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ÚÚvvoodd  
 
 

 
Jarní Dětmarovice v roce 2006. Můj nerealizovaný návrh na pohlednici. 

 
 

Letošní rok byl opět ve znamení voleb. Byli jsme plni očekávání, jak dopadnou. Nakonec 
volby do Parlamentu a posléze do zastupitelstva obce vlastně nic nového nepřinesly. 
Noví členové zastupitelstva obce zvolili staronového starostu. 
V širším kontextu jsme si v letošním roce připomenuli 20. výročí havárie jaderné 
elektrárny v ukrajinském Černobylu. Od začátku roku nás média strašila ptačí chřipkou. 
Noviny, televize i internet plné informací s touto tématikou, nám někdy až naháněly 
hrůzu. 
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PPooččaassíí   aa  ppřř íí rr ooddaa  
 

 
 
 

   
Zima v parku, jaro před samoobsluhou,  

léto u obecního úřadu a podzim na Něbrojově kopci. 
 
 
 
Dlouhá tuhá zima, chladné a deštivé jaro s několika téměř letními dny, suché tropické 
léto se studeným finišem a konečně krásný slunečný podzim. Taková je charakteristika 
letošního počasí. 
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Zima  
 
Koncem roku 2005, jak víme z Kroniky obce, přišla bohatá sněhová nadílka. Konkrétně 
vydatně sněžilo od časných ranních hodin prakticky po celý den 30. prosince 2005. Byl 
to velmi hustý, mokrý a tím těžký sníh. Způsobil doslova kalamitu. Nejen na místních 
komunikacích, ale prakticky na všech silnicích všech stupňů. Silniční správa vůbec na 
návaly sněhu nestačila. Tak byl hlavní tah obcí velmi problematický. Také firma, 
zajišťující odklízení sněhu z místních komunikací na sníh nestačila. Nejdříve projížděla 
hlavní tahy, teprve další dny pak příjezdové komunikace, které slouží menšímu počtu 
občanů.  
Na Silvestra byla uspořádána brigáda, která odklízela sníh z chodníků  podél hlavní 
komunikace – prakticky od Lutyně až k řeznictví Ligocká. Tolik sněhu by vystačilo na 
celou zimu.  
 

  
Začátek roku byl ve znamení sněhové kalamity. 

Vlevo situace u zdravotního střediska, vpravo na Zálesí. 
 
Jen co se situace malinko zklidnila, komunikace byly jakž takž zprůjezdněné, začalo 
hned po Novém roce sněžit znovu, a to již odpoledne v pondělí 2.1. V úterý 3.1.ráno 
bylo všude bílo – jelikož byly ideální podmínky pro udržení sněhu, ten se zachytával na 
všem, co mu stálo v cestě – na některých větvích stromů  byla až 10 cm vrstva sněhu, 
ploty téměř nebyly vidět – všechna oka pletiva byla úplně plná sněhu, … Vypadalo to 
jako v pohádce. 
 
     Pohled z okna byl opravdu pohádkový. 
 
Teploty se v těchto dnech pohybovaly ve 
dne okolo nuly, v nočních hodinách jen 
málo pod nulou – minimálně bylo -5oC. 
Na základě stávající povětrnostní situace 
a předpovědi pro dny následující, 
zasedala dne 4. ledna Bezpečnostní rada 
Moravsko-slezského kraje. Ta upozornila 
řidiče motorových vozidel, aby v žádném 
případě necestovali do hor bez náležitého 
zimního vybavení, doporučují se nejen zimní pneumatiky, ale navíc řetězy a také lopaty.  
I v Dětmarovicích byla lopata nutná. Když jste ji s sebou neměli, byla velká šance, že 
nikam nedojedete. 
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V dalších dnech sníh z plotů i stromů postupně mizel. 
Po 20. lednu přišlo ochlazení. Přišly poměrně velké mrazy. Na některých místech v obci 
lidé naměřili až -26oC, bylo to různé – na kopcích byl mráz slabší než v dolinách. Je to 
zvláštní, ale tentokrát tomu tak bylo. K mrazivému počasí se přidal navíc smog. Slunce 
téměř nezasvítilo, všude bylo šedivo.  
Ten mokrý těžký sníh namrzal na střechách domů, … 
Mrazivé počasí vydrželo prakticky až do 7. února. Toho dne mráz polevil, ale zato byla 
pořádná metelice. Traktory měly opět co dělat. Sněžilo opět vydatně a vítr dělal závěje.  
Ze 7. na 8. února v noci se oteplilo (-5oC) a ve dne začalo tát. 9. února bylo téměř jasné 
slunečné počasí s mohutnou oblevou. 
Následovaly další mrazíky. 
Další mohutná obleva nastala od pátku 17.2. 
V pondělí 19.2. bylo krásné slunečné počasí, sněhu ubylo, zdálo se, že zima je už 
konečně na ústupu. Ale jak se v dalších dnech ukázalo, opak byl pravdou. Ve středu již 
to opět vypadalo jako v zimě. 
 

   
Obec narychlo zakoupila sněhovou frézu.                             Břečka u vchodu do radnice. 
 
Další dny drobné sněžení doprovázely mrazíky. 
V úterý 28.2. bylo ráno -13oC. 
Od středy 1.3. opět občas drobné sněžení.  
6.3. jsem si všimla, že kvetou kočičky. Jaru se chce na svět. 
Ale noční teploty okolo -5oC, z 6.3. na 7.3. ráno dokonce -9oC, přes den sice svítilo 
sluníčko, ale teplota nevystoupila nad nulu. 
9.3. od 15. hodiny husté sněžení, nasněžilo asi 20 cm sněhu. Toto sněžení se podepsalo 
na zvýšeném počtu dopravních nehod v našem okrese.  
Zimy už mají všichni plné zuby. Na internetu dokonce se začínají šířit různé fóry, 
zpěvák Jaromír Nohavica  dokonce složil aktuální písničku. 
Stále trvají mrazíky, většinou i přes den. Jak se zdá, zimě se letos u nás zalíbilo a 
nehodlá se vzdát své nadvlády a ustoupit. Lidé si už dělají legraci, že přišla doba ledová. 
16.3. Dnes bylo dopoledne moc zataženo, poté začalo hustě sněžit. Dle meteorologů byl 
dnes 120. mrazivý den v řadě. Další předpovědi nejsou optimistické, ještě má sněžit a 
mají být mrazy! 
19.3. Všude plno sněhu, mrazík. Srny mají neskutečný hlad – chodí až k brankám domů, 
hledají potravu. Chodí tak pomalu, jakoby už neměly žádnou sílu. 
Takovou zimu, jaká byla ta letošní, si skutečně téměř nikdo nepamatuje. V novinách 
psali, že se vrací tak jednou za čtyřicet let. 
Už opravdu toho všichni mají plné zuby. 
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Jaro 
 
20.3. v 1925 hod. přišlo astronomické jaro, ale nic tomu nenasvědčuje 
21.3. první jarní den ráno mlhavo, pak zataženo, teprve po 12. hodině se začíná obloha 
protrhávat a vychází sluníčko. 
Místo zelené trávy a rozkvétajících sedmikrásek, podbělu či sněženek jen zmrzlý sníh. 
Další dny mráz polevuje, sníh začíná pomalu roztávat. Vše je škaredé, šedivé, všude 
plno špíny, na cestách zbytky posypu. Zbytky sněhu jsou úplně černé. 
Další dny je střídavě, chvílemi svítí sluníčko, chvílemi začínají plískanice, začíná 
poprchávat déšť. Na jedné straně je to dobře, protože alespoň to trošičku spláchne tu 
špínu, ale na druhé straně je to zlé, protože vody z tajícího sněhu už tak je dost. 
26.3. Vůbec to nevypadá jako jaro. Je téměř zataženo, mrholí, odpoledne prší. 
27.3. dopoledne zataženo, přes poledne prší, od 15. hodiny vysvitlo sluníčko, teplota cca 
12oC. Dnes mohutně ubylo sněhu, ten se už drží pouze na hromadách. Konečně není 
bílo! Vše je ale škaredé, šedivé. 
28.3. Začíná pršet, nejen v Dětmarovicích, ale po celé republice. Odpoledne pořádně 
lije. Pod sílou deště dále mizí poslední vrstvy sněhu, ale na hromadách ještě zůstává. 
Pozvolna se zvadají hladiny místních toků. 
Již v noci se Olše dostává do 
1. stupně povodňové aktivity. 
29.3. V odpoledních hodi-
nách je prakticky každá 
prohlubeň naplněna vodou. 
Na polích vznikají celá 
jezera. Místní toky jsou téměř 
plné.  Po 17. hodině konečně 
přestává pršet. 
Před 19. hodinou na Olši 
vyhlášen 2. stupeň povod-
ňové aktivity. 

