale minulostí, kterou nemůžeme 
nijak ovlivnit. Jiné „vzpomínáme“ ale 
zaznívá ve sboru v Dětmarovicích. 80 let 
Církve adventistů sedmého dne v 
Dětmarovicích je odkazem, výzvou a 
důvodem k vděčnosti. Od roku 1925 náš 
sbor pevně zakotvil v obci, ve které se 
nachází pouze naše a Římskokatolická 
církev. Kazatelé, kteří vedli sbor naší církve 
byli: bratr Karel Kantor, Bedřich Konečný, Vladimír Oháňka, Vítězslav Koldinský, 
Jaroslav Doubravský, Ludvík Švihálek, Daniel Pražan, Petr Pimek, Vladimír Krynský, 
Radek Kocyan s bratrem Vladimírem Adame a Aleš Zástěra.  

 

)* Převzato z Informátoru starobohumínské farnosti. 
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 Stručné, ale velmi výstižné dějiny sboru, je možné najít v knize, která vyšla 
k sedmistému výročí založení obce Dětmarovice. Jak jsme se dozvěděli při jubilejním 
shromáždění z úst starosty, CASD je součástí obce asi stejně tak jako obecní úřad, 
katolický kostel nebo řeka Olše.  

 

Slavnostní shromáždění v sobotu 22.10.2005 bylo organizováno v budově sboru, 
na rozdíl od jubilea před 5 lety, které se konalo v Dělnickém domě. Proto na hosty a 
bývalé účastníky bohoslužeb působily známé tváře, prostředí, ve kterém vyrůstali, i 
poselství Božího slova předsedy MSS bratra Jana Dymáčka silnějším dojmem. Obava, 
že se do modlitebny nevejdeme, byla zbytečná. I odpoledne zůstala některá místa v 
zadní místnosti u televize, která monitorovala dění v hlavním sále, prázdná. Stejně ale 
velikost shromáždění předčila obdobné akce v minulosti. Byl krásný slunečný den, proto 
se mnohá radostná setkání po letech mohla odehrát venku. Bohaté občerstvení, pohodlné 
sezení, mnoho zpěvu a hudby, ale zvláště zvěst Božího slova, působilo nezapomenu-
telným dojmem. 

 

Bratr Dymáček připomenul, že jistě právem s vděčností vzpomínáme na překonaná 
nebezpečí i útlak padesátých let, ale zdůraznil, že největší zkoušky a tlaky probíhají 
nyní, v době relativního klidu. Vyzval nás všechny, abychom netečně nečekali na vylití 
moci Ducha Svatého a neobávali se budoucích těžkostí, když přece ten zlý stejně ví, jak 
pronásledování církev vždy zocelí, ale abychom nyní hledali cele svého Spasitele, a tak 
se připravili na slavný 2. příchod našeho Pána, který přijde nečekaně a rychle. 

 

 
 

Nahoře vlevo: 22. října 2005 navštívil sbor starosta obce  
Vpravo:  vystoupení mládeže  

Dole: společná fotografie u příležitosti 80 let sboru  
Vpravo:  dne 19.11.2005 – sobota díkůvzdání 

 
Poznámka: Autorem textu je Aleš Zástěra, současný kazatel sboru v Dětmarovicích. 
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ŠŠkkooll ssttvvíí   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ředitel školy Mgr. Robert Lindert se v televizi vyjadřuje 
 k nemilé události, která se ve škole v červnu udála 

 
 
Ve dnech 25.-31.1.2005 se konal lyžařský kurz žáků základní školy. Již podruhé jim 
zázemí poskytl hotel Petr Bezruč v Malenovicích. Zúčastnilo se ho 37 žáků, 28 ze sedmé 
třídy a 9 žáků z osmé třídy. Počasí vyšlo dokonale, sněhová pokrývka byla ideální. 
Program kurzu zpestřily pravidelné návštěvy bazénu, tělocvičny a kulturního sálu. 
 
Koncem školního roku 2004/05 došlo k požáru ve školní budově. Vyhořel kabinet tělesné 
výchovy. Požár jej zcela zničil. Škola tak přišla o značnou část  tělocvičného vybavení. 
Obnovit se jej podařilo jednak díky pojistnému plnění, jednak z poskytnuté dotace 
nadace Duhová energie ve výši 180.000 Kč.   
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Rozpočet Základní školy – 2005 
 

PŘÍJMY: Hlavní činnost: Vedlejší činnost: 

� stravné ŠJ  783.200,-- 624.300,-- 

� nájemné  36.850,-- 

� příspěvek zřizovatele 3,355.000,--  

� příspěvek krajského úřadu 11,226.000,--  

� školné 41.360,--  

� účelová dotace ICT 70.000,--  

� projekt HODINA 32.260,--  

� úroky 960,--  

� použití rezerv. fondu 232.390,--  

� A.S.A. 15.020,--  

� poškozené učebnice 3.650,--  

PŘÍJMY CELKEM: 15,759.840,-- 661.150,-- 
 

VÝDAJE: Hlavní činnost: Vedlejší činnost: 

� provozní náklady 3,183.900,-- 124.980,-- 

� potraviny 783.190,-- 286.840,-- 

� mzdové náklady 7,971.000,-- 135.820,-- 

� mzdové náklady OÚ 34.420,--  

� zákonné sociální pojištění 2,771.300,-- 47.540,-- 

� zákonné sociální pojištění OÚ 26.050,--  

� příděl do FKSP 158.620,-- 2.720,-- 

� příděl do FKSP – OÚ 1.490,--  

� OPPP 1.990,--  

� OPPP- OÚ 51.440,--  

� ONIV 363.070,--  

� projekt P I 70.000,--  

� projekt HODINA – mzdy 23.550,--  

� projekt HODINA – sociální pojištění 8.240,--  

� projekt HODINA – FKSP 470,--  

� sběr DS 14.960,--  

� ostatní (použití rez. fondu + darů) 192.390,--  

� ostatní (zák. pojištění) 140,-- 570,-- 

VÝDAJE CELKEM: 15,656.220,-- 598.470,-- 
 

 
Zápis do 1. třídy dne 18.1.2005 
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Finanční prostředky zřizovatele 
 

 
Ukazatel: 

Upravený 
rozpočet: 

 
Čerpání: 

 
Čerpání v %: 

� prádlo, oděv, obuv 6.000 4.000 67 % 

� knihy, tisk 50.000 37.000 74 % 

� majetek 425.000 458.000 108 % 

� materiál 480.000 351.000 73 % 

� voda 35.000 32.000 91 % 

� plyn 725.000 730.000 101 % 

� elektrická energie 275.000 269.000 98 % 

� služby pošty 10.000 6.000 60 % 

� telefon 80.000 114.000 143 % 

� služby peněžních ústavů 40.000 36.000 90 % 

� zpracování dat 60.000 57.000 95 % 

� ostatní služby 375.000 272.000 73 % 

� oprava, údržba 210.000 410.000 195 % 

� programové vybavení 20.000 3.000 15 % 

� reprefond 5.000 5.000 100 % 

� cestovné, daně 8.000 6.000 75 % 

� odpisy 416.000 393.000 94 % 

� plat osobního asistenta + OPPP 135.000 113.000 84 % 

CELKEM 3,355.000 3,296.000 98 % 

 
 
Údaje o počtech žáků  na ZŠ 
 

Šk. rok: Tříd: Žáků: Poznámka: 

1998-99 13 312 80 žáků s vyznamenáním 

1999-00 13 309 90 žáků s vyznamenáním 
 1. stupeň: 2. stupeň: 

2000-01 14 319 51 samé jedničky 34 vyznamenání 

2001-02 15 305 36 samé jedničky  51 vyznamenání 

2002-03 15 289 38 samé jedničky 60 vyznamenání 

2003-04 14 283 40 samé jedničky 63 vyznamenání 

2004-05 13 277 37 samé jedničky 62 vyznamenání 

2005-06 12 255 33 samé jedničky 55 vyznamenání 
 

 
 

Ukázka žákovských prací k 700. výročí obce publikovaných ve Sborníku prací žáků ZŠ 
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Vedení ZŠ 
 

Šk. rok: Ředitel: Zástupce: Školník:  

1998-99 Helena Mecová, Mgr. Zdeňka Pavlíková, Mgr. Miroslav Postředník 

1999-00 Helena Mecová, Mgr. Zdeňka Pavlíková, Mgr. Miroslav Postředník 

2000-01 Helena Mecová, Mgr. Zdeňka Pavlíková, Mgr. Miroslav Postředník 

2001-02 Helena Mecová, Mgr. Zdeňka Pavlíková, Mgr. Miroslav Postředník 

2002-03 Helena Mecová, Mgr.)1 Zdeňka Pavlíková, Mgr. Miroslav Postředník 

2003-04 Helena Mecová, Mgr. 
Robert Lindert, Mgr.)2 

Zdeňka Pavlíková, Mgr. 
Jaromír Kouba, Mgr. 

 
Bohdan Brachaczek 

2004-05 Robert Lindert, Mgr. Jaromír Kouba, Mgr. Bohdan Brachaczek 

2005-06 Robert Lindert, Mgr. Jaromír Kouba, Mgr. Bohdan Brachaczek 

 
 

Zaměstnanci základní školy ve školním roce 2004/2005 
 
Ředitelství: Ředitel školy:  Robert Lindert, Mgr. 
 Zástupce ředitele: Jaromír Kouba, Mgr. 
Sekretariát: Sekretářka: Markéta Branná 
 Ekonom: Veronika Marcalíková 
Učitelé: 1. stupeň: Michaela Kaděrová, Mgr. 
  Elena Kijonková, Mgr. 
  Danuše Melošová, Mgr. 
  Marie Nováková, Mgr. 
  Eva Ulmanová, Mgr. 
 2. stupeň: Jiřina Bažanová, Mgr. 
  Marie Kawuloková, Mgr. 
  Josef Kurasz, PaedDr. 
  Helena Laštůvková, Mgr. 
  Monika Menšíková, Mgr. 
  Jana Pawlasová, Mgr. 
  Josef Rác, Mgr. 
  Jarmila Rácová, Mgr. 
  Jaromíra Slavíčková 
  Aleš Veber, Mgr. 
Školní družina: Vychovatelky: Ludmila Černá, Jana Weilguni 
Správní zaměstnanci: Školník: Bohdan Brachaczek 
 Uklízečky: Alice Kijonková, Šárka Krůčková 
  Ludmila Strončková  
  Vanda Šípová, Hana Štefaniková 
Asistentka k integrované žákyni: Magda Ticová 
Školní jídelna: Vedoucí: Věra Žurková 
 Kuchařky: Alena Blaníková   
  Květoslava Blaníková, Jana Sikorová 
 
)1 Ke dni 1.1.2003 se konal konkurz na ředitele školy, do kterého se přihlásila i stávající ředitelka Mgr. 

Helena Mecová. Ta byla jmenována ředitelkou znovu. 
)2 Mgr. Helena Mecová odešla do důchodu, byl vypsán nový konkurz na ředitele. Ke dni 1.3.2004 byl 

jmenován ředitelem Mgr. Robert Lindert. S novým ředitelem přišel také nový zástupce. 
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MŠ střed: Vedoucí: Darja Krůlová 
 Učitelky: Darja Čempelová, Jarmila Ostrówková 
 Školnice: Pavla Dadoková 
 Jídelna: Anna Štajerová, Marta Peszatová 
MŠ Koukolná: Vedoucí: Zdeňka Foltynová  
 Učitelky: Sylva Badurová, Marie Svobodová 
 Školnice: Helena Sembolová 
 Jídelna: Ilona Čejková, Marcela Salawová 

  
Ve škol. roce 2005/06 ze školy odešly Mgr. Helena Laštůvková, když rozvázala 

pracovní poměr a Mgr. Jana Čepeláková na mateřskou dovolenou. Na jejich místo 
nastoupili p. Stanislav Agner a Mgr. Jana Brožková. 

 
 
 
Při jetí nej lepších žáků  
 

V úterý 28. června přijal starosta obce Ing. Lumír Mžik v obřadní síni Obecního 
úřadu nejlepší žáky 2. stupně základní školy.  

 VI. A Lukáš Ciastoň, Markéta Kyjonková 
 VI. B Hana Kostková, Denisa Černá 
 VII. A Nikola Adamczyková, Michal Mrakwia 
 VII. B Monika Prudlová, Michaela Mazurková 
 VIII. A Pavla Krůčková, Andrea Kaděrová 
 VIII. B Veronika Viktorová 
 IX. A Kateřina Zimná, Michaela Hanzlová 
 IX. B Michal Vaštyl, Jiří Ulman 
Starosta všem žákům vyslovil pochvalu za vzorné studium a předal jim pamětní 

listy a věcnou odměnu. 
 

 

 
Vychovatelka  
Jana Weilguni  
po mnohaletém působení  
na zdejší škole  
odešla do důchodu  
a na její místo  
do školní družiny  
nastoupila p. Glacová 
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Premianti ve školním roce 2004-05 
 
 1. pololetí: 2. pololetí: 

Žáci se samými jedničkami: 
1. 
třída 

Balon Jan Hanusková Tereza Bura Radek Hanusková Tereza 
Bura Radek Chromíková Aneta Čimbora Daniel Komínková Gabriela 
Čimbora Daniel Komínková Gabriela  Ligocká Kateřina 
Gřešica Dominik Ligocká Kateřina Salawová Lucie 
Keklak Vladimír Mrakwiová Tereza  
 Piačková Denisa 

Salawová Lucie 
Slabá Markéta 
Wilczková Martina 

 

2. 
třída 

Nytra Petr Adamczyková Lucie Nytra Petr Adamczyková Lucie 
 Dušková Kateřina  Grabcová Tereza 

Grabcová Tereza Kaniová Kateřina 
Grycová Veronika Kuzmová Aneta 
Chudobová Zuzana Morončíková Nikola 
Kaniová Kateřina Muresanová Markéta 
Kuzmová Aneta Novočková Denisa 
Morončíková Nikola Švédová Nikola 
Muresanová Markéta Videnková Tereza 
Novočková Denisa  
Švédová Nikola 
Videnková Tereza 

 

3. 
třída 

Branny Michael Jandová Markéta Branny Michael Kollárová Nikola 
Menšík Daniel Kollárová Nikola Menšík Daniel Kovacsová Ingrid 
 Kovacsová Ingrid  Kubienová Eva 

Kubienová Eva  
 

4. 
třída 

Janíček Michal Brdíčková Klára Janíček Michal Liasovská Sonja 
Jurčík Radim Kaděrová Kateřina Jurčík Radim  
Vronka Jan Liasovská Sonja Vronka Jan 

 

 Žáci s vyznamenáním: 
5. 
třída 

Ovesný Aleš Čajánková Nikola Ovesný Aleš Čajánková Nikola 
Sýkora Vít Gruščíková Nikola Sýkora Vít Krakowczyková Radka 
Uherek Lukáš Krakowczyková Radka Uherek Lukáš Kubíčková Veronika 
Volný Petr Valicová Vlasta Volný Petr Valicová Vlasta 
 Vincentová Aneta  Vincentová Aneta 

Woznicová Adéla Woznicová Adéla 
 

6. A Nádvorník Jakub Jurčíková Zuzana Jopek Jan Kozielová  Aneta 
Smolka Ondřej  Nádvorník Jakub  
 Smolka Ondřej 

 

6. B Hanusek Jiří Bílková Barbora Hanusek Jiří Bílková Barbora 
Popek Michal Černá Denisa Szula Lukáš Černá Denisa 
Szula Lukáš Jandová Nikola  Jandová Nikola 
 Kaděrová Barbora Kaděrová Barbora 

Kostková Hana Kostková Hana 
Nierychlová Petra Nierychlová Petra 

 

7. A  Adamczyková Nikola Mrakwia Michal Adamczyková Nikola 
Fialková Barbora  Fialková Barbora 
Kaděrová Tereza Kaděrová Tereza 
Kilyanyová Barbora Kilyanyová Barbora 
Kovacsová Markéta Kovacsová Markéta 
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7. B Sikora Jiří Krakowczyková Lucie Sikora Jiří Krakowczyková Lucie 
Slanina Petr Mazurková Michaela Slanina Petr Mazurková Michaela 
Viktor David Planková Veronika Viktor David Planková Veronika 
 Prudlová Monika Volný Jan Prudlová Monika 

Salawová Veronika  Střelcová Markéta 
Střelcová Markéta Šeligová Žaneta 

 

8. A Formandl Jiří Burková Lenka  Burková Lenka 
Jurák Martin Čempelová Magda Čempelová Magda 
Kucharczyk Tomáš Kaděrová Andrea Kaděrová Andrea 
Míček Vladimír Kaděrová Veronika Kozlová Petra 
 Kozlová Petra Krůčková Pavla 

Krůčková Pavla Michalčíková Vladěna 
Michalčíková Vladěna  

 

8. B Gruščík Marcel Petříková Šárka Gruščík Marcel Petříková Šárka 
 Sikorová Nikola  Sikorová Nikola 

Viktorová Veronika Viktorová Veronika 
 

9. A  Doleželová Aneta  Doleželová Aneta 
Hanusková Magdaléna Fialková Štěpánka 
Hanusková Kateřina Hanusková Magdaléna 
Hanzlová Michaela Hanusková Kateřina 
Janečková Natálie Hanzlová Michaela 
Jeziorská Martina Janečková Natálie 
Šeligová Markéta Jeziorská Martina 
Zimná Iveta Šeligová Markéta 
Zimná Kateřina Zimná Iveta 
 Zimná Kateřina 

 

9. B Pukowiec Adam Cibienová Markéta Pukowiec Adam Cibienová Markéta 
Ulman Jiří Filipiecová Markéta Ulman Jiří Hladká Martina 
Vaštyl Michal Hladká Martina Vaštyl Michal Janusová Petra 
Vincent Ján Janusová Petra Vincent Ján Kolková Markéta 
 Kolková Markéta  Ligocká Michaela 

Ligocká Michaela Paloncyová Veronika 
Paloncyová Veronika Témová Petra 
Témová Petra Woznicová Vendula 
Woznicová Vendula  

 

 

Nahoře: 
Slavnostní 
vyřazení 
žáků ZŠ na 
obecním úřadu 
 
 
 
 
Dole: 
Slavnostní 
zakončení 
školního roku 
2004/05  
před  
budovou školy 
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Zájmové kroužky  
 
Ve školním roce 2004/05 na škole pracovaly tyto kroužky: 
 

Kroužek: Vedoucí: 
o Počítačový Mgr. Jana Pawlasová 
o Matematický Mgr. Monika Menšíková 
o Přírodovědný Mgr. Aleš Veber 
o Ekologický Mgr. Elena Kijonková 
o Angličtina p. Formandlová 
o Recitační p. Jaromíra Slavíčková (učitelka) 
o Sborový zpěv Mgr. Michaela Kaděrová 
o Divadelní PaedDr. Josef Kurasz 
o Tvorba časopisu Mgr. Eva Ulmanová 
o Výtvarný Mgr. Danuše Melošová 
o Výtvarný Mgr. Michaela Kaděrová 
o Keramický p. Eva Szyroká 
o Keramický Mgr. Marie Nováková 
o Sokol p. Taťána Čempelová 
o Hasiči p. Lukáš Rusek 
o Taekwon-Do W.T.K. 