 

 
Graf výšky hladiny (vlevo) a průtoku (vpravo) na Olši. 

 
30.3. dopoledne zataženo, ale již kolem poledne vysvitlo sluníčko, které svítilo až do 
večerních hodin. To už zase začalo poprchávat. 
31.3. hladina vody v řece Olši a také v dalších řekách na severní Moravě začíná 
pomaloučku klesat. Zato na jižní Moravě a hlavně na tocích v jižních, středních a 
severních Čechách jsou velké povodně. 

Jarní tání na Olši. 
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Příroda se v dalších dnech začíná probouzet k jarnímu životu. Konečně vykvétají 
sněženky, bledule, krokusy. Zdá se, že zima je konečně pryč. Začínáme na zahradách a 
cestách s jarním úklidem. 
5.4. je od rána zataženo, okolo 7. hodiny ranní začíná 
poletovat sníh. Ten se postupně mění v déšť a dopoledne i 
odpoledne poměrně hustě prší. V pozdních odpoledních 
hodinách začíná sněžit. V 19 hodin je celá krajina bílá pod asi 
tří centimetrovou vrstvou sněhu. 
Ráno pouze 1oC. Sníh vydržel cca do poledních hodin druhého 
dne, to je 6.4. Celý den ale byla zima. 
Další dny se otepluje. Také občas přeháňky. 
Velikonoce – celkem solidní počasí – polojasno. 
Začínají práce na poli, zpoždění cca o celý měsíc oproti normálu. 
Obilí na mnoha polích vyhnité, je třeba je podsít, někteří občané je dokonce zaorali. 
Teprve okolo 20.4. začínají první lidé sadit brambory. 
Prakticky ze zimy jsme skočili přímo do léta, denní teploty okolo 25oC. 
V sobotu  22.4. bylo nádherné slunečné počasí. Kvetou narcisy, zlatý déšť, začínají 
kvést tulipány. V neděli 23.4. deštík. 
Další dny převážně slunečné počasí, stačí jít ven oblečen pouze v tričku. 
Z pátku na sobotu 29.4. začalo pršet a pršelo celou sobotu i neděli, bylo zataženo.  
Objevily se první květy na třešních. 
Ale stromy nebude mít kdo opylit, protože na Karvinsku uhynula převážná část včelstev 
na varroázu. 
1. května škaredé počasí, celý den deštivo, chladno – teplota mezi 5 – 9oC, teprve na 
večer déšť ustál a začaly se mraky protrhávat. 
Tento den nebyl ničím výjimečný. Prakticky každý den měsíce 
května byl stejný – honily se mraky, bylo téměř pořád 
zataženo, sluníčko vysvitlo jen na chvíli. Foukal nepříjemný 
studený vítr, který často přihnal přeháňky, někdy dokonce 
pořádný lijavec. Celý měsíc byl nezvykle chladný – denní 
teploty okolo 10 – 12oC, někdy dokonce pouze 8oC, noční 
teploty klesaly dokonce až na pouhé 4oC. 
Stručně řečeno – celý květen bylo zima a škaredě. Obvykle 
platilo přísloví „Studený máj, v stodole ráj“ – 
necháme se překvapit.                          
1. června byl stejný den jako dny májové. 
Pršelo a chladno bylo i další dny. Ve středu 7.6. se nad obcí přehnala poměrně silná 
bouřka. Byli jsme plni očekávání, jaké počasí bude, protože 10. června se měla konat 
druhá obecní oslava a stále ještě máme v živé paměti, jak to vypadalo vloni. Nakonec se 
počasí okolo pátku umoudřilo, v sobotu vysvitlo sluníčko. Bylo sice dost chladno, ale ač 
se honily mraky sem a tam a spadlo několik kapek deště, jakž takž to vydrželo. 
V neděli 11.6. se začalo oteplovat, byl nádherný slunečný den. Také další dny byly 
teplé, ale dusné. Ráz počasí se zcela změnil. Teplota šplhala k tropické třicítce. 
V sobotu 17.6. se už zase honily mraky, odpoledne a večer pršelo a přehnala se bouřka.   
V neděli opět teplo, další dny pondělí – středa teploty okolo 30oC, ve  čtvrtek 22.6. ráno 
před 6. hodinou se přihnaly mraky, které vypadaly velice špatně, hrozivě. Naštěstí je vítr 
odehnal a jen trochu popršelo. Přitom se ochladilo, což vlastně byla úleva. Během dne 
pak bylo příjemně, jen přes poledne bylo na sluníčku teplo. V pátek příjemné letní 
počasí. 

19.4. konečně kvetou sasanky. 

Konec května před radnicí. 
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Léto 
 
V dalších dnech se teplota opět vyhoupla ke třicítce – vydrželo to do středy. 
Od čtvrtku 29.6. do soboty 1.7. ochlazení a poměrně časté a vydatné přeháňky. 
V Čechách a na jižní Moravě přívalové deště a rozvodněné toky, někde dokonce opět 
záplavy. 
Letošní červnové počasí se vymklo z normálu.  
V neděli 2.7. skoro jasno, doprovázeno poměrně silným větrem.  
Další dny opět teplo – tropické vedro. 
Teprve v pátek 14. července v poledních hodinách se začalo mračit, setmělo se, foukal 
poměrně silný vítr. Lilo jako z konve. K večeru se opět vyčasilo, ale již další den 
v sobotu se ochladilo. Ze soboty na neděli teplota ráno pouze 14oC. V neděli 16.7. bylo 
polojasno, foukal studený vítr – počasí připomínalo podzim. 
Ale hned od pondělka opět vedro. 
Tropické léto, teploty denně nad 30oC. Ještě že jsou chladnější noci, takže alespoň 
trochu se člověk ochladí. Stejně jako jsme všichni měli plné zuby sněhu, máme nyní 
plné zuby vedra. Všichni čekají, až zaprší, je hrozně sucho. 
V sobotu 29.7. konečně vjel 
v Dětmarovicích kombajn na 
první pole – začínají žně. 
Odpoledne se honily mraky, 
trošku popršelo, ale za chvíli to 
nebylo poznat a opět bylo vedro. 
Tropické léto už prakticky trvá 
více než měsíc! 
V pondělí 31.7. konečně úleva – 
teplota nevystoupila nad 30oC! 
 

Kašna před obecním úřadem. 
 
V úterý 1.8. už bylo celkem 
příjemně. Dopoledně pod mraky, odpoledne polojasno, vál příjemný větřík. 
Postupně se začalo večer ochlazovat. Po extrémně vysokých teplotách přišel najednou 
během 24 hodin extrémní chlad – teplota klesla z cca 33oC na 15oC.  
Prakticky, až na malé výjimky, byl začátek srpna ve znamení přeháněk. 
Není moc komárů, ale je extrémně moc vos, které jsou dotěrné a nepříjemné. 
Pršelo také v sobotu 12.8. od pozdního odpoledne do neděle, kdy se naopak odpoledne 
vyčasilo. Z neděle 13.8. na pondělí 14.8. noční teplota (i ranní) pouze 11oC. Přes 
poledne i odpoledne polojasno, svítilo slunce, k večeru se začala obloha zatahovat. Před 
půlnocí začalo pršet. 
Kdo nesklidil obilí na rozhraní července a srpna, měl velké problémy. 
Až na nepatrné výjimky propršel celý srpen. Byl také značně studený – noční teploty 
okolo 10oC, denní jen o něco vyšší. V televizi říkali, že to byl nejstudenější srpen za 
posledních 30 let, ale já si myslím, že aspoň za 60, protože já si nepamatuji takovou 
zimu v srpnu. Někteří lidé dokonce už začali topit. V Alpách napadl první sníh. 
1.9. skoro zataženo, postupně se vyjasňovalo. Odpoledne se vyčasilo a bylo konečně 
trochu tepleji – venku i v domě teplota 19oC. K večeru ale opět začalo pršet.  
V tisku proběhla zpráva, že letošní září bylo nejsušší za posledních 45 let, tedy od roku 
1961. 
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Podzim 
 
Podzimní čas letošního roku byl 
nádherný, skutečné babí léto. Překrásně 
svítilo sluníčko, barevná škála byla 
neuvěřitelná. A tak jsem se toulala po 
obci a snažila se tu nádheru zvěčnit 
hledáčkem fotoaparátu. Kdoví, kdy zase 
bude taková příležitost. 
 

Ani se nechce věřit, kolik barev  
může mít obyčejné dubové listí. 

 

Idylický podzim v okolí Wilczkova kopce. 
 
Druhého listopadu napadl první sněhový poprašek. Ale to netrvalo dlouho. Opět se 
vyčasilo a svítilo sluníčko. V polovině listopadu se teplota pohybovala okolo 15oC, 
takže se pohybovala na hranici teplotních rekordů pro toto období. Na začátku prosince 
dokonce vlivem povětrnostních podmínek vykvetlo na polích tzv. „zelené hnojení“ – 
hořčice. Lány se tak v neuvěřitelnou dobu zabarvily celé dožluta, to si snad ještě ani 
nepamatuji. 
 

 
Stromy bez listí, ale kvete hořčice. Je 11. prosince 2006. Neuvěřitelné. 

 
Celkově byl letošní podzim moc hezký, prostě vydařený. Sníh napadl až 29. prosince, 
ale nebylo to nic moc. Tak alespoň těch podzimních dnů jsme si letos mohli vychutnat. 
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U voleb do Parlamentu ČR.  

Vlevo volební místnost v Dělnickém domě, vpravo v Koukolné. 
 
 
 
V letošním roce jsme opět přistoupili k volebním urnám. A to hned dvakrát. 
V červnu se konaly volby do poslanecké sněmovny, v říjnu pak do zastupitelstva obce. 
Zde došlo ke změně co se týká počtu kandidujících stran a uskupení. Poprvé v historii 
obce kandidovali do zastupitelstva obce nezávislí kandidáti.  
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Volby do Parlamentu ČR 
 

 
 

 
 
 
Volební kampaň velmi ostrá, především ze strany ODS. Projevilo se to i v naší obci, 
když veškeré tiskoviny, které byly na vývěsních tabulích (včetně pozvánek na kulturní a 
společenské akce apod.) byly jednoho dne přelepeny do posledního místečka plakáty 
ODS. 
 
Volby se konaly v pátek a v sobotu ve dnech 2. a 3. června 2006. 
 
V Moravskoslezském kraji kandidovalo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21 
stran a uskupení. Jejich čísla a názvy byly: 

 1 Strana zdravého rozumu 
 3 Balbínova poetická strana 
 5 Právo a spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě)1 
 6 Nezávislé 
 7 Česká pravice 
 8 Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)   
 9 Občanská demokratická strana 
 10 Česká strana sociálně demokratická 
 11 SNK Evropští demokraté 
 12 Unie svobody – Demokratická unie 
 13 Helax – Ostrava se baví 
 14 Pravý blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, 

MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a 
PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET)1 

 15 4 VIZE – 1.Daňový systém na jednom listu formátu A4. 2. Regulace inovace + 
Vysoká kvalita = Kratší pracovní týden. 3. Rodinný dům pro každého snadněji. 4. 
Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne. – www.4vize.cz)1 

 17 Moravané  
 18 Strana zelených 
 20 Komunistická strana Čech a Moravy 

 21 Koalice pro Českou republiku 
  Koalici tvoří: Demokratická unie České republiky, Hnutí na podporu 

dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků, Klub angažovaných nestraníků, 
Masarykova demokratická strana, Nezávislá iniciativa (NEI), Strana 
dobrovolných živnostníků a podnikatelů, Strana práce)1 

 22 Národní strana)2 
 24 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
 25 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)1 
 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ)1 

 

)1  Názvy stran jsou napsány přesně tak, jak byly uvedeny na  hlasovacím lístku. 
)2  Na kandidátce Národní strany bylo mnoho členů polické strany Republikáni Miroslava Sládka. 

V rámci volení kampaně navštívil Dětmarovice poslanec  
Martin Říman, který po volbách vykonával funkci  
ministra průmyslu a obchodu. 
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Výsledky voleb v naší obci dle jednotlivých okrsků  
 

 
Čís 

 
Strana 

Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec Celkem 
hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů 

počet % počet % počet % počet % počet % 
  1 Strana  

zdravého rozumu 
 

8 
0,90  

1 
0,15  

1 
0,40  

0 
0,00  

10 
0,48 

  3 Balbínova  
poetická strana 

 
1 

0,11  
0 

0,00  
0 

0,00  
1 

0,36  
2 

0,09 

  5 Právo  
a Spravedlnost 

 
2 

0,22  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
2 

0,09 

  6  
NEZÁVISLÍ  

 
5 

0,56  
3 

0,46  
1 

0,40  
2 

0,72  
11 

0,53 

  7  
Česká pravice 

 
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00 

  8  
Koruna Česká 

 
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00 

  9  
ODS 

 
227 

25,59  
172 

26,54  
68 

27,64  
81 

29,45  
548 

26,65 

10  
ČSSD 

 
319 

35,96  
266 

41,04  
90 

36,58  
105 

38,18  
780 

37,93 

11 SNK  
Evropští demokraté 

 
18 

2,02  
8 

1,23  
2 

0,81  
1 

0,36  
29 

1,41 

12 Unie svobody-
Demokratická unie 

 
5 

0,56  
0 

0,00  
2 

0,81  
0 

0,00  
7 

0,34 

13 Helax- 
Ostrava se baví 

 
4 

0,45  
4 

0,61  
0 

0,00  
0 

0,00  
8 

0,38 

14  
Pravý Blok 

 
0 

0,00  
2 

0,30  
0 

0,00  
0 

0,00  
2 

0,09 

15  
4 VIZE  

 
1 

0,11  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
1 

0,04 

17  
Moravané  

 
5 

0,56  
4 

0,61  
1 

0,40  
1 

0,36  
11 

0,53 

18  
Strana zelených  

 
26 

2,93  
17 

2,62  
8 

3,25  
2 

0,72  
53 

2,57 

20  
KSČM 

 
206 

23,22  
131 

20,21  
58 

23,57  
67 

24,36  
462 

22,47 

21 Koalice pro  
Českou republiku 

 
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00  
0 

0,00 

22  
Národní strana 

 
3 

0,33  
0 

0,00  
1 

0,40  
1 

0,36  
5 

0,24 

24  
KDU-ČSL 

 
52 

5,86  
36 

5,55  
12 

4,87  
11 

4,00  
111 

5,39 

25 NEZ. 
DEMOKRATÉ 

 
4 

0,45  
4 

0,61  
1 

0,40  
3 

1,09  
12 

0,58 

26 STRANA 
ROVNOST ŠANCÍ 

 
1 

0,11  
0 

0,00  
1 

0,40  
0 

0,00  
2 

0,09 

 Celkem hlasů 887  648  246  275  2.056  
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Výsledky voleb dle územně správních celků 
 

 
 
 
Čís 

 
 