 
 
 
 
 
Divadelní soubor Veselá parta 

Divadelní soubor Veselá parta vedl tři roky 
PaedDr. Josef Kurasz. Ve školním roce 2004/05 
odehrál celkem 10 představení – průměrně 1 
představení za měsíc. Pohádku o sedmi dějstvích 
Honza Nebojsa shlédlo 1232 dětských i dospělých diváků. Pětadvacet členů souboru se 
scházelo v kroužku každý pátek.  

Soubor hrál čtyři přestavení pro žáky naší školy, dvě přestavení pro žáky ZŠ 
v Rychvaldu, kde navázal spolupráci s pěveckým souborem a tanečním souborem. 
Společně pak vystupovali v Domě kultury  města Orlová pro studenty tamního 
gymnázia. Dvě přestavení byla sehrána pro Lázně Darkov v Rehabilitačním sanatoriu a 
ve Společenském domě. Obě tato představení měla charitativní charakter a výtěžek byl 
věnován na nákup hraček pro děti Dětské léčebny. 

Dne 9. května Veselá parta se představila místnímu publiku v Dělnickém domě, 
kde zaskočila společně se svými přáteli z Rychvaldu za odřeknuté vystoupení Vladimíra 
Hrona. 

Mimo těchto veřejných vystoupení se soubor zúčastnil krajské soutěže dětských 
školních divadelních souborů „Dětská scéna 2005“ v DDM v Ostravě-Mariánských 
Horách. Přes postup se soubor vzdal účasti v oblastním kole, a to z finančních důvodů, 
protože všechny výdaje na představení, dopravu, vybavení divadla a další si soubor 
hradil sám. O představení byl zájem i jinde, ale PaedDr. Kurasz s vedením divadla 
končí, a tak vystoupení v Lázních Klimkovice a na hradě Hukvaldy odvolal.  

Již třetím rokem PaedDr. Kurasz řídí školní časopis  pro 2. stupeň „Virus“, který 
vychází jednou za měsíc v rozsahu 16 stran a relaci školního rozhlasu „Hlásná trouba“. 
Ta vysílá každý pátek. 

Práce keramického kroužku paní Szyroké  
na výstavce na akci Veselé zpívání  
v Dělnickém domě dne 1.6.2005 
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Z č innosti školní družiny 
 

Činnost naší školní družiny je různorodá. Jde o volnočasové aktivity, při kterých si 
děti nejen odpočinou, ale také mnohému naučí.  

V podzimním období za krásného počasí připravily vychovatelky pro děti krásné 
podzimní odpoledne, spojené s vydlabáváním dýní a opékáním párků. 

U hrabání listí je napadlo, že by mohli navléknout je na drátky a tak vytvořili 
nádherné housenky Jůlinky, které společně s dalšími výrobky vystavovali v Dělnickém 
domě na Medových dnech. 

Poslední měsíc v roce se připravovali na vánoce. Vyráběli drobné dárečky 
z keramické hlíny, aby udělali radost rodičům, ale i babičkám a dědečkům v domech 
s pečovatelskou službou, které každoročně navštěvují. 

Dále se učily vázat adventní věnce, protože ty k vánocům patří a navíc jejich 
výroba dětem přináší velkou radost. 

 

 
 

Práce dětí školní družiny na výstavě 
Vlevo na akci Veselé zpívání dne 1.6.2005 

Vpravo na obecní akci Medové dny v listopadu 2005 
 

Vychovatelka paní Ludmila Černá je koordinátorkou sběru kaštanů a žaludů ve škole. 
 

V roce  2005 děti nasbíraly   celkem 720 kg. 
1. místo 2. třída 286 kg 
2. místo 5. třída 149 kg 
3. místo 3. třída 143,5 kg 
4. místo 1. třída 82,5 kg 
5. místo 4. třída 39 kg 
6. místo školní družina 20 kg 
Pořadí jednotlivců:    
1. Kateřina Kaděrová z 5. třídy 100 kg 
2. Soňa Jelenová  z 2. třídy 70 kg 
3. Vít Kostka  z 2. třídy 57 kg 
4. Aneta Kuzmová z 3. třídy 53 kg 
5. Daniel Čimbora z 2. třídy 46 kg 
6. Dominik Gřešica z 2. třídy   40 kg  
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Spolkový život má v obci dávné kořeny. V roce 2005 zde existuje  celkem 14 

zájmových a společenských organizací. Pracují se střídavými úspěchy, některé velice 
dobře, jiné žijí jen tak, tak a živoří, některé jsou dokonce na pokraji zrušení. Ale je moc 
dobře, že všechny v obci jsou a zpestřují tak život svým členům a mnohé dokonce široké 
veřejnosti. Díky tomu je v obci stále čilý ruch jak na poli kulturním, tak na poli 
sportovním. 

Jsou to: 
� Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice *1896 
� TJ Sokol Dětmarovice *1921 
� Český svaz včelařů Dětmarovice *1927 
� Sportovní klub Dětmarovice *1935 
� Chovatelé poštovních holubů Dětmarovice *1936 
� Myslivecké sdružení Zátiší Dětmarovice *1948 
� Český svaz žen Dětmarovice *1950 
� Český červený kříž Dětmarovice *1952 
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice *1957 
� Český svaz chovatelů drobného zvířectva Dětmarovice *1968 
� Český svaz ochránců přírody Dětmarovice *1984 
� Český kynologický svaz ZO 029 *1972 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice *1992 
� Český kynologický svaz ZO 088 *1993 
Zvláštní postavení mají ještě další organizace:  
� Sdružení rodičů a přátel školy   
� Občanské sdružení Občané za životní jistoty, o kterém někdy hovořím, 

vzhledem k jeho zaměření, v kapitole Průmysl   
� Spolek přátel žehu, který víceméně úzce spolupracuje se Sborem pro občanské 

záležitosti. 
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Z č innosti SK Dětmarovice 
 
Divize 2004/05 

Sezóna 2004/05 nebyla pro mužstvo divize nijak příznivá. Ač zpočátku podzimu 
2004 se mu dařilo vyhrávat a vypadalo to, že bude hrát klidný střed tabulky, nakonec 
zazimovalo na nelichotivém 13. místě. Na jaře 2005 bylo tedy úkolem mužstva bojovat 
o záchranu v divizi.  

První tři zápasy na jaře naši fotbalisté remízovali. Vysloužili si tak přívlastek 
remízového krále. Ani v dalších zápasech nepřesvědčili.  Zaznamenali jen velice málo 
dobrých momentů. A tak až do posledních kol se hrálo o udržení v divizi. Poslední 
zápas vyhráli a tak si alespoň trošku vylepšili svou reputaci. Posunuli se tak na konečné 
12. místo v tabulce. 

Během celého ročníku soutěže zaznamenali pouze 8 výher, 10krát remízovali a 
obdrželi 12 porážek. Získali tak 34 bodů při pasivním skóre 34:39. 

 

  

Mužstvo divize v soutěžním ročníku 2004/05: 
Horní řada: trenér Jaroslav Netolička, Zdeněk Kadlčák, Rostislav Klimek,  

M. Ulehla, D. Pfleger, Filip Škoda, M. Punčochář, Milan Čempel, V. Loder,  
Daniel Osička, vedoucí Milan Babčaník. 

Dolní řada: Filip Kadlčák, O. Matušík, Jiří Ligocký, Mario Mada,  
Libor Chovanec, Martin Špička, R. Beránek. 

 
Divize 2005/06 

V prvním kole ročníku 2005/06 hostily Dětmarovice na svém hřišti Frýdek – 
Místek. Zaznamenali však velice špatný vstup do sezóny, když na domácím hřišti 
prohráli 1:4. Ani další zápasy podzimu se pro naše borce nevyvíjely nijak růžově. Po 
patnácti kolech podzimní části soutěže ročníku 2005/06 zaznamenali pouze 3 výhry a 3 
remízy a na druhé straně 9 proher. Se 13 body a pasivním skóre 15:27 obsadili opět jako 
před rokem 13. místo v tabulce. Mají tak za sebou nevydařenou podzimní část a po 
novém roce je opět čekají velké boje o záchranu v divizní soutěži. 
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70 let kopané v obci 
Historie našeho klubu sahá do poloviny 

třicátých let  dvacátého století, kdy díky úsilí 
několika nadšenců byl založen oddíl kopané pod 
názvem SK Dětmarovice, který začal provozovat 
svoji činnost na pronajatém pozemku  u bývalé 
železniční zastávky osady Koukolná. Stalo se tak 
22. září 1935 poté, co se ze soutěže odhlásila SK 
Slávia Německá Lutyně (dnešní Dolní Lutyně) a 
my jsme díky ní byli zařazeni do Těšínské 
fotbalové župy. První utkání se uskutečnilo již 6. 
října 1935 proti SK Petrovice.  

Pod názvem SK Dětmarovice se hrála 
kopaná do roku 1951, kdy v rámci sjednocení 
tělovýchovy a sportu musel přejít fotbalový klub 
SK pod místní vesnickou organizaci Sokol 
Dětmarovice. Nově vybudované hřiště pod 
požární zbrojnicí nemělo sociální zařízení a tak v 
roce 1956 byly  u sokolovny přistavěny šatny a 
sprchy. Největší zásluhu na vybudování této akce měl p. Rudolf Sikora.  

V tomto období se hrála kopaná se střídavými úspěchy i potížemi. V roce 1959 byl 
ustaven výbor kopané v čele s bývalým hráčem p. Josefem Mocem. Mužstvo mužů 
hrálo ve sportovním ročníku 1962/63 okresní přebor, skončilo na druhém místě a díky 
reorganizaci fotbalových soutěží postoupilo do okresního přeboru. Odtud ovšem po roce 
působení sestoupilo do 3. třídy. V soutěžním ročníku 1964/65 odešla z mužstva řada 
hráčů a oddíl znovu sestoupil, tentokrát do 4. třídy. Po zrušení 4. třídy v roce 1968 byly 
SK Dětmarovice opět zařazeny do 3. třídy.  

V tomtéž roce 1968 se dne 30. června vyčlenilo mužstvo z TJ Sokol a byla 
ustavena nová tělovýchovná jednota TJ Slovan Dětmarovice v čele se staronovým 
předsedou p. Mocem.  

V roce 1972 se vrátil ze ŽDB Bohumín p. Rudolf Rusek nejen jako hráč, ale i jako 
hrající trenér. V ročníku 1972/73 bylo sice mužstvo přeřazeno do 4. třídy, ale po roce 
opět postoupilo do 3. třídy a rok nato do Okresního přeboru. V sezóně 1976/77 se TJ 
Slovan stal přeborníkem okresu a postoupil do krajských soutěží, konkrétně do 1. B 
třídy. Tuto soutěž hrál až do roku 1984, kdy byly 1. B třídy zrušeny a naši hráči se stali 
účastníky krajské soutěže 2. třídy. Po 7 letech střídavých výsledků mužstvo opět 
sestoupilo do Okresního přeboru.  

Od roku 1987 se začalo s budováním nynějšího stadionu za velkého přičinění 
tehdejšího starosty obce Ing. Bronislava Kubatka. 

V roce 1990 byl na valné hromadě zvolen novým předsedou p. Jiří Hanusek a v 
roce 1991 mužstvo postoupilo do 1. B třídy. V roce 1992 se změnil název klubu na 
původní SK Dětmarovice a v ročníku 1992/93 SK postoupil do 1. A třídy a po třech 
letech do Moravskoslezského župního přeboru. Po několika letech působení v tomto 
přeboru postoupilo mužstvo mužů v sezóně 1998/99 do vysněné divize. 

Největšího úspěchu zažil dětmarovický fotbal v ročníku 2001/02, kdy postoupil z 
druhého místa do Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL), ovšem v této soutěži setrval 
jen jeden jediný rok a od roku 2003/2004 hraje opět divizi. 

V roce 2001 byla založena sesterská organizace SK Dětmarovice s.r.o., která 
spoluorganizuje a zajišťuje fotbal v Dětmarovicích. Jednateli společnosti se stali Jiří 
Hanusek a Jiří Ligocký.  
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18. března 2004 odstoupil na valné hromadě z funkce předsedy občanského 
sdružení SK Dětmarovice Jiří Hanusek a nahradil ho Ing. Martin Pasz. 

 
Mezi veliké úspěchy dětmarovické kopané patří účasti v třetích kolech poháru 

ČMFS, kdy se v roce 1999 nejprve 
představila na našem stadionu Sigma 
Olomouc a v roce 2004 pak FC 
Baník Ostrava - tehdejší úřadující 
mistr republiky.  Na tomto utkání 
bylo přítomno cca 2000 diváků, a to 
je doposud největší návštěva 
v historii stadionu v Dětmarovicích. 

Ke kvalitnímu fotbalu patří 
kvalitní fotbalový stadion. Ten se 
podařilo ve spolupráci s Obecním 
úřadem vybudovat a stále se 
pokračuje v jeho vylepšování.  

 
  

 
 
 
 
 
 
Oslavy 70 let kopané v obci 

U příležitosti 70. výročí 
založení klubu se v pátek dne 14. 
října 2005 konala v restauraci Gól na 
hřišti SK slavnostní Valná 
hromada. V úvodu si všichni 
připomenuli zesnulé členy klubu. Předseda klubu ve svém projevu připomenul důležité 
momenty SK od doby založení. Novodobou historii od roku 1990 vysvětlil bývalý 
předseda Jiří Hanusek. Zasloužilým členům organizace a bývalým hráčům byly předány 
pamětní mince. V závěru k tanci i poslechu hrála cimbálová muzika z Havířova. 

 
Futsalová liga 

V zimním období, kdy nelze hrát fotbal na stadionu, si někteří fotbalisté zpestřují 
hraním sálové kopané, tzv futsalu. 

V ročníku 2004/05 se v únoru vítězem Karvinské futsalové ligy staly Dětmarovice. 
Mezi 16 mužstvy obsadily nejvyšší příčku se 39 body a nádherným skóre 61:16, které 
posbírali v řadě 15 zápasů, z nichž bylo 12 vítězných a 3 remízy. Prohru nezaznamenali 
ani jednu.  

Na úspěchu měli podíl tito futsalisté:  Jiří Ligocký, Zdeněk Kadlčák, František 
Múdrik, Vlado Múdrik, Filip Matušík, Filip Kadlčák, Roman Sobocik, Martin Špička a 
Karel Šmíra. 

V následujícím ročníku 2005/06 pokračovalo naše mužstvo v dobrých výsledcích. 
V podzimním období 2005 sehrálo 9 zápasů, ve kterých zaznamenalo 5 výher, 3 remízy 
a 2 prohry. Získalo tak 18 bodů a při skóre 40:18 obsadilo 2. příčku v tabulce 1. ligy.  

Po novém roce bude soutěž pokračovat druhou polovinou zápasů.  

 
Jiří Hanusek toho pro místní 
fotbal udělal velice mnoho 
 
Jeho nástupce Ing. Martin Pasz 
to nebude mít lehké 
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Z č innosti TJ Sokol 
 

 
Areál TJ Sokol je rozlehlý a je zde stále co dělat 

 
Dětmarovické groble 

Za nepříliš teplého počasí, kdy teplota se 
pohybovala okolo 0oC, foukal vítr a mírně sněžilo, 
se konaly 19. března tradiční Dětmarovické groble. 
Účast byla poměrně slabá, jen 55 pochodníků a 
běžců, z toho bylo 26 žáků naší základní školy. 

Trasa vedla opět do Koukolné a směrem na 
Doubravu. Zabrat všem určitě dal Doubravský 
kopec. Odtud pak účastníci pokračovali kolem těžní 
věže a restaurace „U Korzára“, kde se opět trasa 
začala stáčet na katastr Dětmarovic. Skrze les se dostali k dočasně uzavřené restauraci 
Rumcajs, dále k Hastrmance a k Hokově kříži. Zde se trasa na 15 km oddělovala od 
trasy delší.  

Na start běhu na 25 km se přihlásili jen tři běžci. Kromě nepříznivého počasí bylo 
důvodem malé účasti také konání půlmaratónu v Ostravě, které kolidovalo s naším 
termínem. Vítězem běhu systémem start cíl se stal Petr Schűtz z Orlové. Jeho čas 1 
hodina 27 minut 39 sekund sice nepatřil k nejrychlejším, ale z rozhovoru s vítězem 
vyplynulo, že je to jeho osobní rekord. Další dva běžci doběhli s devítiminutovou 
ztrátou. Na druhém místě místní Alan Franek a na třetím Marek Škapa z Ostravy. 

V cíli pak čekalo pro všechny účastníky občerstvení a účastnický list.  
 
Minimaratón v aerobiku  

V sobotu dopoledne 9. dubna se ze sokolovny 
ozývala moderní taneční hudba. To si zde daly 
dostaveníčko děvčata a ženy na již druhém ročníku 
minimaratónu v aerobiku.  

Pod vedením zkušených instruktorek se 
účastnice obratně pohybovaly. Na konci se všechny 
rozcházely unavené ale šťastné. 
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Z č innosti hasičů  
 
Soutěž starých pánů 

28. května se na sokolském hřišti konal 2. ročník soutěže hasičských družstev 
starých pánů v požárním útoku pod záštitou místostarosty obce Dětmarovice. Akce se 
zúčastnila tři družstva. Pohár vybojovalo družstvo starých pánů z Dětmarovic. 
 