Strana 

 
Dětmarovice 

Okres Karviná Kraj 
Moravskoslezský 

 
ČR 

hlasů hlasů hlasů hlasů 
počet % počet % počet % počet % 

  1 Strana  
zdravého rozumu 

 
10 

0,48  
509 

0,40  
3.414 

0,55  
24.828 

0,46 

  2 České hnutí za národní jednotu)* 216 0,00 
  3 Balbínova  

poetická strana 
 

2 
0,09  

61 
0,04  

425 
0,06  

6.897 
0,12 

  4 Liberální reformní strana)* 253 0,00 
  5 Právo  

a Spravedlnost 
 

2 
0,09  

187 
0,14  

1.044 
0,17  

12.756 
0,23 

  6  
NEZÁVISLÍ  

 
11 

0,53  
995 

0,79  
4.190 

0,68  
33.030 

0,61 

  7  
Česká pravice 

 
0 

0,00  
7 

0,00  
42 

0,00  
395 

0,00 

  8  
Koruna Česká 

 
0 

0,00  
80 

0,06  
420 

0,06  
7.293 

0,13 

  9  
ODS 

 
548 

26,65  
27.607 

22,00  
171.565 

28,11  
1.892,475 

35,38 

10  
ČSSD 

 
780 

37,93  
59.832 

47,69  
247.382 

40,54  
1.728,827 

32,32 

11 SNK  
Evropští demokr. 

 
29 

1,41  
1.855 

1,47  
11.967 

1,96  
111.724 

2,08 

12 Unie svobody-
Demokrat. unie 

 
 

0,34  
321 

0,25  
1.626 

0,26  
16.457 

0,30 

13 Helax- 
Ostrava se baví 

 
8 

0,38  
7.271 

0,21  
1.375 

0,22  
1.375 

0,02 

14  
Pravý Blok 

 
2 

0,09  
223 

0,17  
1.451 

0,23  
20.382 

0,38 

15  
4 VIZE  

 
1 

0,04  
30 

0,02  
186 

0,03  
3.109 

0,05 

16 Česká strana národně socialistická)* 1.387 0,02 
17  

Moravané  
 

11 
0,53  

173 
0,13  

1.492 
0,24  

12.552 
0,23 

18  
Strana zelených  

 
53 

2,57  
4.549 

3,62  
26.528 

4,34  
336.487 

6,29 

19 Humanistická strana)* 857 0,01 
20  

KSČM 
 

462 
22,47  

21.283 
16,96  

85.201 
13,96  

685.328 
12,81 

21 Koalice pro  
Čes. republiku 

 
0 

0,00  
124 

0,09  
809 

0,13  
8.140 

0,15 

22  
Národní strana 

 
5 

0,24  
369 

0,29  
1.476 

0,24  
9.341 

0,17 

23 Folklor i Společnost)* 574 0,01 
24  

KDU-ČSL 
 

111 
5,39  

5.785 
4,61  

43.852 
7,18  

386.706 
7,22 

25 NEZ. 
DEMOKRATÉ 

 
12 

0,58  
961 

0,76  
4.827 

0,79  
36.708 

0,68 

26 STRANA 
ROVNOST ŠANCÍ 

 
2 

0,09  
228 

0,18  
928 

0,15  
10.879 

0,20 

 Celkem 2.056  125.450  610.200  5,348.976  

 
 

Poznámka: 
Strany označené)* neměly v našem regionu kandidáty.   
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Graf vlevo znázorňuje procentový zisk stran, vpravo vítěze v jednotlivých krajích. 
 
Přehled o voličích v naší obci 
 

 
Ukazatel 

Okrsek Dětmarovice 
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

Zapsaných voličů 1.388 1.000 375 410 3.173 
Vydaných obálek 891 650 248 276 2.065 
% volební účasti 64,19 65,00 66,13 67,32 65,08 
Odevzdaných obálek 890 649 248 276 2.063 
Počet platných hlasů 887 648 246 275 2.056 
% platných hlasů 99,66 99,85 99,19 99,64 99,66 

 
Přehled o voličích dle územně správních celků 
 

 
Ukazatel: 

 
Dětmarovice 

 
Okres Karviná 

Kraj 
Moravskoslezský 

 
Celkem ČR 

Zapsaných voličů 3.173 218.081 1,004.818 8,333.305 
Vydaných obálek 2.064 125.991 613.115 5,372.449 
% volební účasti 65,08 57,77 61,02 64,47 
Odevzdaných obálek 2.063 125.906 612.673 5,368.495 
Počet platných hlasů 2.056 125.450 610.200 5,348.976 
% platných hlasů 99,66 99,64 99,60 99,64 
 
Starosta na kandidátce 
 

Poprvé v historii byl na kandidátce i občan naší obce. Za KSČM kandidoval na 21. 
místě starosta naší obce Ing. Lumír Mžik. 
Nevedl si vůbec špatně, v obci získal 187 preferenčních hlasů. 
 

Přehled o přednostních hlasech pro Ing. Lumíra Mžika: 
 

 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 Celkem 
počet % počet % počet % počet % počet % 

21 Mžik Lumír 81 39,32 61 46,56 18 31,03 27 40,29 187 40,47 

 
Územně správní celek: Počet preferenčních hlasů  % 
Obec Dětmarovice 187 40,47 
Okres Karviná 789 3,70 
Kraj Moravskoslezský  851 0,99 
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Z  č i n n o s t i  s t a r é h o  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 
 
 
18. zasedání (mimořádné) ZO dne 9.1.2006 

schválilo: 
� zakoupení sněhové frézy do výše 100 tisíc korun 

 
19. zasedání ZO dne 22.3.2006 

schválilo: 
� smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tisíc korun organizacím na činnost)1 v roce 2006 
� Program rozvoje obce pro rok 2006 v oblasti investic)2 
� Zřizovací listinu Základní a mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace 

(úplné znění včetně dodatků č. I – IV) 
� patnáctičlenné zastupitelstvo obce pro volební období 2006 – 2010 
 
20. zasedání ZO dne 17.5.2006 

schválilo: 
� záměr obce prodat garáž u domu čp. 901 (pod hasičskou zbrojnicí) dle znaleckého 

posudku s tím, že o prodeji rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání v červnu 
2006 

� záměr obce prodat část pozemku parc. č. 599 zastavěná plocha za cenu 10,- Kč/m2 
včetně části uhelny u domu čp. 73 za cenu dle znaleckého posudku s tím, že o 
prodeji rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání v červnu 2006 

neschválilo: 
� záměr obce prodat sál motorestu v Koukolné 

vzalo na vědomí: 
� závěrečný účet hospodaření Mikroregionu Olše 
 
21. zasedání ZO dne 14.6.2006 

schválilo: 
� prodej garáže u domu čp. 901 panu Robertu Weilgunimu za cenu dle znaleckého 

posudku, tj. za 26.770 Kč 
� prodej části pozemku parc. č. 599 o výměře 216 m2 za smluvní cenu 2.160 Kč a 

prodej bývalé uhelny u domu čp. 73 za cenu dle znaleckého posudku, tj. za 23.840 
Kč manželům Antončíkovým 

� prodej pozemků včetně zpevněné vodní nádrže manželům Molnáriovým za cenu dle 
znaleckého posudku, tj. za 68.230 Kč 

� Strategický plán rozvoje obce 
pověřilo: 

� starostu obce přípravou smlouvy mezi obcí Dětmarovice a Mysliveckým sdružením 
Dětmarovice pro poskytnutí finančních prostředků obce na zakoupení objektu čp. 
214, tj. myslivecké hájenky, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  

 
 

)1 Příspěvky z rozpočtu obce viz samostatná stať na str. 37/06. 
)2 Viz samostatná stať na str. 26/06. 



                                                                                                                                  19/06 

 

 

22. zasedání ZO dne 7.8.2006 
schválilo: 

� uzavření smlouvy obce a Mysliveckého sdružení Zátiší Dětmarovice o poskytnutí 
půjčky ve výši 1,790.000 Kč na koupi domu čp. 214)3 a pozemku parc. č. 2611. 
Roční úrok činí 5%, datum splatnosti je 30.6.2007. Pohledávka bude zajištěna 
zástavou zakoupených nemovitostí a zajišťovacím převodem vlastnického práva 
k zakoupeným nemovitostem ve prospěch obce 

 
23. zasedání ZO dne 20.9.2006 

schválilo: 
� odkoupení pozemků parc. č. 3/1)4 ostatní plocha o výměře 1671 m2, parc. č. 4)5 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2 a parc. č. 8/4 zahrada o výměře 158 m2 
z majetku Římskokatolické farnosti do vlastnictví obce za dohodnutou kupní cenu 
55 tisíc korun 

 
 
Konec volebního období 
 
Ve volebním období 2002 – 2006 se 
zastupitelstvo obce sešlo celkem na 23 
jednáních, na kterých přijalo 441 
usnesení. Dále se sešlo na 6 mimo-
řádných, kde přijalo několik dalších 
usnesení. Celkem se tedy sešlo 29x. 
 
Dne 11.10.2006 od 1700 hodin se konalo 
u příležitosti ukončení funkčního období 
Zastupitelstva obce v Hospůdce na statku 
společenské setkání členů zastupitelstva 
se starostou obce včetně rodinných 
příslušníků.  
 
 

Všichni členové zastupitelstva  
obdrželi od starosty obce Pamětní listy. 

 
 
 

)3 Budova čp. 214 - hájenka – byla postavena v roce 1982 za peníze obecní a myslivecké. 
Myslivci zde odpracovali tisíce brigádnických hodin zdarma. Poté byla převedena na okres, 
který podepsal trvalé užívání myslivcům. V současné době patří do majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Myslivci,  jakožto uživatelé, mají dle zákona 
předkupní právo. Ale kde mají vzít tolik peněz? V případě, že by myslivci hájenku neodkoupili, 
šla by do dražby a mohl by si ji koupit kdokoliv a na cokoliv. Aby byla zachována činnost 
Mysliveckého sdružení a také Honební společnosti Rovina, je nutné k činnosti mít zázemí, tedy 
hájenku vlastnit. Proto byl učiněn tento krok.  
)4 Parcela č. 3/1 jsou v podstatě chodníky od hlavní brány i bočních vchodů na hřbitově. 
)5 Parcela  č. 4 je plocha pod smuteční síní. 
 

Poznámka: Zastupitelstvo obce se celoročně zabývalo převody majetku, žádostmi o změnu 
územního plánu, hornickou činností a dalšími neméně důležitými záležitostmi. 
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Volby do zastupitelstva obce 
 
Výsledky dle stran a okrsků 

 
Občanská demokratická strana  
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 363.0 
 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 Celkem  

Poř počet % počet % počet % počet % počet % 
1 Kopel Petr 170 7,84 96 6,59 36 5,43 50 7,38 352 7,09 3 
2 Pasz Martin 172 7,93 128 8,79 46 6,94 47 6,94 393 7,92 1 
3 Bednár Ivo 166 7,65 100 6,87 44 6,64 47 6,94 357 7,19 4 
4 Zelek Pavel 151 6,96 100 6,87 51 7,70 45 6,64 347 6,99 1 
5 Lejsal Tomáš 147 6,78 102 7,01 43 6,49 47 6,94 339 6,83 2 

6 
Totková 
Kolderová Sylva 

138 6,36 104 7,14 49 7,40 49 7,23 340 6,85 3 

7 Mynář Leonard 185 8,53 107 7,35 47 7,09 46 6,79 385 7,75 2 
8 Mazurek Jaromír 151 6,96 104 7,14 47 7,09 49 7,23 351 7,07 4 
9 Bednárová Lada 127 5,85 90 6,18 47 7,09 42 6,20 306 6,16 5 

10 Mazurek David 134 6,18 101 6,94 42 6,34 44 6,49 321 6,46 6 
11 Karas Petr 161 7,42 94 6,46 41 6,19 50 7,38 346 6,97 7 
12 Zelková Jarmila 120 5,53 94 6,46 43 6,49 43 6,35 300 6,04 8 
13 Vija Rostislav 121 5,58 87 5,97 38 5,74 41 6,05 287 5,78 9 
14 Kolderová Monika 120 5,53 81 5,56 43 6,49 42 6,20 286 5,76 10 
15 Keklak Jan 105 4,84 67 4,60 45 6,79 35 5,16 252 5,07 11 
 Celkem hlasů 2 168  1 455  662  677  4 962   

 
Nezávislí kandidáti  
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 221.1 
 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 Celkem  

Poř počet % počet % počet % počet % počet % 
1 Kozel Miroslav 111 9,33 151 10,94 19 8,71 23 9,66 304 10,05 2 
2 Stáňa Libor 165 13,87 147 10,65 28 12,84 32 13,44 372 12,30 1 
3 Krůl Martin 75 6,30 116 8,41 18 8,25 17 7,14 226 7,47 3 
4 Polách Aleš 74 6,22 68 4,93 13 5,96 15 6,30 170 5,62 4 
5 Menšík Ondřej 69 5,80 83 6,01 11 5,04 12 5,04 175 5,78 5 
6 Kiselová Simona 77 6,47 84 6,09 10 4,58 16 6,72 187 6,18 6 
7 Madej Petr 56 4,70 84 6,09 13 5,96 9 3,78 162 5,35 7 
8 Kaděrová Michaela 102 8,57 95 6,88 23 10,55 24 10,08 244 8,06 1 
9 Valicová Tatiana 102 8,57 91 6,59 16 7,33 22 9,24 231 7,63 2 

10 Hanusek Rostislav 80 6,72 95 6,88 14 6,42 13 5,46 202 6,67 8 
11 Grzonková Libuše 66 5,55 67 4,85 8 3,66 11 4,62 152 5,02 9 
12 Wilczek Robert 47 3,95 94 6,81 13 5,96 8 3,36 162 5,35 10 
13 Černá Ludmila 90 7,56 93 6,74 16 7,33 19 7,98 218 7,20 11 
14 Kyjonková Iveta 45 3,78 61 4,42 9 4,12 11 4,62 126 4,16 12 
15 Chylík Milan 30 2,52 50 3,62 7 3,21 6 2,52 93 3,07 13 
 Celkem hlasů 1 189  1 379  218  238  3 024   

 
Komunistická strana Čech a Moravy  
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 594.0  
 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 celkem  

Poř počet % počet % počet % počet % počet % 
1 Mžik Lumír 403 10,89 258 12,06 95 8,29 103 9,14 859 10,59 1 
2 Kaděra Václav 290 7,83 177 8,27 77 6,72 80 7,10 624 7,69 2 
3 Posker Jan 245 6,62 138 6,45 74 6,46 78 6,92 535 6,59 4 
4 Šnapková Dagmar 286 7,73 169 7,90 84 7,33 78 6,92 617 7,60 3 
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5 Tomica Alois 261 7,05 149 6,96 77 6,72 79 7,01 566 6,97 5 
6 Hanusek Bohuslav 252 6,81 160 7,48 75 6,55 78 6,92 565 6,96 6 
7 Klozová Věra 255 6,89 149 6,96 84 7,33 84 7,46 572 7,05 1 
8 Kiša Vítězslav 229 6,19 127 5,93 70 6,11 68 6,03 494 6,09 2 
9 Kubánek Miroslav 226 6,10 137 6,40 71 6,20 80 7,10 514 6,33 3 

10 Vajda Rostislav 221 5,97 138 6,45 73 6,37 70 6,21 502 6,19 4 
11 Štefek Miroslav 202 5,46 118 5,51 71 6,20 66 5,86 457 5,63 5 
12 Frnka František 202 5,46 113 5,28 76 6,63 65 5,77 456 5,62 6 
13 Wowra Miroslaw 207 5,59 108 5,04 69 6,02 72 6,39 456 5,62 7 
14 Šnapka Tomáš 224 6,05 124 5,79 80 6,98 65 5,77 493 6,07 8 
15 Jančar Jaroslav 196 5,29 74 3,45 69 6,02 60 5,32 399 4,92 9 
 Celkem hlasů 3 699  2 139  1 145  1 126  8 109   