Odpoledne s Duhou 

V pátek 24. června se na sokolském hřišti konalo již tradiční zábavné odpoledne 
pro školu Duha z Orlové, kterého se zúčastnilo třicet dětí společně s vychovatelkami a 
rodiči.  Za slunečného počasí si děti vyzkoušely svou dovednost v různých soutěžích, 
prohlédly si ukázku zásahu hasičského družstva včetně útoku, který s i pak vyzkoušely i 
jejich vychovatelky. Velkým zážitkem pro ně byla projížďka v hasičském člunu po 
slepém rameni řeky Olše a ukázka poslušnosti a dovednosti psů, kterou připravili 
členové kynologické organizace.  

Na sokolském hřišti bylo připraveno občerstvení. Nakonec byly dětem předány 
ceny a upomínkové předměty. 

 
 

 
Z č innosti Českého svazu včelařů  

 
V letošním roce byl oceněn člen 

naší Základní organizace ČSV pan 
Milan Šamaj. 

Nejdříve byl na Okresní 
konferenci zvolen jako delegát VIII. 
sjezdu ČSV. V květnu 2005 pak 
obdržel od Ústředního výboru ČSV 
Čestné uznání za zásluhy o rozvoj 
včelařství v České republice.   

Koncem roku 2005 měli včelaři 
problémy s nemocí včelstev. 
Zazimovali jich celkem 349, avšak 
toto netrvalo dlouho, protože vlivem přemnožení roztoče varroadestruktor  došlo 
k úhynu většího počtu včelstev.  Nu uvidíme, jak se s touto skutečností včelaři poperou 
v příštím roce. 

 
 
Tuto akci  
pro děti z Duhy 
pořádají hasiči  
již několik let. 
Foto je 
z roku 2003 
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Z č innosti zahrádkářů  
 
Soutěž o nejkrásnější zahrady 

Český zahrádkářský svaz vyhlásil u příležitosti oslav 700. výročí založení obce 
soutěž o nejlepší květinovou výzdobu předzahrádek, zahrad, oken a balkónů. Snahou 
bylo, aby v jubilejním roce byla naše obec co nejkrásnější, aby opravdu rozkvetla. 

Vyhlásit soutěž bylo snadné, ale vyhodnotit tu nejkrásnější, už moc jednoduché 
nebylo. Rozmanitost zahrad byla velmi široká. Ale všechny, přihlášené do soutěže, byly 
krásné a každá měla své osobité kouzlo. Upoutala moderní architektura zahrady 
Kovářových, útulná zahrada se skalkami a jezírkem Šimonových, vzrostlá padesátiletá 
klasická zahrada Pavlasových, záplava letniček s parkovou úpravou Kudlových, areál 
klidu a pohody Antončíkových, kouzelné bonsaje p. Turoně, nádherně tvarované 
jehličnany p. Šamajové, bohatě kvetoucí vřesoviště  Šnapkových, … Tak bychom mohli 
pokračovat. 

 

 
 

Snímky dodané do soutěže. 
Vlevo detail ze zahrady Kovářových, vpravo část vřesoviště Šnapkových 

 
Z fotografií, které z části pořídili zahrádkáři a z části dodali majitelé sami, bylo 

vytvořeno krásné album ve formě leporela, které zachytilo 35 dětmarovických zahrad či 
zákoutí. To bylo vystaveno na Medových dnech. Návštěvníci této akce pak hlasovali, 
která zahrada se jim líbí nejvíce. 

Po vyhodnocení obdrželi všichni účastníci pamětní listy a 3 nejlepší diplomy. Na 
prvním místě se umístil Eduard Kovář, na druhém místě Zdeněk Šimon a na třetím místě 
Štěpánka Šamajová a Miroslava Kunzová. 

Leporelo s pětatřiceti zahradami bude uloženo na obecním úřadě. 
 

 
 

Leporelo s 35 krásnými zahradami 
vystaveno na akci Medové dny v Dělnickém domě 
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Z č innosti myslivců  
 

Myslivecký hon 
I když se ráno 26.11.2005 venku ženili všichni čerti, v hájence Mysliveckého 

sdružení Dětmarovice se sešlo mnoho nadšených myslivců. Konal se totiž myslivecký 
hon. Po ranní rozpravě se lovci vydali ke své první leči. Povoleno bylo střílet pouze na 
bažantí kohouty v letu, na zajíce a na škodnou. Vzorně seřazení myslivci obezřetně 
postupovali houštinami a lesem. První výstřely na sebe nenechaly dlouho čekat a radost 
z prvního úlovku brzy následovala. Lovci měli k ruce dva psy, a to labradora Alfa a 
ohaře Argona. Bylo zajímavé sledovat rozdílný přístup obou plemen k lovu. Zatímco 
labrador plašil zvěř a naháněl ji tak na mušku, ohař vzorně stavěl, čímž dával najevo 
přítomnost zvěře. Dalším místem leče byl kopec na Glembovci, kde se podařilo střelit 
zajíce. Terén byl velmi náročný a trvalo dlouho, než se střelci opět mohli vydat volnější 
krajinou pod Wilczkovým kopcem. Tento, dříve nejvyšší bod Dětmarovic, byl taktéž 
zahrnut do plánu leče s tím, že v jeho prostoru je povoleno střílet pouze bažanty. Často 
běželo kolem účastníků honu několik kusů vysoké, ale oni museli zůstat stát, neboť 
pokud by do nich vysoká v běhu narazila, tak by to bylo velmi nepříjemné. Po ukončení 
lovu se starší myslivci shodli, že to byla velmi příjemná procházka zimní krajinou. 

 

 
Po honu 10.12.2005 

 
 
 

Z č innosti ochránců  pří rody  
 
Pomoc Tatrám 

Vichřicí poničené Tatry v roce 2004 
dál plenily kruté nezvládnutelné požáry 
v roce 2005. Vznikly nadace na podporu 
obnovy Tater, ale také možnost dobrovolné 
práce na odstraňování náhledků kalamity. 
Členové výboru místní ZO Českého svazu 
ochránců přírody se rozhodli, že přiloží ruku 
k dílu a koncem srpna 2005 odjeli do Tater. 
V čerstvém ovzduší Tatranské Lomnice se 
zapojili do práce. Odklízeli padlé stromy a 
větve pro prevenci dalších požárů.   

 
 

Vítání jara je tradiční akce ZO ČSOP.  
Pořádají ji ve spolupráci s dětmi ze ZŠ. Ta letošní se konala 15.4. 
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Z č innosti kynologů  029 
 
Dětský den  

10. září 2005 se konal již 6. ročník této akce, kterou každoročně začátkem září 
organizace pořádá pro naše nejmenší. Hlavní náplní akce je branný závod v několika 
disciplínách a věkových kategoriích, aby podmínky měli všichni stejné. Následuje 
nezbytné vyhlášení vítězů a malé občerstvení pro účastníky. Dále pak jsou na programu 
ukázky z činnosti kynologů a také ukázky z činnosti dobrovolných hasičů. Ti na svém 
nafukovacím člunu po slepém rameni řeky povozili děti, kterým se to náramně líbilo. I 
pro rok příští již kynologové plánují v tradičním termínu tuto akci uspořádat znovu. 

 

 
 

 
 

Z č innosti kynologů  088 
 
Druhá kynologická organizace se zaměřuje na svou činnost trochu jiným směrem. 

Jejich prioritou je výcvik čistokrevných plemenných psů a tomu se podřizuje všechno. 
V letošním roce uspořádala: 

1.5.2005 zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu - BH, SchH a IPO2 
29.5.2005 zkoušky dle národního zkušebního řádu - ZV, ZVV1 
27.8.2005 4. ročník poháru družstev Dětmarovice 

30.10.2005 zkoušky dle národního zkušebního řádu 
3.11.2005 klubové závody 

 

 
 

Vlevo realizační tým 4. ročníku Poháru družstev 
Vpravo: v konkurenci osmi týmů obsadilo 3. místo naše družstvo  

ve složení Kubatko, Šarochová, Štěrba  
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Gracia 2005 
 
Koncem dubna odstartoval devatenáctý ročník mezinárodního cyklistického 

závodu žen Gracia Orlová. Tento závod si za poslední léta vybudoval v cyklistickém 
světě výborné renomé, na jeho start se pravidelně staví ženské profesionální špičky 
ověnčené mnoha tituly. 

První etapa měla start 
28. dubna u elektrárny 
v Dětmarovicích. Postavilo 
se na ni celkem 86 závodnic. 
Do Dětmarovic se peloton 
cyklistek vrátil ještě v páté 
etapě v neděli 1. května, kdy 
se jela etapa okolo Orlové. 

Vítězkou se stala 
zkušená německá závodnice 
Judith Arndt. 

Obec každoročně na 
tento závod přispívá ze svého 
rozpočtu. 
 
 
 
 
 
Sdružení rodičů  a přátel školy 
 
Akce pořádané SRPŠ  ve školním roce 2004/05: 
 16.11.2004 Diskotéka pro žáky 2. stupně 
 3.12.2004 Mikulášská nadílka pro žáky  
  1. stupně 
 3.2.2005 Diskotéka pro žáky 2. stupně 
 5.3.2005 Dětský karneval 
 29.4.2005 Slet čarodějnic 
 26.5.2005 Veselé zpívání 
 18.6.2005 Dětské radovánky   
 
 
 
 
 
Přehled funkcionářů SRPŠ 

Šk. rok: Předseda: Místopředseda: Jednatel: Hospodář: 
1998-99 Taťána Čempelová Lenka Hanzlová Michaela Kaděrová Karla Zemanová 
1999-00 Taťána Čempelová Lenka Hanzlová Michaela Kaděrová Karla Zemanová 
2000-01 Iveta Feňová Danuše Horváthová Michaela Kaděrová Lenka Zajoncová 
2001-02 Iveta Feňová Radmila Gruščíková Michaela Kaděrová Lenka Zajoncová 
2002-03 Kamil Janda Radmila Gruščíková Michaela Kaděrová Lenka Zajoncová 
2003-04 Kamil Janda Jana Šnapková Michaela Kaděrová Lenka Zajoncová 
2004-05 Kamil Janda Jana Šnapková Michaela Kaděrová Jiřina Fialková 
2005-06 Kamil Janda Jana Šnapková Michaela Kaděrová Jiřina Fialková 

Na startu 1. etapy u hotelového domu u elektrárny 
 

Dětský karneval patří  
mezi nejoblíbenější akce našich dětí 
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Tea (vlevo) a Natálie se svými díly o hastrmanech,  

se  kterými se zúčastnily soutěže „Hastrman našeho regionu“ 
 

 
 
 

 
 
I v letošním roce jsme v obci našli pár lidí, na které můžeme být právem hrdi. Proto 
bych chtěla, aby jejich počiny neupadly v zapomnění. Opravdu jejich výsledky jsou 
skvělé a hodné naši pozornosti. 
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Vzorné studentky  
 

Sestry Tea a Natálie Mrozkovy z Koukolné jsou studentkami Gymnázia v Karviné. 
Obě všestranně nadané jako velmi malé začínaly se sportem - byly členkami oddílu 
sportovní gymnastiky při TJ ŽDB. Na tomto poli se zúčastňovaly mnoha soutěží a 
získaly i několik velmi pěkných umístění.  
Tea (*1988) se již v roce 1993 umístila na 1. místě v  kategorii začínající gymnastky na 
1. ročníku Vánočního poháru v Bohumíně, v letech 1994 a 1995 skončila opět na 1. 
místě ve stejné kategorii, v roce 1996 na 2. místě v kategorii mladší žákyně, v roce 1997 
na 5. vánočním poháru na 2. místě ve stejné kategorii.  
V březnu 1994 se zúčastnila  pohárového  závodu „Bohumínská kladina“. Zde    v roce 
1995 obsadila 2. místo v kategorii začínající. 
V roce 1994 se zúčastnila soutěže „Havířovský květ“ v kategorii začínající, kde se 
umístila na 2. místě,  v roce 1995 získala v této soutěži 1. místo v kategorii začínající 
žákyně A. 
3. června 1995 se konal II. ročník pohárového závodu sportovních gymnastek pod 
názvem „Když to znáš, je to brňačka“ v Kopřivnici. Soutěžilo se ve volném dvojboji – 
kladina a prostná. V kategorii začínajících žákyň zde Tea zvítězila. 
Zúčastňovala se také známého Memoriálu Miloše Bortela ve Valašském Meziříčí‚ kde 
na 5. ročníku této soutěže v roce 1995 obsadila 2. místo, v roce 1997 pak 2. místo 
v mladších žákyních. 
Její mladší sestra Natálie (*1989) kráčí podobnou cestou. 
Jako začínající gymnastka v roce 1994 ve 2. ročníku Vánočního poháru v Bohumíně 
skončila na hezkém 3. místě. V červnu 1995 na pohárovém závodu sportovních 
gymnastek pod názvem „Když to znáš, je to brňačka“ v Kopřivnici obsadila v kategorii 
nejmladších gymnastek 2. místo. V roce 1996 v kategorii začínající A v soutěži 
„Havířovský květ“  se umístila na 3. místě. 

 
Později několik let  obě děvčata hrála na  klavír, nyní sbírají jeden studijní úspěch za 
druhým. 
 
Tea již absolvovala jazykový kurz angličtiny pro pokročilé, v roce 2004 kurs 
sebeobrany  a působí jako mažoretka  při Domě dětí a mládeže Juventus Karviná. 
Ráda recituje a dokonce i píše verše: 

V Beskydech na Rohance, 
je tu MOFO aliance. 
Učíme se matiku, 
ovšem také fyziku. 
Odpoledne na tůru,  
vystoupáme rychle vzhůru. 
Zdoláme hor vrcholy, 
přestože nás nohy bolí. 
Večer se zas basseball hraje, 
horko je až asfalt taje. 

Když pak dlouho postojíme, 
tak se k němu přilepíme. 
Na skálku si zajdeme, 
kopec prudký vyjdeme. 
Výlet nemá žádnou vadu, 
avšak brzda stále vzadu. 
Máme s sebou upíra, 
ten nám krky vyžírá. 
Vysátý je vždycky ten, 
kdo má tečky za krkem. 

 
Kromě běžných vynikajících studijních výsledků se Tea zúčastňuje matematických a 
fyzikálních olympiád, soutěží v anglickém jazyce  a výtvarných soutěží. Ve školních, 
okresních i krajských  kolech a dokonce i národních či mezinárodních se umisťuje na 
popředních místech. Třídním učitelem Tey Mrozkové je Mgr. Martin Duda, shodou 
okolností občan naší obce. 
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V roce 2004 obdržela pochvalu ředitele školy za úspěšnou reprezentaci Gymnázia 
Karviná: 
☺ v národním kole výtvarné soutěže Zeleného kříže (Diplom za 2. místo ve 3. 

kategorii v sedmém ročníku výtvarné soutěže na téma „Biodiverzita“ udělil Zelený 
kříž České republiky a Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Sekretariátem 
české komise pro UNESCO) 

☺ v krajském kole Olympiády z matematiky 
☺ v krajském kole Olympiády z fyziky (10. místo) 

    
V roce 2005  
☺ obsadila 1. místo v celostátním kole soutěže „Svět kolem nás“ s protidrogovou 

tématikou. Diplom udělila organizace A KLUBY ČR, o. p. s. Brno  
☺ získala 3. místo v okresním kole matematické olympiády 
☺ obsadila 7. místo v krajském kole fyzikální olympiády 
☺ získala ocenění za výtvarnou práci s tématikou holocaustu v mezinárodní soutěži, 

kterou organizovala Polská unie obětí nacismu ve Warszavě, Národní muzeum 
Auschwitz - Birkenau v Osvětimi a další organizace, k 60. výročí osvobození 
Osvětimi. Cenu převzala v polském městečku Tychy dne 5. dubna 2005. Práce 
byla publikována v brožuře „Ludzie ludziom zgotowali ten los“ (Lidé lidem 
připravili tento osud)  

Tea v Praze - z vyhodnocení 
celostátního kola soutěže  
na téma „BIODIVERZITA“  
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V letošním roce se obě sestry zúčastnily regionálního kola další mezinárodní výtvarné 
soutěže v polské Wodzislawi, tentokrát s tématikou o vodnících s názvem „Hastrman 
našeho regionu“. Zde si vedly obě velice dobře. Natálka obsadila 2. místo a Tea získala 
zvláštní ocenění. 
Jejich práce byly publikovány v brožuře „Legendy o utopcach“, která byla vydána díky 
podpoře evropského fondu PHARE. Obsahuje 80 pověstí z wodzislawsko-karvinského 
pohraničí, a to jak v polštině, tak také něco málo v češtině a výtvarné práce z výše 
uvedené soutěže.  
 
Tea Mrozková, studentka  5. ročníku Gymnázia v Karviné, byla letos za své vynikající 
studijní výsledky a výrazný mezinárodní  úspěch ve výtvarné soutěži s tématikou 
holocaustu mezi 28 nejlepšími studenty, které přijal hejtman Moravskoslezského kraje 
pan Evžen Tošenovský.  

 

 
 

Vedení Moravskoslezského kraje v letošním roce ocenilo nejlepší žáky středních škol již 
počtvrté. Navrhnout žáka na ocenění mohly veškeré střední školy bez ohledu na 
zřizovatele)*. Každá škola mohla navrhnout pouze jednoho žáka.  Školy navrhly celkem 
50 adeptů, z nichž komise schválená radou kraje vybrala 28 nejlepších. 
Rozhodování nebylo jednoduché. Je mnoho žáků, kteří se skvěle učí, dokáží k tomu 
výborně reprezentovat své školy na různých soutěžích a přehlídkách v celostátním i 
mezinárodním měřítku, mají mimořádné výsledky nejméně krajského významu 
v mimoškolních aktivitách - v umělecké činnosti, ve sportu, v technických 
dovednostech, péči o přírodu a životní prostředí nebo v dalších společensky prospěšných 
činnostech.  
O to je cennější skutečnost, že již druhým rokem po sobě mezi nejlepšími studenty 
středních škol Moravskoslezského kraje byla občanka naší obce (v loňském roce to byla 
Eva Foltynová).  
Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje za školní rok 
2004/05 se konalo 20. června 2005 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje v Ostravě. 
Teu doprovázel ředitel Gymnázia Karviná RNDr. Bohumil Vévoda a  její  maminka 
Dagmar Mrozková.  
 
)* V kraji je 157 středních škol - 108 krajských, dále jsou střední školy obecní, soukromé a církevní. 

Tea  
přebírá ocenění 
v Ostravě 
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Zlatý oříšek 2005 
 

Koncem roku se už sedmým rokem v brněnském studiu České televize sešlo 30 
děvčat a chlapců, kteří se svým zálibám a koníčkům věnují s takovým nasazením, že se 
mohou pochlubit mimořádnými výsledky. Porota vybrala těchto 30 kandidátů na cenu 
Zlatý oříšek)* z velkého množství dětí, které byly svými blízkými - rodiči, trenéry, 
učiteli a podobně - do soutěže přihlášeny. Z přihlášených dětí je vybráno třicet 
nominovaných kandidátů z celé České republiky. Tyto děti a jejich rodiny pak zástupci 
soutěže Zlatý oříšek navštíví osobně. V dalším kole jednání desetičlenná porota složená 
z různých odborníků detailně posuzuje všechny přihlášky a vybere pak deset vítězů, 
jejichž jména jsou zveřejněna při slavnostním předávání ceny Zlatý oříšek. Slavnostního 
finále v České televizi se zúčastní všech třicet nominovaných dětí. Záznam z předávání 
Zlatých oříšků je pak už tradičně vysílán v 
České televizi prvního ledna následujícího 
roku. Třebaže cenu získá pouze 10 ze třiceti 
nominovaných, je setkání s těmito nadanými 
dětmi vždy inspirativní a povzbudivé. 

Letošního vyhlášení se zúčastnil 
náměstek ministra kultury, náměstek ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy a programový 
ředitel Českého rozhlasu. Akci provázel 
známý moderátor Aleš Cibulka. 

Mezi letošními nominovanými byl i 
chlapec z naší obce, výborný žák 9. třídy 
základní školy, Tomáš Kucharczyk (*1991). 
Terarista, který reprezentuje Stanici mladých 
přírodovědců v Karviné. Jeho největším 
koníčkem je chov užovek, hroznýšů a 
kudlanek. Na SCHDM získal 1. místo v 
celostátním kole v roce 2004 a 2. místo v roce 
2005 v mladší kategorii. Třebaže Tomáš se do 
desítky oceněných nedostal, vzorně 
reprezentoval a zviditelnil naši obec, za což 
mu patří poděkování. 
 

 
Vzorní dárci krve  
 

Ve středu 30. listopadu se uskutečnilo slavnostní přijetí dárců krve.  Starosta obce 
ocenil jejich příkladnou obětavost a předal jim jako poděkování dárkové balíčky. 
Pozvaní byli ti, kteří v letošním roce dosáhli významných výsledků:  

� Jindřich Trzaskalik – Zlatý kříž III. třídy za osmdesát bezpříspěvkových odběrů 

� Martin Kniezek – Zlatá Jánského plaketa za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů 
� Miroslav Stronček – Stříbrná Jánského plaketa za dvacet bezpříspěvkových 

odběrů 
 
 

)* Laureátem Zlatého oříšku se může stát každý chlapec nebo děvče od 6 do 15 let, kteří v daném roce 
vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. 
Záměrně se tak vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů: ze sportu, umění, ekologie, 
mineralogie, chovatelství atd. Právě taková pestrost oborů dává soutěži Zlatý oříšek svůj půvab.  

Tomáš doma a v televizi 
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Pohled z nadjezdu k EDĚ směrem k Dolní Lutyni 
 

Máme za sebou rok, na který jsme se dlouho připravovali. Rok, kdy jsme oslavili 700. 
výročí založení obce.   
Dětmarovice jsou dosti rozlehlá a lidnatá obec. Máme zde prakticky vše, co potřebujeme 
ke spokojenému životu, což vyplývá i z řádků, které jsem v této letošní části Kroniky obce 
napsala. Je zde však ještě mnoho rezerv, co by se dalo změnit a vylepšit. 
Dětmarovice je příhraniční obec plná kontrastů se spoustou malebných přírodně 
zajímavých míst protkaná dráty a stožáry vysokého napětí.  
Na straně jedné obec v severní části průmyslová se dvěma nejvyššími komíny na Moravě 
o výšce 269 metrů, které jsou viditelné téměř z každého koutku obce i z dalekého okolí a 
obec se souvislou zástavbou u hlavní silnice Bohumín – Karviná.  
Na straně druhé obec s mnoha nádhernými přírodními zákoutími a řídkou roztroušenou 
slezskou zástavbou uprostřed zeleně s množstvím menších ploch zemědělské půdy, lesy, 
loukami, rybníčky, zajímavou květenou, množstvím živočichů a zvěře v místní části 
Koukolná a okrajových částech Glembovec, Zálesí a Olmovec.  
Z kopců je výhled do vzdálenější krajiny na města Orlová a Karviná, do Polska a za 
dobré viditelnosti dokonce na Beskydy. 
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Rok 2005 v ši rším kontextu 
 
 
Rok 2005 jsme přivítali plni dojmů z vánočních svátků, kdy nás od vánoční pohody, 
pokoje a klidu, vyrušily zprávy z východní polokoule o apokalypse, která se udála 
v jihovýchodní Asii. 26. prosince 2004 tam totiž mohutné zemětřesení a následná vlna 
tsunami proměnila tropický ráj v pobřežních oblastech Thajska, Srí Lanky, Indie a 
Indonésie v místo zmaru. Při této jedné z největších přírodních katastrof v historii planety 
přišlo o život na 300.000 lidí. Další byli zraněni. Byli mezi nimi i občané České 
republiky, například světová top modelka Petra Němcová)* z Karviné, jejíž příběh 
obletěl celý svět.   
 
Příroda a počasí  si vůbec s námi pořádně zahrává. 
 
2. dubna zemřel Svatý otec Jan Pavel II, vlastním jménem Karol Josef Wojtyla. Na jeho 
místo byl 19.4. zvolen papež nový Joseph Ratzinger, Němec, který si dal jméno Benedikt 
XVI. 
 
Znovu musím podotknout, že v květnu si svět připomněl 60. výročí konce druhé světové 
války, stejné výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a  60 let od výbuchu 
atomové pumy nad Hirošimou. Na takováto výročí by se zapomínat nemělo, což mnozí 
takto činí. 
 
Svět je plný zloby, teroru a nenávisti. 
 
U moci je v našem státu sociální demokracie. Námi zvolení poslanci postupně jeden na 
druhého vytahují jednu špínu za druhou a odtahují tak pozornost od problémů a vážných 
věcí, které by řešit měli. Česká vládní krize se stala nekonečným seriálem. Tuneláři si 
užívají naše peníze na Seychelách a Bahamách. 
 
Noviny jsou plné blábolů o celebritách, které se rodí jako houby po dešti.  Zprávy 
v televizi vypadají jako černá kronika. Televizní zábava se vyhrocuje na neúnosnou 
hranici, přibývají tzv. reality show typu Vyvolení, Big Brother a další. Člověk se nestačí 
divit, co někteří jsou ochotni udělat pro peníze.  
 
Do Česka stále více proniká kultura západu a především Ameriky, do českého slovníku 
se dostává stále více cizích slov. A nikomu to nevadí. 

 

         
Měli jsme Dědu Mráze a máme Santa Clause. Jaký je v tom rozdíl?  

 
)* Petra Němcová má kořeny po otcově mamince v Dětmarovicích na Zálesí. 
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Lidový kroj 
 

V historii naší obce je ještě mnoho temných míst, o kterých toho nic moc nevíme. 
Postupem času se snažím tato místa okrývat. Teprve nedávno se mi dostal do ruky 
časopis Těšínsko)*, kde se ukázalo, že i Dětmarovice měly v minulosti svůj lidový kroj. 

 

)* Převzato z časopisu Těšínsko, str. 4, číslo 1, rok 2004. 

Muž a žena z obce Dětmarovice, panství Karviná 
Z cyklu Moravské a slezské kroje, kvaš, 1814 
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Legionář i  
 
Témata o legionářích byla dlouhou dobu tabu, dlouho se o nich nemluvilo a dostupné 
literatury i pramenů téměř nebylo. A tak ani v Kronice obce Dětmarovice o této 
problematice nejsou žádné záznamy.  
Teprve v letošním roce, jak uvádím na str. 31/05 této Kroniky, vyšla kniha Veroniky 
Matroszové Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Karviná, ve které si 
můžeme přečíst, kdo to legionáři byli, kde bojovali, atd. 
Najdeme zde také seznam mužů z Dětmarovic, kteří v legiích sloužili. Byli to: 
� Emil Benda, narozen 12.5.1878 v Dětmarovicích, domovská obec Dětmarovice, 

vojín italských legií 
� Max Hanusek, narozen 16.8.1895 v Dětmarovicích, domovská obec 

Dětmarovice, vojín ruských legií od 13.6.1917  
� František Hanzel, narozen 4.10.1882 v Dětmarovicích-Koukolné, domovská obec 

Dětmarovice-Koukolná, příslušník italských legií od 14.5.1918 
� Josef Hanzel, narozen 24.8.1896 v Dětmarovicích, domovská obec Dětmarovice, 

příslušník italských legií od května 1918 
� Emil Jur čík, narozen 1897, domovská obec Dětmarovice, vojín italských legií 
� Alois Krull , narozen 19.4.1893 v Dětmarovicích, domovská obec Dětmarovice, 

svobodník ruských legií od 20.9.1918, demobilizován, od 2.9.1920 svobodník 
štábu čsl. vojsk 

� Josef  Nebroj, narozen 10.6.1895 v Dětmarovicích, domovská obec Dětmarovice, 
vojín italských legií od 27.5.1918 

� Ferdinand Nerychel, narozen 18.5.1896 v Dětmarovicích, domovská obec 
Dětmarovice, vojín italských legií od dubna 1918 

� Maxmilián Stoklasa, narozen 15.5.1896 v Dětmarovicích, domovská obec 
Dětmarovice, vojín ruských legií od 9.10.1917 

� Antonín Sýkora, narozen 3.3.1892 v Dětmarovicích, domovská obec 
Dětmarovice, vojín ruských legií od 15.10.1917 

� Štěpán Videnka, narozen 28.11.1898, domovská obec Dětmarovice, příslušník 
italských legií od 18.4.1918 

� Inocenc Vyslucha, narozen 17.7.1894, domovská obec Dětmarovice, příslušník 
ruských legií 

 

 

Tablo  
Československé obce 
legionářské - jednoty 
v Orlové 
 z roku 1928. 
Účastníci 
československého 
zahraničního 
odboje  
v 10. jubilejním 
roce trvání 
Československé 
republiky. 
Jsou zde i dva 
občané  naší obce 
Max Hanusek  
a Alois Krul. 
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Druhá světová válka 
 
O 2. světové válce již bylo v naší kronice obce něco napsáno)1, ale bohužel, scházejí 
zde určitá fakta, která bych ráda doplnila. Měli jsme tu i hrdiny, o kterých se toho ví 
velice málo, kteří se snažili různými činy proti okupantům bojovat. Ať byli jakékoliv 
národnosti, jakéhokoliv politického smýšlení či ať je k tomu vedly jakékoliv pohnutky.  
Ráda bych, aby jejich jména neupadla v zapomnění. 

 
Zábor obce Polskem 
Byl proveden ve dnech 9.-10. října 1938. Poté byly 
české školy uzavřeny a bylo nařízeno posílat děti do 
škol polských, což však mnozí rodiče odmítali. Dlouhou 
dobu odolávali, ale nakonec byl jejich odpor díky 
možným sankcím zlomen. 
Podobně jako v oblasti školství bylo postupováno také 
v oblasti náboženské. I zde probíhalo popolšťování, na 
které doplatil místní farář Matouš Wilczek 
vypovězením. I v této věci byla snaha obyvatel marná. 
Za Poláků bylo mnoho rodin z obce vypovězeno. Jen o 
vánocích 1938 muselo odejít na 100 rodin. 

 
 
Uprchlíci z Těšínska 
Osudy pomnichovských uprchlíků tvoří smutnou kapitolu moderních českých dějin, 
v obecném povědomí ovšem doposud zastíněnou dramatickými událostmi, jež vedly 
k zániku první Československé republiky a následné německé okupaci. Poté, kdy 
bylo Československo mnichovským diktátem přinuceno v říjnu 1938 odstoupit své 
pohraniční území Německu a pak také Polsku, došlo k nečekaně silným přesunům 
obyvatel z obsazovaných území směrem do českého a moravského vnitrozemí.  
Po Mnichovské konferenci dne 2.10.1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala 
celý politický okres Fryštát (142.059 obyvatel), celý soudní okres Jablunkov (31.358 
obyvatel), část soudních okresů Český Těšín (52.798 obyvatel) a Frýdek (4.265 
obyvatel). Celý zábor tzv. Zaolzie Polskem měl k 15.11.1938 rozlohu 830 km a žilo v 
něm 220.563 osob (124.879 národnosti československé, 76.267 polské, 17.198 
německé). Celé území bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Po záboru byly ihned 
zavřeny české školy, zakázány české bohoslužby a likvidovány české spolky, české 
obyvatelstvo bylo vyzváno, aby se do 1.11.1938 vystěhovalo z tohoto území. Masové 
vystěhování probíhalo od října 1938 do ledna 1939 a počet nuceně vystěhovaných se 
pohyboval mezi 20 – 50.000 obyvateli s příklonem k horní hranici. Formy vyhnání byly 
různé, od prostého vyhrožování, propouštění z práce, přes různé formy násilí na majetku 
a osobách, zatýkání a úředního vypovídání s lhůtou 6, 24 a 48 hodin. Poláci se svým 
nacionalismem byli velmi nebezpeční. Německá statistika uvádí, že tzv. Těšínský 
koridor (Teschener Korridor) obývalo v roce 1938 asi 200.000 osob, z toho 20.000 
Němců, 52.200 Slezanů, 67.000 Čechů a 56.000 Poláků. 
Jedním z nejvýznamnějších útočišť uprchlíků se přitom stala Moravská Ostrava, 
neboť se musela na přelomu let 1938-1939 postarat o téměř dvacet tisíc vysídlenců. Až 
do prosince 1938 se pak na policejním ředitelství hlásilo každý den 80-100 nových 
uprchlíků. 
)1 Viz například Kronika obce, díl 2., str. 12, 82, 267. 

Polský nápis na budově školy v Koukolné 



                                                                                                                                   120/05 

 

Na Vánoce 1938 a v lednu 1939 se jejich počet ještě zvýšil, denně přibývalo až 150 
vyhnaných osob, především z okupované části Těšínska. Od února 1939 se sice počty 
přicházejících uprchlíků snižovaly, přesto v malých skupinkách přicházeli vysídlení lidé 
do Ostravy i nadále, a to i po vytvoření Protektorátu. Celkově se v Moravské Ostravě od 
října 1938 do června 1939 přihlásilo 24.811 uprchlíků, z nichž 19.897 dostalo povolení 
k pobytu ve městě. Drtivou většinu mezi nimi tvořili Češi (97%). Osoby jiných 
národností policie většinou vracela zpět do zabraného území, nebo je posílala z Ostravy 
dále do vnitrozemí, hlavně do Svatobořic a do Chropyně, kde vznikly velké sběrné 
uprchlické tábory.  
Na území Moravské Ostravy vzniklo do konce února 1939 celkem sedmnáct 
uprchlických táborů. Také blízké Radvanice se staly v té době útočištěm několika set 
českých uprchlíků z okupovaného území Těšínska. 
Také mnoho mladých mužů z Dětmarovic bylo mezi těmi, kteří odešli v roce 1938 do 
uprchlického tábora do Svatobořic na Kyjovsku.  Odtud pak někteří dne 1.3.1939 
nastoupili k vojenské presenční službě, jiní odtud odešli za prací do Bavorska do 
Garmisch-Partenkirchenu. Když však byly naše země obsazeny Němci, vrátili se 
z těchto prací zpět domů, aby nebyli nuceni v Německu narukovat do armády a jít tak 
proti vlastní republice.  

 

 
Muži z Těšínska v uprchlickém táboře ve Svatobořicích na  Kyjovsku 10. ledna 1939. 

Jsou mezi nimi i občané naší obce: Josef Kubátko  (stojí v horní řadě 6. zprava), 
Emanuel Król (stojí ve 3. řadě 5. zleva), Robert Glinc (stojí ve 3. řadě 6. zleva), 

Zdeněk Videnka (sedí v 1. řadě 2. zleva v kašketu), 
Alois Videnka (sedí v 1. řadě 2. zprava v klobouku) - bratr Zdeňka, 

Josef Videnka (sedí v 1. řadě 3. zprava) - jejich bratranec 
a dále zde jsou Antonín Sova a Josef Sova a možná i další 

 
Německá okupace 
V roce 1939 následovala okupace německá. Nacisté sledovali ihned v počátcích 
okupace Těšínska dva základní cíle. Bylo to maximální využití hospodářského 
potenciálu, kterým tato oblast nesporně disponovala, pro potřeby války. Druhým cílem 
bylo tuto oblast v co možná nejkratší době zgermanizovat.  
V období nacistické okupace se Dětmarovice staly součástí okresu Teschen.  
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Lidé však byli brzy ze své euforie 
vyléčeni. Na úřadech byly nahrazeny 
polské nápisy německými. Ve školách 
se ihned začalo učit německy, také 
v kostele se kázalo německy. V roce 
1942 byly zkonfiskovány německou 
armádou a z kostela odvezeny tři zvony, které pocházely z roku 1925 ze zvonařské 
dílny Richarda Herolda z Chomutova. 
 