 
Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová  
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 148.5  
 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 celkem  

Poř počet % počet % počet % počet % počet % 
1 Foltynová Zdeňka 154 17,20 141 19,31 33 12,79 21 14,00 349 17,16 1 
2 Wojnar Richard 73 8,15 40 5,47 21 8,13 11 7,33 145 7,13 2 
3 Kubiček Lubomír 62 6,92 48 6,57 15 5,81 9 6,00 134 6,59 3 
4 Chroboková Danuta 59 6,59 38 5,20 18 6,97 9 6,00 124 6,09 4 
5 Kawulok Gerhard 44 4,91 42 5,75 12 4,65 7 4,66 105 5,16 5 
6 Jendryščíková Alžběta 110 12,29 88 12,05 27 10,46 17 11,33 242 11,90 1 
7 Szeligová Kristýna 57 6,36 36 4,93 16 6,20 9 6,00 118 5,80 6 
8 Grimová Vlasta 57 6,36 35 4,79 14 5,42 8 5,33 114 5,60 7 
9 Fialková Jiřina 45 5,02 41 5,61 21 8,13 9 6,00 116 5,70 8 

10 Slaninová Jana 43 4,80 51 6,98 14 5,42 7 4,66 115 5,65 9 
11 Chroboková Eva 47 5,25 30 4,10 16 6,20 11 7,33 104 5,11 10 
12 Konkolská Anděla 38 4,24 23 3,15 13 5,03 7 4,66 81 3,98 11 
13 Kuzniková Jana 36 4,02 44 6,02 16 6,20 10 6,66 106 5,21 12 
14 Slanina Leopold 36 4,02 42 5,75 12 4,65 7 4,66 97 4,77 13 
15 Kubičková Marcela 34 3,79 31 4,24 10 3,87 8 5,33 83 4,08 14 
 Celkem hlasů 895  730  258  150  2 033   

 
Česká strana sociálně demokratická  
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 220.0 

 Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 celkem  
Poř počet % počet % počet % počet % počet % 

1 Rosman Ladislav 170 12,21 129 12,32 22 9,28 36 10,71 357 11,85 1 
2 Kryska Drahomír 97 6,96 74 7,06 18 7,59 27 8,03 216 7,17 2 
3 Foltýn Stanislav 103 7,39 77 7,35 18 7,59 25 7,44 223 7,40 1 
4 Bura Oldřich 97 6,96 80 7,64 15 6,32 21 6,25 213 7,07 3 
5 Tomčík Josef 146 10,48 101 9,64 20 8,43 27 8,03 294 9,76 2 
6 Szwarc Bronislav 77 5,53 72 6,87 13 5,48 17 5,05 179 5,94 4 
7 Žurek Tomáš 83 5,96 65 6,20 14 5,90 17 5,05 179 5,94 5 
8 Formandlová Jana 100 7,18 65 6,20 16 6,75 26 7,73 207 6,87 6 
9 Poledník Ladislav 91 6,53 63 6,01 13 5,48 20 5,95 187 6,20 7 

10 Čempelová Darja 94 6,75 72 6,87 17 7,17 28 8,33 211 7,00 8 
11 Karas Martin 84 6,03 67 6,39 15 6,32 21 6,25 187 6,20 9 
12 Velšar Ladislav 69 4,95 47 4,48 14 5,90 18 5,35 148 4,91 10 
13 Czopik Petr 74 5,31 49 4,68 13 5,48 20 5,95 156 5,17 11 
14 Zaremba Miroslav 59 4,23 45 4,29 15 6,32 21 6,25 140 4,64 12 
15 Kuzník Zdeněk 48 3,44 41 3,91 14 5,90 12 3,57 115 3,81 13 
 Celkem hlasů 1 392  1 047  237  336  3 012   

 
 
 
 

Poznámka: Červeně jsou vyznačeni kandidáti, kteří se dostali do zastupitelstva obce. 
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Výsledky za obec dle okrsků 
 

 Okrsek 1 
Dělnický 

Okrsek 2 
Koukolná 

Okrsek 3 
Zálesí 

Okrsek 4 
Olmovec 

Obec  
celkem 

počet % počet % počet % počet % počet % 
1 ODS 2.168 23,20 1.455 21,56 662 26,27 677 26,79 4.962 23,47 
2 Nezáv 1.189 12,73 1.379 20,43 218 8,65 238 9,42 3.024 14,30 
3 KSČM 3.699 39,59 2.139 31,69 1.145 45,44 1.126 44,56 8.109 38,36 

4 
KDU-
ČSL 

895 9,58 730 10,81 258 10,24 150 5,94 2.033 9,62 

5 ČSSD 1.392 14,90 1.047 15,51 237 9,40 336 13,30 3.012 14,25 
 

Voličů v seznamu 1.404  1.009  376  414  3.203 
Vydané obálky 675  499  177  176  1.527 
Odevzdané obálky 675  499  177  176  1.527 
Platné hlasy 9.343  6.750  2.520  2.527  21.140 
Účast  v  % 48,08  49,45  47,07  42,51  47,67 

 
Nově zvoleni zastupitelé 
 

Číslo 
strany 

Kandidátní 
listina 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, věk 
Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

Hlasy 
absol. 

v % 

1 ODS 2 Pasz Martin, Ing., 27 let ODS ODS 393 7.92 
1 ODS 7 Mynář Leonard, Ing., 32 let ODS ODS 385 7.75 
1 ODS 1 Kopel Petr, 48 let ODS ODS 352 7.09 
1 ODS 3 Bednár Ivo, Ing. Ph.D., 35 let ODS ODS 357 7.19 
2 Nezávislí 2 Stáňa Libor, Mgr., 45 let NK BEZPP 372 12.30 
2 Nezávislí  1 Kozel Miroslav, Ing., 43 let NK BEZPP 304 10.05 
3 KSČM 1 Mžik Lumír, Ing., 48 let KSČM KSČM 859 10.59 
3 KSČM 2 Kaděra Václav, Ing., 67 let KSČM KSČM 624 7.69 
3 KSČM 4 Šnapková Dagmar, 55 let KSČM BEZPP 617 7.60 
3 KSČM 3 Posker Jan, 47 let KSČM BEZPP 535 6.59 
3 KSČM 5 Tomica Alois, 55 let KSČM BEZPP 566 6.97 
3 KSČM 6 Hanusek Bohuslav, 56 let KSČM KSČM 565 6.96 
4 KDU-ČSL 1 Foltynová Zdeňka, 48 let KDU-ČSL BEZPP 349 17.16 
5 ČSSD 1 Rosman Ladislav, Ing., 55 let ČSSD ČSSD 357 11.85 
5 ČSSD 5 Tomčík Josef, 60 let ČSSD ČSSD 294 9.76 

 

 

 
Každý  
nově   zvolený        
zastupitel  
obdrží  
„Osvědčení  
o zvolení členem 
zastupitelstva“. 
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Z jednání nového zastupitelstva obce 
 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
se konalo dne 31. října 2006 v sále Dělnického domu za přítomnosti 14 nově zvolených 
zastupitelů. Omluven byl pouze Ing. Ivo Bednár, Ph.D., který byl na služební cestě. 
V úvodu stávající starosta Ing. Lumír Mžik sdělil na svou obhajobu fakt: „Spočítal jsem 
si, že zrovna dnes, to je 31.10.2006, jsem ve funkci přesně 3.500. den.“ 
 

 
Pohled na nově zvolené členy zastupitelstva obce. 

 
Starosta, místostarosta i členové rady byli zvoleni na základě schváleného „Volebního 
řádu pro volby starosty, místostarosty a rady obce na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
obce dne 31.10.2006“ tajnou volbou. 