Mentalita lidí se vždy nejvíce pozná v krizových situacích. A tak také tomu bylo v době, 
kdy zde byla polská a následovala německá okupace. Na jedné straně zde byli Češi - 
vlastenci, kteří se k české národnosti hrdě hlásili. Na straně druzí takoví, kterým nebylo 
nic cizí a dané situaci se přizpůsobili. Přihlásili se k národnosti slezské. Ti pak byli 
později vyzváni, aby se přihlásili k němectví přijetím tzv. Volkslisty. 

 

Volkslista 
Dne 1.9.1939 začalo obsazování Těšínska (Zaolzie) německými vojsky a celé území 
bylo připojeno k Hornímu Slezsku. Jedním z faktorů politických cílů bylo podchycení 
Volksdeutsche, a později za jejich pomoci Slezanů a Němců podle původu. S tím 
souvisel zápis do německých Volkslisten. Hlavním zdrojem, z něhož pocházeli 
volkslistáři na Těšínsku, byly osoby, které při sčítání 17.5.1939 si nechaly zapsat tzv. 
slezskou národnost. Podle německého pojetí patří Hornoslezan zásadně do skupiny 
Volksdeutsche, tedy je německé národnosti. V prosinci 1941 bylo obyvatelstvo 
vyzváno, aby podalo žádost o zařazení do Volkslisten 1 až 4. Tyto volkslisty posuzovala 
na místě bydliště skupina složená ze starosty, příslušného vedoucího NSDAP, úředníka 
bezpečnostní služby a dvou osvědčených Němců. Při zápisu se přihlíželo k celkové 
osobnosti kandidáta, k jeho přihlášce k němectví, 
k původu a rasové způsobilosti. Z porovnání 
zápisů sčítání lidu z roku 1939 a se soupisem z 
roku 1943 vyplývá: zatímco se v roce 1939 k 
Čechům hlásilo 21,5%, k Polákům 23,9% a ke 
slezské národnosti 34,3%, byl poměr v říjnu 1943 
následující: Češi 17,6%, Poláci 11,7%. Tento 
úbytek české, polské a slezské národnosti byl 
provázen vzrůstem německé národnosti. Z české 
národnosti přešlo k volkslistářům 3,9%, hlavní 
úbytek nastal přechodem k slezské národnosti a 
pak zde byl úbytek asi 30 000 Čechů v důsledku 
evakuace po polském záboru. Většina Čechů 
přešla k volkslistářům přes slezskou národnost. 
Podle instrukce těšínského landrátu z 20.12.1941 
se k české národnosti nemohl přihlásit ten, kdo 
pochází z území napravo od řeky Olše. 

 
 Doklad o přijetí Volkslisty ze dne 12. května 1942 

Je až k nevíře, že dne 1.9.1939 vítali 
v Dětmarovicích německou armádu 
jako osvoboditelku s transparentem,  
na němž byl nápis „Zdar vítězům“ 
 



                                                                                                                                   122/05 

 

Také v Dětmarovicích přešla k volkslistářům velice početná skupina obyvatel. 
V záznamech z té doby se můžeme dočíst, že někteří Volkslistu přijali proto, že se při 
soupisu obyvatel v roce 1941 či 1942 přihlásili k slezské či německé národnosti, jiní 
z existenčních důvodů, někteří byli ještě mladí a museli ji přijmout po některém z 
rodičů, někteří byli doslova donuceni, někteří ze strachu před úřady, některé chtěli 
vyvézt do Říše, pár za účelem sňatku. Prostě důvody byly různé. 
Byli i takoví, že za Československé republiky byli Čechy, za Poláků Poláci, za Německa 
Němci …  A jak dosud žijící pamětníci vzpomínají, někteří si na své nové národnostní 
příslušnosti pořádně zakládali a k Čechům se chovali hůře než rodilí Němci, kteří sem 
přišli jako okupanti. Někteří naši občané, co měli Volkslistu, hovořili pouze německy a 
chovali se jako by nikdy jinak mluvit neuměli, někteří mladí pracovali ve zdejší 
organizaci „Hitler jugend“, byli příslušníky různých jiných nacistických organizací. 
Někteří Volkslistu přijali, ale později toho litovali a snažili se věci, svými někdy velmi 
odvážnými činy, napravit. 
Po ukončení 2. světové války byla s příslušníky Volkslisten prováděna různá opatření na 
základě dekretů prezidenta republiky)2.  
Někteří příslušníci Volkslisten, kteří se nejvíce zpronevěřili českému národu či byli 
členy nacistické formace SA, byli potrestáni. Někteří byli posláni do věznice ve 
Fryštátě, někteří do pracovního tábora v Karvinné)3, dokonce se v dokumentech hovoří 
o pracovním táboře v Dětmarovicích.  

 

 
 

Převážná většina příslušníků Volkslisten, která se nijak zvlášť nezpronevěřila, žádala o 
vrácení české národnosti. Na úřadech byly zpracovány soupisy osob. Posléze jim byla 
vydána Osvědčení o národní spolehlivosti. V roce 1948 pak byly provedeny 
rehabilitace. Dle dostupného seznamu bylo v naší obci rehabilitováno a čsl. státní 
občanství vráceno 715)4 osobám, které měly Folkslistu.  

 
)2 16/1945 Sb. - Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců atd.  ze dne 19. 

června 1945. 
33/1945 Sb. - Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství ze 
dne 2. srpna 1945. 

)3 Tehdejší název Karviné-Doly. 
)4 Ve II. díle Kroniky obce v roce 1951 na str. 14 píše kronikář, že Volkslistu mělo 600 osob, což není 

číslo úplné. 

 
Osvědčení 
dle Dekretu 
presidenta republiky 
z roku 1946,  
které osvědčuje tuto 
ženu, že je národně 
spolehlivou a  
české národnosti. 
Za Němce se totiž 
přihlásila při 
soupisu obyvatel 
v roce 1942 
 pod nátlakem 
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V dalším průběhu roku 1948 Trestní nalézací komise Okresního národního výboru ve 
Fryštátě prováděla revizi trestních řízení u osob, které byly potrestány pro přestupek, 
který spáchali tím, že se hlásili k německé národnosti, že se provinili proti národní cti. U 
některých osob bylo trestní stíhání zastaveno, u těch, u kterých se podstata skutku 
prokázala, museli zaplatit peněžitou pokutu.  

 
 

Konec války 
V Dětmarovicích byly hitlerovské jednotky pěší i dělostřelecké. Němečtí vojáci zde 
napáchali poměrně velké škody. Při svém ústupu poničili dvoukolejnou železniční trať 
Bohumín – Petrovice, železniční most na stejné trati přes Olši a v noci z 30. dubna na 1. 
května ještě vyhodili silniční most přes řeku Olši v Koukolné. Občané ještě byli 
německými vojáky donuceni vykopat zákopy ve směru od Něbrojovy kaple ke 
Skotnici. Ale Němci je už prakticky nestačili obsadit, když museli spěšně opustit obec. 
Ustupující německá armáda se tedy všemi možnými způsoby snažila zastavit 
neodvratný postup Rudé armády. Někteří občané začali dokonce budovat protitankové 
zátarasy na silnici. 

 

    
Odchod německé armády                                                             Zničený železniční most 
 
Osvobození obce  
Dětmarovice byly osvobozeny Rudou armádou již 1. května 1945. Asi v 5 hodin ráno 
překročila sovětská jednotka řeku Olši a kolem 9. hodiny vstoupili sovětští vojáci od 
Dolní Lutyně do středu obce. Obec byla osvobozena  bez bojů a krveprolití.  Sovětské 
jednotky postupovaly dále na Doubravu. V doubravských lesích a na doubravských 
kopcích ještě došlo k posledním přestřelkám a ještě několik mužů zde bylo zraněno, jak 
vzpomínají pamětníci. 
9. května se občané spontánně scházeli na Skotnici u hospody U Přibyly (u dřívějšího 
Obecního hostince) a v Koukolné. Lidé z obou směrů přicházeli v průvodech k radnici, 
aby zde společně oslavili konec války. Rudoarmějci byli přivítáni s jásotem. Radnice 
byla slavnostně vyzdobena.  

 

 
 Průvod ze Skotnice                                                       Před Místním národním výborem  



                                                                                                                                   124/05 

 

V obci bylo asi 400 – 500 příslušníků Rudé armády. Sovětští vojáci byli ubytováni po 
domech v obci, ve kterých bylo jen trochu místa. Podíleli se také na obnově zruinované 
železniční tratě. 

 

 
Vlevo:  občané společně se sovětskými vojáky pracují na obnově železniční trati 

Vpravo:  sovětští vojáci před hospodou U Bartečka 
 

Po odchodu okupantů bylo nutno napravovat škody, které ustupující vojska způsobila. 
Byly to nejen zničené mosty, potrhané koleje, ale také budovy obou škol byly velmi 
poničeny a zpustošeny. Před osvobozením bylo ve škole u kostela ubytováno vojsko. 
Celá škola byla značně znečištěna a zařízení v ní zcela zpřeházeno. Okna byla vesměs 
vytlučena. 
Koncem května se vrátil řídící učitel Karel Russina, učitelka Ludmila Russinová a 
učitelka Olga Hartlová. Ti za pomoci školnice Marie Seberové  a místních občanů ve 
velmi krátké době upravili místnosti a ještě v červnu se zde začalo vyučovat. Velmi 
obětavě vypomáhal i řídící učitel ve výslužbě Štěpán Karas)5.  

 
Němcům se v době války postavilo na odpor mnoho občanů obce. Někteří se museli za 
okupace z obce vystěhovat. Jiní pracovali v místním odboji v ilegálních skupinách. 
Někteří přeběhli z řad německé armády do jiných armád. Mnozí byli vězněni gestapem 
či odvezeni do koncentračních táborů.  
Po skončení války se do obce mohli vrátit občané, kteří se vystěhovali. Mnoho občanů 
se vrátilo i z německých žalářů, pracovních a koncentračních táborů, ale někteří se již 
nikdy nevrátili, protože byli umučeni nebo popraveni. 
Radost z osvobození kalili polští šovinisté, kteří propagovali, že Těšínsko bude  opět 
přivtěleno k Polsku.  

 
Partyzáni 
Někteří občané Dětmarovic se ve válce přidali k partyzánům a bojovali na jejich straně 
proti Německu. Byli to například: 
� Miloslav Uher *17.3.1922 v Dětmarovicích, vyučený zámečník, české 
národnosti, bytem v Dětmarovicích. Byl příslušníkem partyzánské jednotky 6. 
černohorské brigády v Černé Hoře v Jugoslávii v době od 15.9.1943 do 9.5.1945. Po  
válce pracoval v hornictví, zemřel 4.11.1988 v Dětmarovicích.  
� Vilém Jendryščík *31.5.1923 v Německé Lutyni. V době vypuknutí 2. světové 
války byl rolníkem v Dětmarovicích. V roce 1942 byl násilně mobilizován a dne 9. 
října 1944 přeběhl k partyzánům NOVJ)6. Působil ve II. proletářské brigádě, II. 
proletářské divizi, III. praporu. Za svou činnost byl vyznamenán Medailí za chrabrost 
jugoslávské armády. Později, v roce 1946, mu prezident Československé republiky 
udělil za osobní statečnost v boji za osvobození republiky  Československou medaili za 
 

)5 Materiál čerpán z Kroniky základní školy z let 1945 -1981. 
)6 Národní osvobozená vojska Jugoslávie. 



                                                                                                                                   125/05 

 

chrabrost. V roce 1947 mu pak Ministr Národní obrany udělil na paměť partyzánských 
bojů za osvobození Československé republiky Odznak Československého partyzána. 
Doposud žije. 
� Adolf Ambrož  *25.8.1920 v Polomu, okres Žďár nad Sázavou, národnosti české, 
učitel. Působil u Partyzánské jednotky generála Svatoně na Českomoravské vysočině 
v době od 15.12.1944 do 9.5.1945. Byl vyznamenán a obdržel Odznak 
Československého partyzána  dne 15.1.1948. Po 2. světové válce přesídlil do našich 
končin a stal se ředitelem základní školy v naší obci, kde také zemřel dne 23.3.1990. 
 

    
 
Prošli německými žaláři a koncentračními tábory)7,8 
� Dadok Leo *15.8.1913 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, vyučen klempíř, ženatý. 
Od 1.1.1940 do 7.12.1942 účastník domácího komunistického odboje ve skupině 
Jedličky jako trojkař. Zatčen gestapem 8.12.1942. vězněn v Ostravě, koncentračních 
táborech Auschwitz a Buchenwald. Osvobozen 11.4.1945. Zemřel v Dětmarovicích 
13.8.1980. 
� Čempelová Libuše *23.5.1923 v Dětmarovicích, rozená Lalíková, vdaná, zatčena 
gestapem 11.3.1942 v Německé Lutyni za rozšiřování politických a protinacistických 
výroků. Vězněna v Těšíně, Ratiboři, Vratislavi, Berlíně, Hamburku. Propuštěna  
10.11.1942. Zemřela v Dětmarovicích. 
� Gybzdyl Emil *9.12.1906 v Dětmarovicích, vystudoval hornickou školu ve 
Wieliczce, pracoval na dole Žofie v Porubě. Zatčen 22.4.1940 při hromadném zatýkání 
polské inteligence. Vězněn v Těšíně, v koncentračních táborech Dachau a Mauthausen-
Gusen. 27.11.1940 byl propuštěn, později však vyvezen na nucené práce do Herne-
Westfalia, kde pracoval od 7.5.1941 do 15.8.1941. Po návratu pracoval jako horník. 
Zemřel 18.1.1985 v Orlové. 

 
 

)7 Ve II. díle Kroniky obce v roce 1951 na str. 15  píše kronikář, že do koncentračních táborů bylo 
odvlečeno 24 osob, což není číslo správné. Bylo jich daleko více. Je těžké dopátrat se, kolik jich vlastně 
bylo. Je to problematika velice složitá, která se pomalu postupně doplňuje. A tak je možné, že ani tento, 
můj zde uvedený výčet, není zcela úplný. 

)8 
Čerpáno z knih „Oběti hitlerovské okupace a války 1939-1945 v okrese Karviná“, vydané v roce 1995 
a „Z dějin základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Orlová-Lutyně a jejich členů“, 
vydané v roce 2003. I v těchto publikacích jsou nesrovnalosti, například tam nejsou uvedena některá 
jména, o kterých my máme v  archivu doklady o jejich činnosti.  

Partyzánský průkaz  
a dekret  
k Československé medaili  
za chrabrost  
Viléma Jendryščíka 
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� Hajn Vilém *3.4.1900 v Dětmarovicích, trvale bytem tamtéž, horník, ženatý. 
Zatčen 9.12.1942 za komunistický odboj ve skupině Jedličky. Vězněn v koncentračním 
táboře Auschwitz, v pevnosti Breslau a v káznici ve Waldheimu. Osvobozen 5.5.1945. 
Zemřel v Dětmarovicích.  
� Jendryszczyk Wanda - Pytlik * 17.4.1908 v Marklovicích, bytem Dětmarovice 
čp. 674, učitelka, angažovala se v Harcerkách. 12.3.1943 byla zajata gestapem a 
uvězněna v Těšíně, převezena do Myslovic a odtud do koncentračního tábora 
Ravensbrűck. 22.4.1945 vyslána do Švédska, domů se vrátila v říjnu 1945. Zemřela 
8.9.1992. 
� Kempná Viktorie *2.10.1877 v Doubravě, bytem v Dětmarovicích, vdaná, 
v domácnosti. Zatčena 24.3.1942 za odmítnuté tzv. Volkslisty pro sebe a dva syny. 
Vězněna v Těšíně, propuštěna 28.11.1942. 
� Krůl Alois *27.6.1914 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, ženatý, horník, od 
15.3.1939 do 8.12.1942 člen domácího komunistického odboje. Zatčen 9.12.1942, 
vězněn do 10.1.1943 v Moravské Ostravě, do 20.7.1943 v koncentračním táboře 
Auschwitz, do 14.5.1945 v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1944 do 
14.5.1945 byl členem buchenwaldské vojenské ilegální organizace. Osvobozen 
11.4.1945. Zemřel 5.10.1995 v Dětmarovicích. 
� Krůl Bohumil *15.10.1920 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, vyučen jako krejčí. 
Od 1.9.1939 do 23.10.1942 člen domácího komunistického odboje. Zatčen 24.10.1942, 
vězněn od 24.10.1942 do 23.10.1943 v pracovním táboře říšských drah ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Od 24.10.1943 do 10.3.1944 vyslýchán a vězněn na gestapu v Ostravě. 
Od 10.3.1944 soudní věznice v Breslau, kde byl 13.7.1944 odsouzen. Od 20.7.1944 
vězněn v káznici Brieg do 21.1.1945, pak v káznici Waldheim do 5.5.1945. Po válce 
zakládající člen a první předseda Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých 
po politických vězních v ČR, odbočka v Dolní Lutyni. Zemřel 21.7.1993 
v Dětmarovicích.  
� Król Ferdynand *25.7.1906 v Dětmarovicích, absolvent průmyslové školy 
v Bielsku, učitel. Zatčen 22.4.1940 v Dětmarovicích při hromadném zatýkání polské 
inteligence. Vězněn v koncentračních táborech Dachau, Mauthausen-Gusen. Propuštěn  
8.5.1941. Pak pracoval v Bohumíně. Zemřel 5.9.1987 v Dětmarovicích. 
� Staníček Ondřej *21.4.1903 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, ženatý. Zatčen 
9.12.1942 pro ilegální komunistický odboj ve skupině O. Jedličky. Vězněn v Ostravě, 
Breslau, v koncentračních táborech Auschwitz a Bayruth. Osvobozen 5.5.1945. Zemřel 
24.7.1986 v Dětmarovicích. 

 
Někteří občané, kteří prošli koncentračními tábory, byli vyznamenáni)9 u příležitosti 
20. výročí osvobození v roce 1965. 

 

)9 Viz Kronika obce, díl II., rok 1965, str. 272. 

� Malchar Eduard 
Potvrzení o věznění  
Eduarda Malchara  
v Breslau v době  
od 13.8. do 13.10.1943. 
Je zajímavé, že ačkoliv existuje 
tento doklad, není jméno 
tohoto občana uvedeno ani  
v jedné dříve citované publikaci 
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Dne 4.10.1942 byl zatčen Jan Gil, báňský úředník z Německé Lutyně, pro schvalování 
atentátu na Hendricha. Od února 1943 pak začalo zatýkání rodiny Gilových do třetího 
pokolení. Bylo zatčeno a uvězněno více než 30 příslušníků této rodiny. Mezi nimi také 
rodáci a občané Dětmarovic - manželé Ulmanovi se svými 4 dcerami a dalšími 
rodinnými příslušníky: 
� Ulman Josef,  *21.5.1888 v Dětmarovicích, zatčen gestapem 26.2.1943 a vězněn 
do 6.7.1943. Zemřel 20.12.1962. 
� Ulmanová Jana, rozená Gilová, *23.5.1894 v Německé Lutyni, zatčena gestapem 
26.2.1943, vězněna do 6.7.1943. Zemřela 24.11.1978. 
� Deptová Marie, rozená Ulmanová, *6.12.1913 v Německé Lutyni, zatčena 
gestapem 27.2.1943 a vězněna do 12.8.1943. Zemřela 11.3.1982.  
� Wrožynová Anna, rozená Ulmanová, *3.1.1919 v Dětmarovicích, zatčena 
gestapem 28.2.1943 a vězněna ve vysokém stupni těhotenství do 15.3.1943. Dítě se 
narodilo 3.4. a zemřelo 14.4.1943. Zemřela 28.12.1947. 
� Opuszyňská Olga, rozená Ulmanová, *5.4.1922 v Dětmarovicích, zatčena 
gestapem 1.3.1943a vězněna do 25.1.1945. Doposud žije. 
� Ulmanová Štěpánka, *10.6.1924 v Dětmarovicích, zatčena gestapem 26.2.1943 a 
vězněna do 6.7.1943. Doposud žije. 

 
Rodina Ulmanova v roce 1941: 
sedící dítě první zleva je Danuše Deptová, 
druhá zleva sedí Jana Ulmanová, roz. Gilová a vedle manžel Josef Ulman, 
druhá zleva stojí Olga Opuszyńská, roz. Ulmanová, vedle její manžel Frydolín, 
dále Marie Deptová, roz. Ulmanová a její manžel Emil, vedle v šátku matka Deptová, 
dále ve světlých šatech Anna Wrožynová, roz. Ulmanová, vedle její manžel Florián,      
úplně nahoře vlevo je Štěpánka Ulmanová 

 
V Polenlagru u Katovic byli vězněni členové rodiny Wilczkovy z Dětmarovic. 
Z dostupného seznamu: 
� Konkolska Daniela, rozená Halfarová, *18.5.1928 v Dětmarovicích. Vězněna od 
3.2.1943 do 27.5.1945. 
� Woznica Rudolf, *7.3.1923 v Dětmarovicích. Vězněn od 3.2.1943 do 27.4.1945. 
� Woznica Zofia, rozená Wilczková, *28.8.1923 v Dětmarovicích. Vězněna od 
3.2.1943 do 27.4.1945. 
V Polenlagru ve Fryštátě byli vězněn další příslušníci této rodiny: 
� Halfar Frantiszek, jeho žena a dva synové.  
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Umučeni a popraveni v koncentračních táborech, věznicích a gestapem 
� Cellner Jan *20.10.1898 v Dětmarovicích, bytem Dětmarovice, rolník, ženatý, 
účastník polského domácího odboje, známý jako velmi dobrý  falzifikátor dokumentů. 
Dne 14.2.1944 pověšen s jinými Poláky v Návsí u Jablunkova. 
� Burian Viktor *10.8.1899 v Dětmarovicích, absolvent Polského gymnázia 
v Orlové a Jagelonské univerzity v Krakově, profesor Gymnázia v Orlové. Zatčen 
22.4.1940 při hromadném zatýkání polské inteligence. Vězněn v Těšíně, 
v koncentračním táboře Dachau  a Mauthausen-Gusen. Zastřelen 23.6.1940. 
� Dadok Albín *8.4.1903 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, snad železničář, 
posledně zaměstnán u bratra v zemědělství. Zatčen pro pomluvy Němců v hospodě U 
Bartečka. Vězněn v koncentračním táboře Auschwitz, odkud byl propuštěn, ale na 
následky vězení zemřel doma v Dětmarovicích dne 10.12.1942. 
� Dadok Josef *18.7.1889 v Dětmarovicích, učitel, od roku 1931 učil na Gymnáziu 
v Orlové. Zatčen 12.4.1940 při hromadném zatýkání polské inteligence. Vězněn 
v Těšíně, v koncentračních táborech Dachau, Mauthausen-Gusen a opětovně Dachau, 
kde zemřel 1.11.1940.  
� Hanusek Antonín *13.1.1921 v Dětmarovicích, bytem Dětmarovice čp. 445, 
svobodný, vyučen stolařem, posledně pracoval jako stolařský pomocník v Novém 
Bohumíně. Zatčen na pracovišti dne 8.12.1942 služebnou gestapa v Ostravě pro 
ilegální komunistickou činnost a její peněžitou podporu (skupina Jedlička). Vězněn 
v Ostravě a od 11.1.1943 v koncentračním táboře Auschwitz. Zemřel 19.6.1944 
v Auschwitz. 
� Chylek Josef *10.11.1920 v Dětmarovicích, trvale tamtéž, pracoval 
v Chemických závodech v Bohumíně. Nemocný na plíce odmítl pracovat na rizikovém 
pracovišti. Udán a zatčen služebnou gestapa v Těšíně. Vězněn od 7.2.1942 do 23.3. ve 
vyšetřovací vazbě v Těšíně, od 26. března 1942 v koncentračním táboře v Auschwitz, 
odkud byl propuštěn 23.10.1942. Po návratu těžce onemocněl a zemřel 26.11.1942 
v Dětmarovicích. 
� Jedlička Oldřich *1.7.1911 v Dětmarovicích, zaměstnán jako 
prodavač, později vedoucí prodejny Potravního spolku 
v Dětmarovicích, za okupace pomocný dělník u ČSD a skladník, 
bytem Dětmarovice, posledně Horní Lutyně, ženatý s Marií *3.1.1913 
v Dětmarovicích, dcera Jarmila *8.4.1935. Zatčen v Horní Datyni dne 
7.9.1942  služebnou gestapa v Ostravě pro ilegální komunistickou 
činnost. Vězněn do listopadu 1942 v Ostravě a pak ve věznici 
v Breslau, Kletschau. Dne 15.4.1943 byl odsouzen k trestu smrti, dne 
29.7.1943 popraven ve věznici Breslau. 
� Kijonka Alois *3.6.1909 v Dětmarovicích, trvalý pobyt v Horní Lutyni, 
povoláním horník, pracoval na dole Hlubina v Karviné, ženatý, bezdětný. Zatčen 
služebnou gestapa v Ostravě dne 9.12.1942 pro ilegální komunistickou činnost. Vězněn 
v Ostravě a koncentračním táboře Auschwitz, kde 9.4.1943 zemřel. 
� Kyjonka Ervín *29.10.1923 v Německé Lutyni, bytem v Dětmarovicích čp. 36, 
dělník, svobodný. Zatčen 15.6.1942 pro odmítnutí Volkslisty. Vězněn 
v koncentračním, táboře Auschwitz, kde byl 5.8.1942 umučen. 
� Kyjonka Augustin *9.8.1899 v Dětmarovicích, bytem Dětmarovice, posledně 
v Hrabůvce, vyučen zámečníkem, ženatý, dvě děti. Zatčen v říjnu 1942 služebnou 
gestapa v Ostravě pro ilegální komunistickou činnost. Vězněn v Ostravě a Breslau, kde 
byl odsouzen k tretu smrti. Popraven 29.6.1943 v Breslau. 
� Król Fryderyk Dominik *6.3.1895 v Dětmarovicích, učitel. Později kapitán 
polského vojska. Vězněn v Kozielsku, zavražděn v roce 1940 v Katyni.  
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� Król Wladyslaw *15.7.1909 v Dětmarovicích, absolvent střední školy rolnické, 
mobilizován v Rzeszowie, vězněn ve Starobielsku, zavražděn v Charkově. 
� Mencner Augustýn *12.8.1900 Lazích, bytem Dětmarovice čp. 688, ženatý, 
bezdětný, úředník, redaktor. Zatčen 22.4.1940 v Dětmarovicích při hromadném 
zatýkání polské inteligence. Vězněn v koncentračních táborech Dachau, Mauthausen-
Gusen. Po propuštění 28.2.1941 pracoval v Orlové a Karviné do svého druhého zatčení 
dne 20.7.1944  pro podezření politické angažovanosti. Vězněn v Myslovicích, Gross 
Rosen, Hartmansdorf i Buchenwald. Účastník pochodu smrti z tohoto koncentračního 
tábora. Vrátil se 12.6.1945 fyzicky i psychicky vyčerpán. Zemřel 18.11.1947 
v nemocnici v Opavě.  
� Poloček Fridolín *12.3.1900 v Dětmarovicích čp. 728, pracoval na dole Žofie 
v Porubě, posledně jako dělník v obchodním skladišti v Orlové, ženatý se Štěpánkou 
*31.1.1901, jedno dítě, dcera Ludmila. Zatčen 9.12.1942 pro ilegální komunistickou 
činnost. Vězněn v Ostravě a koncentračním táboře Auschwitz, kde zemřel 5.3.1943. 
�  Rychter Josef *30.4.1906 v Německé Lutyni, trvale bytem 
v Dětmarovicích čp. 765, povoláním horník, pracoval na dole Václav 
v Porubě, ženatý se Štěpánkou *23.5.1906. Zatčen služebnou gestapa 
v Ostravě dne 8.10.1942 pro ilegální komunistickou činnost. Vězněn 
v Ostravě a později v Breslau, po odsouzení ke čtyřem letům vězení 
dále vězněn ve věznici v Brieg nad Odrou. Tam 21.10.1944 zemřel. 
� Stáňa Emil *30.11.1912 v Dětmarovicích, bytem 
v Dětmarovicích čp. 170, povoláním horník, pracoval na dole Jindřich 
v Karviné, ženatý s Boženou  *31.1.1915, bezdětný. Zatčen služebnou 
gestapa v Ostravě dne 4.10.1942 pro ilegální komunistickou činnost. 
Vězněn v Ostravě, Olomouci a Breslau. Odsouzen k trestu smrti a dne 
15.7.1943 popraven v Breslau. 
� Sýkora Ervín z Dětmarovic. Umučen v koncentračním táboře. 
Další údaje scházejí. 
� Valica Josef *23.2.1911 v Dětmarovicích, bytem v Dětmarovicích čp. 348, 
ženatý s Emilií *9.9.1913 v Doubravě,  otec syna Oskara *27.5.1935 a syna Jana 
*21.10.1939. Zatčen 10.8.1943 služebnou gestapa v Těšíně, údajně pro sabotáž na 
závodě a styk s partyzány. Vězněn v Těšíně, cestou do koncentračního tábora 
v Osvětimi při pokusu o útěk zastřelen dne 21.8.1943 v Golešově.  
� Vaštyl Antonín *8.6.1905 v Dětmarovicích, bytem Dětmarovice čp. 706, 
povoláním horník na dole Jindřich v Karviné, ženatý, manželka  Růžena * 25.8.1903, 
dcera Marie *15.5.1928, syn Miroslav *14.2.1936. Zatčen služebnou gestapa v Ostravě 
dne 8.12.1942 pro ilegální komunistickou činnost. Vězněn v Ostravě, později 
v Breslau, kde byl odsouzen k 8 letům vězení. Zemřel dne 20.12.1943 ve věznici na 
Mírově. 
� Velčovský Boleslav *12.10.1918 v Dětmarovicích, bytem tamtéž. Zatčen pro 
pokus o přechod protektorátních hranic s úmyslem účasti v Československé zahraniční 
armádě. Zemřel 24.4.1942 v koncentračním táboře Dachau. 
� Velšar Štěpán (též Welszar Stefan) *9.11.1913 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, 
ženatý, rolník. Původ zatčení není znám. Vězněn v koncentračním táboře Auschwitz, 
kde 20.12.1941 zemřel. 
� Vronka Leo *6.6.1920 v Dětmarovicích, bytem Dětmarovice čp. 506, svobodný, 
dělník. Zatčen 29.6.1942 (jinde se uvádí 10.7.1942), jelikož pro nemoc opožděně 
nastoupil do práce v Německu  a odmítnul tzv. Volkslistu. Zemřel 8.8.1942 
v koncentračním táboře Auschwitz. 
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Oběti rasové perzekuce 
Židovské rodiny: 

� Lancer Zikmund s manželkou,  
3 dcery a 2 synové 

� Lancer Josef s rodinou 
� Rosenzweig Simon s manželkou, tři 

dcery a 2 synové 
 

Je doloženo, že mezi oběťmi byli i dva 
mladí Rómové z Dětmarovic: 
� Pupucová Aloisie  *4.12.1924 
v Dětmarovicích, zatčena 5.8.1942,  
umučena 21.8.1943 v koncentračním táboře 
v Osvětimi  
� Lapač Soegfried *4.12.1932 
v Dětmarovicích - Koukolné, zatčen 
3.8.1942, umučen 21.8.1943 v Osvětimi  

 
 

 

 
 
Zahynuli v důsledku jiných válečných událostí 
� Sedlář Jan *24.3.1896 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, ženatý, celník, člen 
odbojové skupiny, jejíž název není znám. Dne 7.4.1942 z obavy před zatčením 
gestapem spáchal sebevraždu.  
� Król František  Zahynul v roce 1944 během náletu. 
� Mencner František, Mgr. *30.8.1910 v Dětmarovicích, bytem tamtéž, právník, 
člen sociálně demokratického odboje, ukrýval se před gestapem od roku 1940. Zemřel 
11.2.1944 doma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
Auschwitz - Osvětim, koncentrační a vyhlazovací tábor v Polsku, jeden z největších. 
Breslau - Vratislav, ke konci 2. sv. války byla Vratislav prohlášena Němci za pevnostní město v Polsku. 
Waldheim - káznice v Sasku západně od Drážďan. 
Brieg - Brzeg, město na Odře mezi Vratislaví a Opolí v Polsku. 
Poznámky: 
Modře jsou zvýrazněna jména obětí, která jsou napsána na pomníku v parku před Dělnickým domem. 
Čísla o počtu obětí z naší obce se různí. Kniha „Oběti hitlerovské okupace a války 1939 -1945 v okrese 
Karviná“ uvádí, že z Dětmarovic zahynulo 23 osob. Ani toto číslo však není správné, protože nejsou 
započítáni všichni příslušníci židovských rodin, Rómové, občané polské národnosti i někteří jiní.  

Ve světlých kabátech je 
Rosenzweigová se dvěma dcerami 
v roce 1941  
na schodech svého domu čp. 293 
(dnešní lékárna) 
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Na paměť padlých a osvobození obce 
Na paměť padlých byl později postaven v parku před Dělnickým domem pomník. 
Stavba pomníku, kterému bylo určeno čestné místo v parku, probíhala současně s 
výstavbou celého parku v první polovině padesátých let)*. 
Autorem návrhu pomníku je první poválečný předseda MNV Albín Liberda, který byl 
svou profesí zednický mistr. Pomník je zděný ve tvaru křídla a uprostřed je umístěna 
deska z temné slezské žuly. Původně byl na desce  nápis poplatný své době „K uctění 
památky padlých příslušníků KSČ v Dětmarovicích z druhé světové války“ a pouze 
výčet jmen sedmi obětí. 

 

 
 

Po něžné revoluci v roce 1992 byla zho-
tovena, doplněna o nová jména a osazena na 
pomník nová deska s nápisem: „K uctění 
památky občanů Dětmarovic umučených 
v koncentračních táborech za druhé světové 
války“ a následuje výčet 15 samostatných 
jmen a tří židovských rodin. 
U pomníku se od jeho postavení až do 
dnešních dnů každoročně konají oslavy Dne 
vítězství nad fašismem.  

 
Osvobození obce připomíná syeni-
tová pamětní deska, která je umís-
těna na budově Obecního úřadu. 
Byla odhalena dne 30. dubna 1975 
v předvečer 30. výročí osvobození 
obce. Odhalil ji první poválečný 
předseda MNV Albín Liberda, 
autorem návrhu je Drahouš Polá-
ček. Při rekonstrukci budovy byla 
v roce 2003 sňata a v roce 2004 
znovu osazena na novou fasádu do 
stejného místa jako dříve. V minu-
losti byla pod deskou umístěna vá-
za z lipovské žuly. Bývalo zvy-
kem, že při slavnostních příleži-
tostech se do ní dávala kytička.   
 

)* Někde se uvádí již datum 1952, což 
odpovídá dochovaným fotografiím. Někde (v obecní kronice) se však uvádí, že pomník byl odhalen 
v době  10. výročí osvobození, což by pak bylo v roce 1955.  
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Radovánky 
 
Dětské radovánky organizovali již na začátku minulého století většinou učitelé školy. 
Ve třicátých letech byla hlavní organizátorkou Matice osvěty lidové. V záznamech o 
vystoupeních dechovky z let 1931 – 1940 se potvrzuje, že „dětské radovánky“ mají 
v naší obci hluboké kořeny, že se ve třicátých letech opravdu konaly. Z dochované 
dokumentace vyčteme, že se uskutečnily 17.6.1934, 16.6.1935, 11.6.1936 (v hostinci u 
Něbroja – zřejmě pro nepříznivé počasí), dále v červnu 1937 a 12.6.1938. Ve všech 
případech s výjimkou uvedeného roku 1936 se konaly na hřišti TJ Sokol.  
Další tradice této akce byla přerušena válečným obdobím. 
 
Ale již krátce po osvobození 29. července 1945 se tato tradiční akce konala. 
V uvedeném roce byly nazvány jako „slavnost sjednocené tělovýchovy“. Tato akce 
zasluhuje pozornost, protože na ni vystoupili společně příslušníci Sokola, Svazu 
mládeže a JPT (Jednotné proletářské tělovýchovy). Byla projevem jednoty v obci a 
vyjadřovala vůli občanů ke svornému budování nově osvobozené vlasti.  