Volba starosty: 
Návrhy: ODS:   nemá kandidáta 
 Nezávislí:  nemají kandidáta 
 KSČM:  navrhuje Ing. Mžika 
 KDU-ČSL:  nemá kandidáta 
 ČSSD:  navrhuje Ing. Mžika 

Výsledky hlasování: 9 pro, 4 proti, 1 hlas neplatný.  
Starostou obce byl zvolen Ing. Lumír Mžik. 

Volba místostarosty: 
Návrhy:  ODS:   nemá kandidáta 

Nezávislí:  nemají a nenavrhují kandidáta 
KSČM:  navrhuje pana Tomčíka z ČSSD 
KDU-ČSL:  nemá kandidáta 
ČSSD:  navrhuje pana Tomčíka 

Výsledky hlasování: 8 pro, 5 proti, 1 hlas neplatný.  
Místostarostou obce byl zvolen pan Josef Tomčík. 

Volba členů rady: 
Návrhy 1. kolo: ODS:   nenavrhuje žádného kandidáta,  
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   vzdává se řízení obce a odchází do tvrdé opozice                
Nezávislí :  nenavrhují žádného kandidáta 
KSČM:  navrhují za KDU-ČSL paní Foltýnovou  

za ODS Ing. Pasze  
za Nezávislé Mgr. Stáňu 

KDU-ČSL:  nemá kandidáta 
ČSSD:  nemá kandidáta 

Ing. Pasz se ihned na to své kandidatury vzdal, proto musely být návrhy předloženy 
znova – musí být alespoň 3 návrhy. 

Návrhy 2. kolo:  ODS:         navrhuje Ing. Kozla z Nezávislých 
Nezávislí: nenavrhují nikoho 
KSČM: navrhuje paní Šnapkovou 
KDU-ČSL: nemá návrh 
ČSSD:  nemá návrh 

Do rady byli kromě starosty a místostarosty zvoleni paní Zdenka Foltýnová, Mgr.  Libor 
Stáňa a Ing. Miroslav Kozel. 

 
 
2. zasedání ZO dne 20.12.2006 

schválilo: 
� zadání zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení pro 

„Decentralizované odkanalizování obce“. 
� dokončení rozestavěných investičních akcí a jejich financování v prvním pololetí 

roku 2007: 
• ČOV a přečerpávací stanice u Mateřské školy v Koukolné 
• Prodloužení chodníku podél silnice S-I/67 do Koukolné 

� zahájení přípravy pro eventuelní realizaci 1. části investiční akce „Základní škola 
Dětmarovice – zateplení – I. etapa, výměna výplní otvorů“ (přední část budovy 
školy) v roce 2007 

� investiční záměr Základní školy „Výstavba výukového pavilonu“; realizace stavby 
je podmíněna zajištěním dotačního spolufinancování akce 

� poskytnutí zálohy dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost v roce 2007 ve 
výši 100.000 Kč z rozpočtového provizoria obce roku 2007 

� poskytnutí finančních prostředků (půjčky) Mysliveckému sdružení Zátiší 
Dětmarovice v souladu s usnesením ZO č. 416/22 ze dne 7.8.2006 v prvním pololetí 
roku 2007 

� rozpočtový výhled obce na období let 2008 – 2011 dle předloženého návrhu 
zřídilo: 

� finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro hornickou činnost a v souvislosti s tím 
zvolilo: 

� předsedy a členy jednotlivých výborů 
schválilo: 

� plán práce zastupitelstva obce pro rok 2007 
� smlouvu obce a ČSAD Karviná, a.s., o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě uzavřené dle ustanovení § 19c, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce 
Dětmarovice pro rok 2007 

doporučilo: 
� radě obce projednat zřízení investiční komise a redakční rady 
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Výbory a komise 
 
Zastupitelstvo obce zřídilo: 
 

9 členný finanční výbor ve složení: 
Ing. Miroslav Kozel, předseda finančního výboru 
Dagmar Šnapková, člen finančního výboru 
Ing. Drahomír Kryska, člen finančního výboru 
Ing. Tomáš Lejsal, člen finančního výboru 
Ing. Monika Kolderová, člen finančního výboru 
Jiřina Vichrová, člen finančního výboru 
Alois Tomica, člen finančního výboru 
Ing. Ondřej Menšík, člen finančního výboru 
Ing. Leonard Mynář, člen finančního výboru 
 

5 členný kontrolní výbor ve složení: 
Petr Kopel, předseda kontrolního výboru 
Jan Posker, člen kontrolního výboru 
Jana Kuzníková, člen kontrolního výboru 
Ladislav Poledník, člen kontrolního výboru 
Ing. Martin Krůl, člen kontrolního výboru        
 

9 členný výbor pro hornickou činnost ve složení: 
Ing. Ivo Bednár, Ph.D., předseda výboru pro hornickou činnost 
Ing. Ladislav Rosman, člen výboru pro hornickou činnost 
Josef Tomčík, člen výboru pro hornickou činnost 
Bronislav Szwarc, člen výboru pro hornickou činnost 
Ing. Stanislav Foltýn, člen výboru pro hornickou činnost 
Mgr. Martin Duda, člen výboru pro hornickou činnost 
Ing. Lumír Mžik, člen výboru pro hornickou činnost 
Antonín Dzialo, člen výboru pro hornickou činnost 
Ing. Pavel Zelek, člen výboru pro hornickou činnost 
 
Rada obce zřídila: 
 

6 člennou komisi životního prostředí a dopravy ve složení: 
Mgr. Martin Duda, předseda komise životního prostředí a dopravy 
Josef Tomčík, člen komise životního prostředí a dopravy 
Ing. Václav Kaděra, člen komise životního prostředí a dopravy 
Bronislav Szwarc, člen komise životního prostředí a dopravy 
Jarmila Popiolková, člen komise životního prostředí a dopravy 
Taťána Čempelová, člen komise životního prostředí a dopravy 
 

11 člennou komisi Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) ve složení: 
Dagmar Šnapková, předseda komise SPOZ 
Bohumír Balon, člen komise SPOZ 
Věra Gruščíková, člen komise SPOZ 
Ludmila Maroštíková, člen komise SPOZ 
Anna Pavlíková, člen komise SPOZ 
Růžena Šustíková, člen komise SPOZ 
Anna Voznicová, člen komise SPOZ 
Taťána Čempelová, člen komise SPOZ 
Zdena Galušková, člen komise SPOZ 
Zdeňka Foltynová, člen komise SPOZ 
Ludmila Videnková, člen komise SPOZ 
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ZZee  žžii vvoottaa  oobbccee  
 
 
 

 
Pohled na centrum obce z plošiny požárního vozu stojícího v areálu SK. 

 
 
P r o g r a m  r o z v o j e  o b c e  p r o  r o k  2 0 0 6  v  o b l a s t i  i n v e s t ic   
 
Prodloužení chodníku podél silnice S-I/67 do Koukolné 8,150.000 Kč 
Trafostanice TS-F 22 kV Olmovec 350.000 Kč 
Trafostanice TS-N 22 kV Olmovec 100.000 Kč 
Oprava potoka Výšina – dokončení terénních úprav 120.000 Kč 
Rekonstrukce plynové kotelny v budově čp. 1090 - kamenosochařství 150.000 Kč 
ČOV pro mateřskou školu v Koukolné 500.000 Kč 
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S c h v a l o v á n í  r o zp oč t u  
 
17. zasedání ZO dne 21.12.2005  

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

v prvním čtvrtletí roku 2006 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze 
schváleného rozpočtu roku 2005, to je 7,420.000 Kč; z toho rozpočtové provizorium 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dětmarovice na neinvestiční výdaje činí 
1,037.000 Kč 

 
19. zasedání ZO dne 22.3.2006 

schválilo: 
� schodkový rozpočet obce pro rok 2006 takto: 

� příjmy celkem po konsolidaci ve výši 29,200.000 Kč 
� výdaje celkem po konsolidaci ve výši 38,960.000 Kč 
� rozdíl příjmů a výdajů ve výši 9,760.000 Kč a splátky úvěru ve výši 2,040.000 