 

    
 

    
Radovánky v roce 1945 

 

    
Radovánky v roce 1946 
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Tato jednota se bohužel udržela jen krátce. Radovánky podobného rázu se opakovaly 
ještě jednou v roce 1946.  
Brzy zahájily činnost nové politické strany, které se více či méně snažily mařit snahy 
po jednotě. Nejvýrazněji se to projevilo v Sokole, kde národní socialisté zmařili 
vytvoření společné tělovýchovné organizace v obci.  
Později bylo hlavním organizátorem Sdružení rodičů a přátel školy.  
Děti se pod vedením svých učitelů vždy na radovánky pečlivě připravovaly. Na 
sokolském hřišti pak předváděly svým rodičům a ostatním přihlížejícím, co se naučily. 
Byla to různá cvičení, tance a tanečky nebo zábavné či závodivé hry.  
Po výstavbě nové školy se v osmdesátých letech dětské radovánky několikrát konaly 
v nově vybudovaném sportovním areálu u  základní školy. Později se ale opět vrátily na 
sokolské hřiště. 
Ráz radovánek se v posledních letech značně změnil. Prakticky až do konce 
osmdesátých let vystupovali všichni žáci školy, všechny třídy. Žáci jednotlivých tříd 
byli ve stejných cvičebních úborech. Na začátku akce byl společný nástup všech 
cvičenců. Ale ta doba je již dávno pryč. Slavnostní ráz se zcela vytratil, cvičí jen ti, 
kterým se chce, každý si oblékne, co chce. A tak rok od roku tříd, které nacvičují, 
ubývá a cvičenců je méně a méně a už prakticky se nejedná o cvičení. To ve většině 
případů nahradil tanec – dnes se tomu říká free styl.  

 

 
1975 

 

A ještě jedna poznámka. Kdysi mnoho desetiletí bývalo zvykem, že děti po cvičení 
dostaly teplý ohřátý párek s chlebem a hořčicí, zákusek a k tomu limonádu v láhvi nebo 
kelímku. A dnes? I tady se projevil současný způsob života. Proč by se někdo namáhal 
a ohříval párky, když je lepší objednat u nějaké firmy hamburger zabalený ve fólii a 
k tomu podat plastovou láhev nápoje. Mnohé, především menší děti, to ani nesní a 
možná to pak i jejich rodiče vyhodí. 
      

2002                                                                                                          2003 
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Odvedenci 
 
20. srpna 1945 se konal velkolepý odvod, kterého se zúčastnily desítky mladých mužů. 
Slavnostní průvod šel z Karviné až do Dětmarovic. Odvedenci byli ozdobeni 
nádhernými květinovými věnci se stuhami, které pro ně zhotovila místní děvčata. 
Průvod, který doprovázela dechová kapela a ve kterém kráčel také tehdejší předseda 
místního národního výboru Albín Liberda, se zastavil před pomníkem obětí první 
světové války, který tehdy stál v místech, kde je dnes autobusová zastávka před 
samoobsluhou v centru obce. Poté všichni zamířili k Dělnickému domu. Mnoho 
chlapců šlo také na místní hřbitov, aby se poklonili památce těch vrstevníků, kteří se 
tohoto slavnostního dne nedožili. 
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Z historie farnosti  
 

V pramenech i literatuře se připomíná farní dřevěný kostel v Dětmarovicích již od poloviny 15. 
století)1 přesně již v roce 1447. Bohužel nezachoval se jeho popis. Jakousi mlhavou představu o 
kostele v 17. století si můžeme udělat z překladu dvou níže uvedených vizitačních zpráv. Z nich 
si můžeme také udělat představu o tom, jak se na dětmarovické farnosti v té době žilo. 
V 16. století, a dokonce ještě v roce 1652, byly Dětmarovice zcela luterské. O několik málo let 
později, v roce 1687 zde bylo již jen 80 luteránů a fara byla katolická.  
 
Vizitační zpráva z roku 1679  

Ve vesnici Dittmersdorf neboli Dietmorowitz (Dětmarovice) je filiální kostel 
Německé Lutyně (Teuto-Lutinensis)  zasvěcený sv. Maří Magdaléně, je dřevěný s 
dřevěnou věží. Soudí se, že byl vysvěcený podle zvyklosti slavení posvěcení kostela na 
první neděli po svátku sv. Michala. Hlavní oltář sv. Maří Magdalény není vysvěcený, 
místo něho je přenosný oltář, ke kterému je vzadu připevněna tabulka s nápisem: „Léta 
Páně 1660, 6. března vysvětil tento přenosný oltář ke cti Boha všemohoucího 
nejdůstojnější pán Mikuláš Oborský, biskup laodicejský, sufragán, ustanovený generální 
arcijáhen krakovský a vložil do něho ostatky svatých mučedníků Pontia, Abraháma a 
Felicioly”. Také oltář Panny Marie na evangelní straně není vysvěcený stejně jako oltář 
sv. Hedviky na epištolní straně. Na hlavním oltáři je důstojný svatostánek svátosti ve 
stříbrném ciboriu, které je společné pro oba kostely. Pěkná dřevěná křtitelnice s 
měděnou nádobou  se dobře uzamyká klíčem, který zůstává u faráře, jinak je nutné 
vyžádat si druhý klíč. Svěcená voda je uchovávána v sakristii, není  však uzamčená. 
Zpovědnice  kvůli nedostatku místa není. Nově pořízená sedadla jsou vyhovující stejně 
jako dláždění, okna a dveře. Kazatelna je jednoduchá.  

Čtyři korouhve jsou nové, dvě staré. Dřevěná sakristie je dobře uzamčená, 
obsahuje vybavení potřebné pro bohoslužby: jeden stříbrný kalich celý pozlacený, dvě 
cínové konvičky, dvě skleničky, čtyři cínové svícny a dva dřevěné, tři kříže, římský 
misál vytištěný v Solnohradě (Salcburku) 1671, druhý vratislavský, ve kterém jsou 
uvedené mešní části a čtení, pěknou  mosaznou kadidelnici bez loďky, korporály a dvě 
pally, tři bursy - černá, červená a bílá, tři ubrusy pro hlavní oltář, jiné neposvěcené pro 
druhé oltáře i několik horších, tři  alby - černé, červené a bílé, tři vela bílé, červené a 
černé barvy, tři ornáty v těchto barvách, tři alby s humerály, tři cingula, agenda pouze v 
místním jazyce, kniha pokřtěných, sňatků a pohřbů od 9. června 1679.  Voda na mytí se 
uchovává jak v kameni, tak v měděné nádobě u dveří. Zvony jsou tři, prostřední není 
vysvěcený, protože je nový, čtvrtý zvon je nad kostelem, malý u sakristie a další u 
oltáře. Hřbitov je upravený, bez kříže, nepokřtění se pochovávají mimo u zdi. Márnice v 
dobrém stavu, s márami, je vyhovující. Příjem  kostela je ze sbírek a ze dvou rybníčků, 
do nichž se buď zavede plůdek, nebo se suché nechají pro orbu. Ze statku Vojtěcha 
Chuderka přichází ročně ke svátku sv. Michala 1 florin, z živnosti  kováře Vojtěcha 12 
krejcarů, z ulice řečené Skotnica Hanuskova 8 krejcarů, ze statku Jana Wiechny 
zahradníka 12 krejcarů, ze včelího úlu, kolik vynese, rovněž z rybníku přímo za 
kostelem, který užívá farář, za trávu, z nařízení nejdůstojnějšího pána Wlczka, arcijáhna 
a vizitátora 45 krejcarů.  Existují zde zápisy z roku 1662 pořízené 25. října od zesnulého 
pana Václava Ottieka, tehdy biskupského vizitátora, z nichž vyplývá, že částku 426 
tolarů slezských, 16 grošů, 3 haléře měli za sebe dávat všichni sedláci, kteří z toho také 
platili ročně obvyklé dávky kostelu. Proč se však nyní tolik let nevymáhají, nevím, kdo 
zavinil. Co se mne týká, napsal jsem jeho jasnosti panu hraběti z Herbersteinu jako 
mandatáři tohoto panství, aby se postaral o svolání sedláků a o jednotlivé vyšetření,  
 
)1 Podle „Dějin vévodství těšínského“ od autora Bohumila Biermana z roku 1863, str. 278. 
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kolik každý z celkové částky je povinen a kolik dluží dávek a nakonec pohnal všechny, 
aby dali, co je božího Bohu. Nutno vyčkat, jak záležitost dopadne. Budova pro 
ubytování faráře je prakticky hotova, se stájemi, stodolou, dvěma komorami, dvěma 
pokoji, studnou, nezařízená. Farníci plní své povinnosti při stavbě, opravách i na 
ohrazení bez otálení, za což je farář chválí. Bohoslužby se slouží o třetí neděli a všech 
svátcích kromě sv. Jana a Všech svatých, kdy jsou v Německé Lutyni. Naturální dávky 
faráři činí v luštěninách 9 korců, 9 měřic, 2 čtvrti, stejně ovsa. Pole za zahradou je širší 
než zahrada, asi 70 brázd až  ke strouze k mlýnském náhonu a rybníkům. Za rybníkem 
zvaným Ojče je pozemek, který přiléhá k polnostem vesnice Závada fryštátského 
panství, v sousedství polností Václava Olmy a Starého Mlýna. Z hospody se dává 1 
florin, ale žádné naturálie, a naturálie ze všech vesnic činí 15 korců, 3 měřice, 3 věrtele. 
Desetileté odpustky byly uděleny v Římě L.P. 1669, 5. července a jsou schválené 
těšínským komisařem  Ondřejem Sendeciem 31. března 1670 k svátku sv. Maří 
Magdalény a k svátku sv. Hedviky, jsou na sedm let a čtyřicet.  

Jako farář byl pro řečené kostely ustanoven P. Pavel Buchalius, skromný kněz a 
dostatečně vzdělaný, přesto však chybující, protože to všechno, co tam církvi náleží, což 
je dobře známo a je třeba, již sedm let nevymáhá. Byla vznesena tato nařízení týkající se 
jeho kostelů)2: důrazně jsem doporučil, aby se světla rozsvěcovala aspoň o hlavních 
svátcích, aby se hřbitov u obou kostelů zavedeným způsobem obehnal ohradou, dále 
aby se děti přidržely k chození na katechismus, aby nedával-li nějaký skrblík almužny, 
do sbírek, za vlastní zvonění a po mnoho let dávky, učinil to v přítomnosti faráře a 
panských úředníků.  A konečně ať farář na příslušných místech a vážně působí, aby se 
uskutečnilo všeobecné svolání sedláků, kteří jsou povinni něco ze svých statků  kostelu, 
a aby přitom mohl prosadit, aby usedlíci uhradili své dávky. Pan farář ve své blízkosti 
chová jako zástupce pokrevního bratra P. Jan Buchalia, který se hlavně věnuje 
hospodářství, a to nejenže se stará o služebné práce, ale odloživ kněžské roucho, 
obchází v pracovním oblečení pole a kolem domu, z této stránky budu požadovat  
nápravu..   
 

Vizitační zpráva  z let 1687 - 1688 
Připojený kostel je ve vesnici Dittmersdorff (Dittmansdorf, Dětmarovice). Tento 

je připojen  jako filiální, od mateřského kostela je vzdálen čtvrt míle, je zasvěcený sv. 
Maří Magdaléně. Původně byl posvěcený, ale heretici se ho zmocnili a opět byl vrácen. 
Je celodřevěný, postavený  z natřených trámů. Dřevěná sakristie na evangelní straně, je 
malá a tmavá s dveřmi pobitými železem, podlaha je z trámů. Kazatelna na téže straně 
je v obloučkovém slohu. Křtitelnice je dřevěná, na jejím víku je soška sv. Jana Křtitele, 
jak křtí Krista, uvnitř v bronzové nádobě je čistá křestní voda pod zámkem. Svěcená 
voda je uchovávána v sakristii ve skříni uzamčená. Dveře kostela jsou dobře zajištěné, 
loubí jsou dvě z obou stran, zpovědnice není žádná. Oltáře jsou tři, dva pěkné, 
nevysvěcené, se zděnou menzou, hlavní oltář je bez mřížky. Na něm stojí svatostánek, 
ve kterém se pod zámkem důstojně uchovává svátost ve stříbrném ciboriu s pozlaceným 
víkem a ozdobnou záclonkou. Toto ciborium patří německo-lutyňskému farnímu 
kostelu. Zvonice je dřevěná, spojená s kostelem, nad kostelem je věžička, ambit zvenku 
kolem kostela je krytý šindelem, před vchodem do kostela je umístěný kříž, všude jsou 
doškové střechy. K tomuto kostelu náleží zde jediná vesnice, farníci jsou katolíci, 
heretiků je 80. Příjem a vybavení tohoto kostela vykazuje zápis pana faráře. Jak se chodí 
ke zpovědi, lze vidět v soupisu  pana faráře, který je u mateřského kostela společný. Co 
se týká bohoslužeb: začínají v zimě o deváté hodině, v létě o osmé hodině, po krédu je 
 
)2 Hovoří se zde o 2 kostelech - v Dolní Lutyni a v Dětmarovicích. 
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polské kázání, po kázání je v létě katechismus. Při křtu se připouštějí 3 kmotři, existuje 
společná kniha pokřtěných, sezdaných a zemřelých, do které zapisuje pan farář. Křestní 
voda se žehná dvakrát do roka, svátost se obnovuje za 2 až 3 neděle. Klekání se zvoní  
třikrát denně a pokračuje zvonění s modlitbami proti Turku. Svátost se důstojně přináší 
místním nemocným, do jiných vesnic v burse. Zachovává se trojí oznámení 
manželských ohlášek, kajícníků o velikonocích je 860.  

Co se týká stavu farnosti:  Pavel František Buchalius ze slezského Kotulina v kraji 
Tošeckém působil po svěceních nejprve jako kaplan u zbožně zesnulého důstojného 
pana preláta  Františka Welczka  ve Vratislavi, potom obdržel tuto farnost a působí v ní 
16 let. Na víru obrátil 200 duší. Má  u sebe svého mladšího pokrevního bratra-kněze, 
který mu pomáhá v pastýřské péči o duše, zde dostal jurisdikci od pana komisaře v 
Opolí Konstantina Ivanického. Rovněž zde slouží jeho další ženatý bratr, jehož žena 
zastává hospodyni. K faře přiléhají dvě koupelny (sauny), je dostatečně prostorná a 
dobře postavená, s dalšími potřebnými budovami a všude s doškovou krytinou. Vaří si 
sami pivo. Farní polnosti a příjmy: pole jsou u obou kostelů dost chudé, voda totiž tu 
nejlepší část poničila, německo-lutyňské pole se rozkládá v jednom honu od kostela s 
hájkem a loučkami mezi polem sedláka Tomáše Huplika z jedné strany a panským 
sadem z druhé strany až k poli Jana Olmy z Dětmarovic. Kromě toho ke kostelu patří  
břeh při řece Olze s rybníkem Zadníkem, který byl prodaný a k němu se opět vrátil. 
Dětmarovské pole se rovněž táhne přímo od kostela až k vodní strouze mezi polnostmi 
svobodného sedláka Pavla Rameše. Rovněž k němu patří břeh řeky Olzy za panským 
rybníkem řečeným Oteč, odkud řeka přechází na pozemky fryštátského panství, a 
rovněž hájek pod návrším výše uvedeného sedláka Pavla Rameše. Žádný farní inventář 
není podchycen. Následující naturální dávky: z vesnice Německá Lutyně se odvádí 
luštěnin 35 šeflů a stejně ovsa, z vesnice Welmersdorff (Věřňovice) 6 šeflů luštěnin a 
stejně ovsa, peněžní dávka 1 groš, z vesnice Skřečoň luštěnin 1 šefl, 3 věrtele a stejně 
ovsa, peněz 10 grošů,  z vesnice Polská Lutyně luštěnin 14 šeflů a stejně ovsa, z vesnice 
Dětmarovice luštěnin 33 šeflů a 2 měřice a stejně ovsa, peněz 30 grošů. Co se týká 
učitele: Jan Lonczich, již starý muž, slouží 40 let. Z obřadů má čtvrtinu, ze křtu 1 
stříbrný a od každého sedláka dostává pecen chleba a 1 krejcar. Škola je dost dobrá, 
blízko farního kostela v Německé Lutyni, v ní učitel také bydlí. O kostelnících: u 
mateřského kostela jsou pověření dva, Václav Pileš slouží 7 let a Ondřej Warkoczek 
slouží 4 léta; u filiálky jsou rovněž pověření dva: Urban Pieczka slouží 8 let a Matyáš 
Cipuch domkář, slouží 5 let. Všichni čtyři slouží zdarma. Od kostelních peněz jsou v 
obou místech po dvou klíčích, jeden má farář a 
jeden mají kostelníci. Účetní kniha je u 
mateřského kostela vedena  řádně a samostatně, 
zapisuje učitel, u filiálky je společná kniha, 
zapisuje sám farář. Vyúčtování se provádějí co 
dva roky, poslední vyúčtování  se konalo  u 
pana těšínského komisaře Alexandra Klaybora 
29. března 1688. U mateřského kostela je 
hotovost 100 tolarů, v dluzích u farníků 450 
tolarů, u filiálního kostela je hotovost 40 tolarů 
a v dluzích u farníků 300 tolarů. Tyto dluhy 
mají oba kostely u dobrých selských dlužníků, 
kteří je mimo kostelní dávky po částech nebo 
postupně splácejí.         

 

Jakpak asi ten náš dřevěný kostelíček vypadal? 
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Faráři, administrátoři a provizoři dětmarovické farnosti 
Jména kněží, kteří působili na farnosti v Dětmarovicích jsou dochována už od sedmnác-
tého století. Jako první z nich je uveden František Buchalis. 

 

 
Jméno: 

V naší obci působil: 
od do 

Paul Franz Buchalis (Pavel František Buchalis) 1671 1703 
Bartholomeus Joseph Krzewky (Bartoloměj Krzewki) 1703 1745 
Augustin Joseph von Saintgenois  (Johan Schatt, také Jan Schatt) 1745 1748 
Augustin Alkantera Foytzik (Augustin Fojcik) 1748 1750 
Ernest Vatter (Arnošt Vatter, či dokonce Natter?) 1750 1759 
Franz Haimb (František  Heimb) 1759 1775 
Johan Brzuska (Jan Brzuska) 1775 1778 
Joseph Pallarczyk  (Josef Pallarczyk) 1778 1792 
Poznámka: V závorkách uvedeno jméno dle dokumentů nacházejících se v báni kostela.  

 

Posledně jmenovaný se roku 1792 přestěhoval do Německé Lutyně a od té doby až do 
roku 1863 byl kostel v Dětmarovicích považován za filiální kostel v Německé Lutyni. 
Faráři a administrátoři se v Dětmarovicích dost často střídali. Jejich jména od roku 1792 
však scházejí.  
V roce 1863 přišel do Dětmarovic lokalista, později farář, Filip Quita. Z dalších, kteří se 
nějakým způsobem zapsali do historie obce, stojí za povšimnutí farář Jan Skulina, 
kaplan z Fryštátu, který se za svého působení v Dětmarovicích od roku 1902 do roku 
1910 snažil obec polonizovat. Náboženství ve škole vyučoval polsky, dokonce zde byla 
zřízena polská škola. Opačné zásluhy měl v letech 1910 - 1926 farář Robert Pardubický. 
Ten se mimo jiné zasloužil o zvelebení chrámu. V paměti současných obyvatel ještě 
zůstali farář Matouš Wilczek (1926 - 1938), administrátor Fridolin Jaszczenko (1940 - 
1950) či poslední zde sloužící farář Johan Szlachta (1950 - 1971).  
Od roku 1974 je fara neobydlena a do Dětmarovic dojíždějí pouze administrátoři.  
Administrátor Mgr. Jindřich Lorisz dojížděl z Petrovic u Karviné od roku 1990  
do roku 2003. V současné době patří Dětmarovice pod farnost starobohumínskou. 

 Razítko z roku 1962 
 

 
         F. Quita             A. Brodzki             J. Skulina          R. Pardubický        M. Wilczek 
 

 

Jméno a příjmení: 
 

Hodnost: 
 

Narozen: 
 

Vysvěcen: 
V naší obci 

působil: 
 

Poznámka: 
 

Zemřel: 
Philipp Quitta 
M.J.N.H. 
(Filip Quita) 

lokalista 28.4.1832  
Lipník  
nad Bečvou 

22.7.1855 
Olomouc 

9.10.1863 
           - 1870 

 29.4.1896 
Karviná-
Doly farář 1870 

     - 4.3.1889 
Franz Zuber 
(František Zuber) 

adm. 2.4.1860 
Czechovice 

5.7.1888 
Olomouc 

5.3.1889 
   - 24.5.1889 

 16.9.1913 
Kamenica 

Engelbert Brodzki 
(Andělín Brodzki) 

farář 10.11.1851 
Odry 

5.7.1876 
Olomouc 

25.5.1889 
 - 18.10.1902 

odešel do 
Fryštátu 

27.3.1920 
Cieszyn 
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Jméno a příjmení: 
 

Hodnost: 
 

Narozen: 
 

Vysvěcen: 
V naší obci 

působil: 
 

Poznámka: 
 

Zemřel: 
Johann Skulina 
(Jan Skulina) 

farář 28.4.1867 
Horní Žukov 

5.7.1894 
Olomouc 

19.10.1902  
   - 13.7.1910 

odešel do 
Brenné 

9.9.1948 
Bielsko 

Franz Bražina 
(František Bražina)

adm. )* 8.8.1883 
Ostravice 

23.7.1907 
Vidnava 

14.7.1910   
 - 30.11.1910 

  

Robert 
Pardubický 

farář 4.6.1873 
Janovice 

5.7.1899 
Olomouc 

1.12.1910 
   - 31.3.1926 

odešel do 
Starého  
Bohumína 

8.6.1935 
Starý 
Bohumín 

Matthias Wilczek  
(Matthäus Wilczek, 
Matouš Wilczek  
a dokonce Vlček) 

adm. 17.9.1893 
Frýdek 

8.7.1917 
Vidnava 

1.4.1926  
 - 31.12.1926 

později byl 
ustanoven 
kaplanem 
ve Skalici 

24.8.1942 
Ostrava-
Zábřeh farář 1.1.1927  

 - 24.10.1938 

Josef Olszak adm. 2.1.1905 
Horní Suchá 

13.7.1930 
Vidnava 

1.12.1938 
   - 18.9.1939 

 22.4.1977 
Doubrava 

Johann Pscheidl adm. 21.9.1908 
Cieszyn 

15.7.1934 
Vidnava 

19.9.1939 
 - 15.12.1939 

  
Jablunkov 

Viktor Alois 
Boczek 

adm. 15.10.1912 
Pudlov 

4.7.1937 
Vidnava 

16.12.1939 
 - 20.12.1939 

 30.8.1998 
Český Těšín 

ThDr.  
František Kalník 

adm. 31.8.1913 
Karviná-
Fryštát 

4.7.1937 
Vidnava 

21.12.1939 
 - 15.10.1940 

 3.9.1982 
Frýdek 

Fridolin 
Jaszczenko 

adm. 23.11.1914 
Karviná 

3.7.1938 
Vidnava 

16.10.1940  
   - 30.9.1950 

  

Johann Szlachta 
(Jan Šlachta) 
 

adm. 20.4.1911 
Karviná 

5.7.1936 
Vidnava 

1.10.1950  
   - 28.2.1951 

 12.5.1991 
Hrusice-
Senohraby farář 1.3.1951  

   - 30.9.1971 
Josef Kuchař adm. 18.10.1913 5.7.1939 

 
1.10.1971 
 - 15.12.1974 

 6.6.1984 

Jan Wzatek       )1                       exc. 
adm. )* 

24.11.1913 
Piersná u 
Petrovic 

25.6.1939 
Katowice 

16.12.1974 
   - 31.7.1975 

 22.3.1984 
Dolní Lutyně 

Ernest Dostal    )2                     exc. 
adm. 

20.10.1935 
Horní Suchá 

22.6.1958 
Litoměřice 

1.8.1975  
   - 31.8.1979 

  

Alois Cinciala   )1                   exc. 
adm. 

6.7.1927 
Třinec 

5.7.1970 
Brno 

1.9.1979  
   - 31.1.1990 

  

Mgr.  
Jindřich Lorisz  )3          

exc. 
adm. 

15.7.1937 
Vendryně 

25.6.1961 
Litoměřice 

1.2.1990 
   - 30.6.2003 

  

Mgr. Pawel 
Żiółkowski        )1     

exc. 
adm. 

9.4.1971 
Warszawa 

29.6.2002 
Moravská 
Ostrava 

1.7.2003  
 - 31.12.2003 

  

Mgr. Kalikst Jan 
Bernard Mryka 
OFM                 )4                    

exc. 
adm. 

5.9.1970 
Knurow 

9.5.1996 
Katowice-
Panewniky 

1.1.2004 
  - 31.7.2004 

odešel na 
Ukrajinu  
do Nižného 
Bystrého 

 

ThLic. Mgr. 
Hubert Krzystof 
Jerzy Zabłocki 
OFM)*              )4 

exc. 
adm. 

21.6.1963 
Kamienna 
Góra 

9.5.1996 
Katowice-
Panewniky 

1.8.2004 
        - dosud 

  

 

)* Vysvětlivky zkratek: adm. tj. administrátor ( zatímní správce) 
 exc. adm. tj. excurento administrator (odněkud přijíždí) 
 OFM = ordo francesco minorum  (Menší Bratři františkáni) 
Dojížděl z: )1  z Dolní Lutyně 
 )2  z Doubravy 
 )3  z Petrovic u Karviné 
 )4  ze Starého Bohumína 
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Kaplani dětmarovické farnosti 
Kooperátorské místo v dětmarovické farnosti bylo systemizováno pouze v letech 1909 -
1939. 
 

Jméno a příjmení: 
 

Hodnost: 
 

Narozen: 
 

Vysvěcen: 
V naší obci působil:  

Zemřel: od: do: 

Franz Bražina coop. 8.8.1883 
Ostravice 

23.7.1907 
Vidnava 

15.10.1909 30.11.1910  

Augustin 
Pazdiora 

coop. 22.8.1886  
Horní 
Suchá 

20.7.1910 
Vidnava 

1.12.1910 1.3.1913 13.9.1940 
kt.)4 Gusen 

Robert Ožana  coop. 5.6.1883 
Rychvald )3 

23.7.1907 
Vidnava 

1.8.1913 31.7.1914 2.5.1930 
Bogucice 

Karl Chrobok )1 coop. 16.10.1884 
Prostřední 
Suchá 

21.7.1909 
Vidnava 

1.8.1914 22.5.1915  

Karl Chrobok )2 coop. 25.3.1919 15.7.1919 

Josef Adamecki kaplan 12.12.1912 
Dolní 
Marklovice 

3.7.1938 
Vidnava 

1938 1939 26.5.1944 
kt.)4 
Oświęcim 

 
 
Kněží - rodáci 

Za zmínku stojí fakt, že ani jeden z duchovních správců, kteří v Dětmarovicích 
sloužili, nepocházel z naší obce. Všichni se narodili někde jinde, v obci sloužili a pak 
zase odešli jinam. Ze všech uvedených zemřel v Dětmarovicích pouze jeden jediný – 
Pavel František Buchalis. 

Na druhou stranu bych ráda připomenula, že v dosavadní historii obce pouze dva 
dětmarovičtí rodáci vystudovali a stali se kněží. Byli to Mrkwa a Nerychel. 

 
Jméno: Narozen: Vysvěcen: Zemřel: 
Jan Mrkwa 
(Johann Mrakwia) 

13.6.1846 
Dětmarovice čp. 10 

5.7.1872 
Olomouc 

30.12.1931 
Frýdek 

Msgre Bohumil Nerychel 29.3.1920 
Dětmarovice 

4.7.1943 
Olomouc 

2.2.1993 
Olomouc 

 

                       
                           Johan Mrakwia                                     Bohumil Nerychel 
 
 

)1Byl povolán k rakousko-uherské armádě a do dětmarovické farnosti se nakrátko vrátil až po svém 
propuštění ze srbského zajetí. 

)2 Vystoupil z římskokatolického duchovenstva. 
)3 Někdy se uvádí jako místo narození Kocobendz (farnost Těrlicko). 
)4  kt. tj. koncentrační tábor. 
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SSeezznnaamm  ppřř íí ll oohh   
 
 
Fotodokumentace: 
 

- 7 ks foto zimy (str. 2 hlavního alba) 
- 8 ks foto velké vody na Olši (str. 3 hlavního alba) 
- 3 ks foto prvního sněhu (str. 4 hlavního alba) 
- 4 ks foto sněhové kalamity (str. 4 hlavního alba) 
- 4 ks foto z jednání zastupitelstva obce (str. 5 hlavního alba) 
- 2 ks foto pracovníků OÚ (str. 5 hlavního alba) 
- 1 ks foto opravy oken v Dělnickém domě (str. 6 hlavního alba) 
- 2 ks foto dráhy on line (str. 6 hlavního alba) 
- 2 ks foto z výstavby mostku pod Wilczkovým kopcem (str. 6 hlavního alba) 
- 1 ks foto zastřihávání thují na hřbitově (str. 6 hlavního alba) 
- 5 ks foto elektrárny v současnosti (str. 7 hlavního alba) 
- 6 ks foto dům čp. 247 a jeho demolice (str. 8 hlavního alba) 
- 2 ks foto prodejny textilu (str. 9 hlavního alba) 
- 2 ks foto Hospůdky na statku (str. 9 hlavního alba) 
- 2 ks foto Myslivny u Jurčáků  (str. 9 hlavního alba) 
- 1 ks foto nové rodinné výstavby (str. 10 hlavního alba) 
- 1 ks foto zlaté svatby manželů Šustíkových (str. 10 hlavního alba) 
- 2 ks foto posprejovaných staveb v obci (str. 10 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze setkání jubilantů (str. 10 hlavního alba) 
- 3 ks foto obecního plesu (str. 11 hlavního alba) 
- 4 ks foto májových oslav (str. 11 hlavního alba) 
- 3 ks foto otvírání šoupátek  (str. 12 hlavního alba) 
- 4 ks foto ze Dne matek (str. 12 hlavního alba) 
- 4 ks foto z výstavy hraček (str. 13 hlavního alba) 
- 3 ks foto z veselého zpívání (str. 13 hlavního alba) 
- 9 ks foto ze křtu knihy (str. 14 hlavního alba) 
- 2 ks foto z výstavy ve škole (str. 15 hlavního alba) 
- 2 ks foto z výstavy v okresníma archivu (str. 15 hlavního alba) 
- 4 ks foto ze Dne otevřených dveří na elektrárně (str. 15 hlavního alba) 
- 15 ks foto z obecní oslavy k 700. výročí (str. 16 - 17 hlavního alba) 
- 7 ks foto z výstavy “Jak se žilo …“ (str. 18 hlavního alba) 
- 16 ks foto z Medových dnů (str. 19 - 20 hlavního alba) 
- 8 ks foto z dalších akcí (str. 21 hlavního alba) 
- 8 ks foto z činnosti knihovny (str. 22 hlavního alba) 
- 4 ks foto z církevní tématikou (str. 23 hlavního alba)  
- 3 ks foto z činnosti CASD (str. 23 hlavního alba)  
- 24 ks foto z činnosti základní školy (str. 24 - 26 hlavního alba) 
- 7 ks foto z činnosti SK a TJ Sokol (str. 27 hlavního alba) 
- 2 ks foto sester Mrozkových (str. 28 hlavního alba) 
- 3 ks foto Tomáše Kucharczyka (str. 28 hlavního alba) 
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Jiné materiály: 
 

- články z novin a internetu o počasí a přírodních jevech 
- kopie zápisu povodňové komise o velké vodě na Olši (1 list) 
- nabídka k pronájmu budovy Rumcajs – výstřižek z novin 
- dotazník na zavedení školního autobusu (1 list) a mapa  
- kopie smlouvy o spolupráci – realizace projektu „Lodí nebo raftem po Olši“ 
- články z novin o splavnění Olše 
- evropsky významná lokalita – nařízení vlády  
- evropsky významná lokalita – mapky 
- kuňka žlutobřichá – popis druhu a mapka výskytu 
- páchník hnědý – popis druhu a mapka výskytu 
- článek z novin o ptačí oblasti 
- článek z novin „Lidé topí čímkoliv …“ 
- článek z novin o černých skládkách 
- článek z novin o tom, jak zachránit kaštany 
- fotoreportáž z novin „rozkvetlý balkón“ 
- vzpomínky Josefa Klimši o výstavbě elektrárny 
- články z novin o těžbě uhlí 
- články z novin o průmyslové zóně v Dolní Lutyni 
- reklamní leták firmy Elektro Volák 
- reklamní letáky s účastí dětmarovických firem 
- články z novin o nezaměstnanosti 
- článek z novin „55 let společného života manželů Rutkových“ 
- prezentace firmy Zdena Černínová 
- články z novin „Mrtvolu našel v křoví“ 
- články z novin  o podvodném jednání  
- články z novin o trestných činech 
- vstupenka na obecní ples 
- letáček na burzu oblečení 
- článek z novin o křtu desky v Dělnickém domě 
- články z novin o přípravách obcí na oslavy 700 let trvání 
- článek z novin „Dětmarovice mají co nabídnout“ 
- článek z novin o oslavách 60. výročí osvobození 
- letáček na oslavy Dne matek 
- letáček na výstavu hraček 
- článek z novin o výstavě hraček 
- článek z novin o výstavě ve škole k 700. výročí 
- letáček na akci Sportovní odpoledne 
- program na Veselé zpívání 
- osobní pozvání starosty na křest knihy 
- podpisy účastníků akce Křest knihy (1 list) 
- článek z novin o nové knize „Dětmarovice …“ 
- pozvánky na výstavu do okresního archivu k 700. výročí 
- propagace  Dne otevřených dveří na EDě 
- článek z novin o Dni otevřených dveří 
- mimořádné vydání Dětmarovického okénka k 700. výročí 
- osobní pozvání starosty na přátelské posezení 
- seznam pozvaných s podpisy na přátelském posezení (2 listy) 
- osobní pozvání starosty na oslavy 700 let trvání obce 
- plakát na oslavy 700 let 
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- letáček na oslavy 700 let 
- pozvánka na oslavy 700 let 
- pamětní listy s podpisy umělců na obecní slavnosti (12 listů) 
- scénář obecní slavnosti od agentury Gryff 
- pooslavové vydání Dětmarovického okénka  
- pamětní mince vydané u příležitosti 700 let obce 
- fotoreportáž z internetu z koncertu v Dělnickém domě 
- článek z novin o Trestles cupu 
- pozvánka na setkání jubilantů 
- letáček na výstavu Kouzlo starých časů 
- pozvánka na setkání padesátníků 
- článek z novin  - pozvání na Medové dny 
- letáček na Medové dny 
- podpisové archy z Medových dnů (3 listy) 
- články z novin o Medových dnech 
- články z novin o Noci s Andersenem 
- propagační materiál Noci s Andersenem 
- letáček k soutěži Moje obec … 
- článek z novin „Církev se nestará o svůj majetek“ 
- propagační materiál k 80. výročí CASD 
- článek z novin o požáru ve škole 
- články z novin o turnaji Street jockey 
- ukázka ze Sborníku prací žáků základní školy 
- články z novin o místním fotbale 
- eskáčko – zpravodaje SK Dětmarovice  
- pozvání na slavnostní valnou hromadu 
- 70 let fotbalu Dětmarovicích – památeční brožurka 
- články z novin o futsalové lize 
- články z novin o cyklistickém závodu Grácia 
- článek z novin o dětmarovických včelařích 
- ukázka krásných dětmarovických zahrad 
- článek z novin „Nejúspěšnější studenti kraje“ 
- fotokopie ocenění Tey Mrozkové 
- článek z novin o trenérce Věře Kramné 
- příloha z novin „Rok v Evropě“ 
- články z novin o světových i regionálních událostech roku 2005 
- příloha z novin „Bez hranic“ o řece Olši 
- články z novin o druhé světové válce a osvobození 

 
 
Mimořádné materiály: 
 

- Počasí v roce 2005 - sešit s denními záznamy  
- Kalendář do každé rodiny 2005 
- Fotoalbum „700 let obce“ 
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