Kč na rekonstrukci budovy OÚ, které budou uhrazeny v roce 2006, jsou pokryty 
přebytkem hospodaření v roce 2005 ve výši 6,800.000 Kč a úvěrem ve výši 
5,000.000 Kč 

� příspěvek z rozpočtu obce pro základní školu pro rok 2006 takto: 
� investiční výdaje 3,700.000 Kč 
� investiční výdaje 150.000 Kč  

� rozpočet sociálního fondu ve výši 455 tisíc korun na straně příjmů i výdajů 
 
21. zasedání ZO dne 14.6.2006 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2006 k 31.5.2006 v příjmové části ve 

výši 30,180.000 Kč po konsolidaci a ve výdajové části ve výši 39,940.000 Kč po 
konsolidaci s tím, že rozdíl příjmů a výdajů ve výši 9,760.000 Kč a splátky úvěru ve 
výši 2,040.000 Kč na rekonstrukci budovy OÚ, které budou uhrazeny v roce 2006, 
jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2005 ve výši 6,800.000 Kč a úvěrem ve 
výši 5,000.000 Kč na „Prodloužení chodníku podél komunikace I/67“ 

� rozpočtové opatření č. 7 – snížení rozpočtové rezervy ve výši 1,415.000 Kč a 
zvýšení výdajů v celkové výši 1,415.000 Kč na realizaci těchto akcí v rámci 
Programu rozvoje obce pro rok 2006: 

investice:  
� výkup části plochy hřbitova  75.000 Kč 
� projekt opěrná zeď Ryšková      20.000 Kč 
� zpevnění MK Sobotka                          400.000 Kč 

neinvestiční výdaje: 
� měření svahových deformací  116.000 Kč 
� oprava dmychadla ČOV – bytovky  90.000 Kč 
� oplocení areálu u školy  90.000 Kč 
� úprava plochy po demolici čp. 73  150.000 Kč 
� informační tabule obce      45.000 Kč  
� oprava chodníků u pošty a lékárny 335.000 + 94.000 Kč 

 
22. zasedání ZO dne 7.8.2006  

schválilo: 
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� upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2006 k 31.7.2006 dle předloženého 
návrhu v příjmové části ve výši 31,499.000 Kč po konsolidaci a ve výdajové části ve 
výši 41,259.000 Kč po konsolidaci s tím, že rozdíl příjmů a výdajů ve výši 
9,760.000 Kč a splátky úvěru ve výši 2,040.000 Kč na rekonstrukci budovy OÚ, 
které budou uhrazeny v roce 2006, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2005 
ve výši 6,800.000 Kč a úvěrem ve výši 5,000.000 Kč 

 
23. zasedání ZO dne 20.9.2006  

vzalo na vědomí: 
� rozbory hospodaření obce k 31.8.2006 
 
2. zasedání ZO dne 20.12.2006 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2006 k 30.11.2006 dle předloženého 

návrhu v příjmové části ve výši 32,342.000 Kč a ve výdajové části ve výši 
37,102.000 Kč s tím, že rozdíl příjmů a výdajů ve výši 4,760.000 Kč a splátky úvěru 
v roce 2006 ve výši 2,040.000 Kč pokryje přebytek hospodaření z roku 2005 ve výši 
6,800.000 Kč 

 
3. zasedání ZO dne 28.3.2007  

schválilo: 
� upravený rozpočet obce k 31.12.2006 dle předloženého návrhu 
� závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2006 dle předloženého návrhu včetně 

zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
souhlasilo: 

� s celoroční hospodařením obce Dětmarovice v roce 2006, a to bez výhrad 
 

 
O zeleň v obci pečuje mj. 7 sezónních dělníků.  
Obecní úřad zaměstnává 3 vlastní a 4 na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce.  
I toto foto je pořízeno z plošiny požárního vozu.  
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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 6 
 
Příjmy 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet 

v březnu 2006: 

 
Plnění 

k 31.12.2006: 
Daňové příjmy celkem 25,480.000 28,978.000 
� Sdílené daně celkem: 22,600.000 25,699.000 

Z toho:  
o daň z příjmu závislá činnost 5,000.000 5,854.000 
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2,500.000 2,614.000 
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 300.000 344.000 
o daň z příjmu právnických osob 5,500.000 6,372.000 
o DPH 9,300.000 10,287.000 
o daň z příjmu právnických osob za obec 0 228.000 

� Daň z nemovitostí  2,400.000 2,433.000 
� Správní poplatky 400.000 384.000 
� Poplatek ze psů 80.000 85.000 
� Jiné daňové příjmy  0 377.000 

Nedaňové příjmy celkem 2,716.000 3,445.000 
� Příjmy z vlastní činnosti:  405.000 444.000 

o knihovna 25.000 22.000 
o sociální věci 380.000 422.000 

� Příjmy z pronájmu majetku 1,000.000 1,138.000 
o nájemné byty 120.000 136.000 
o nájemné nebytové prostory 800.000 848.000 
o hřbitovní poplatky 80.000 154.000 

� Poplatek odpad 1,200.000 1,303.000 
� Příjmy z úroků a finančního majetku 41.000 90.000 
� Splátky půjček (od občanů po krupobití) 70.000 78.000 
� Ostatní nedaňové příjmy 0 392.000 

Kapitálové příjmy  0 657.000 
� Dar nadace ČEZ 0 500.000 
� Prodej nemovitostí 0 122.000 
� Prodej DHM 0 35.000 

Přijaté státní dotace  1,004.000 2,691.000 
� Vyrovnávací 1,004.000 1,004.000 

o dávky sociální péče 30.000 30.000 
o školství  452.000 452.000 
o výkon státní správy 522.000 522.000 

� Účelová (chodník do Koukolné) 0 980.000 
� Volby 0 171.000 
� Dotace Úřadu práce 0 529.000 
� Dotace Moravskoslezského kraje pro SDH 0 7.000 

PPŘŘÍÍ JJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM   29,200.000 35,771.000 
Přebytek roku 2005 6,800.000 6,800.000 

PPŘŘÍÍ JJMM YY  CCEELL KK EEMM     3366,,000000..000000    4422,,557711..000000  
ÚÚvvěěrr     55,,000000..000000  55,,000000..000000  
ÚÚhhrrnneemm    4411,,000000..000000  4477,,557711..000000  
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Výdaje 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet  

v březnu 2006: 

 
Čerpání 

k 31.12.2006: 
Neinvestiční výdaje celkem 24,010.000 24,367.000 
� Doprava  2,125.000 2,691.000 

o dopravní obslužnost            785.000 806.000 
o místní komunikace (vč. zimní údržby)           1,340.000 1,368.000 
o chodníky, parkoviště 0 517.000 

� Vodní hospodářství  545.000 566.000 
o ČOV, kanalizace     475.000 558.000 
o drobné toky             60.000 1.000 
o pitná voda 10.000 7.000 

� Školství – základní škola 80.000 86.000 
� Kultura  2,350.000 2,379.000 

o knihovna            943.000 872.000 
o Dělnický dům  520.000 591.000 
o ostatní kultura 830.000 827.000 
o sdělovací prostředky 57.000 89.000 

� Využití volného času dětí a mládeže 0 42.000 
� Komunální služby                         4,745.000 4,619.000 

o bytové prostory  150.000 156.000 
o nebytové prostory 985.000 946.000 
o veřejné osvětlení              1,140.000 1,024.000 
o hřbitov   170.000 150.000 
o komunální služby        2,300.000 2,343.000 

� Životní prostředí   2,755.000 3,587.000 
o komunální odpad   2,300.000 2,602.000 
o ochrana půdy 0 116.000 
o veřejná zeleň              255.000 813.000 
o odchyt psů 200.000 56.000 

� Sociální věci 1,710.000 1,690.000 
� Požární ochrana 370.000 327.000 
� Zastupitelstvo obcí 920.000 881.000 
� Volby do PS PČR a zastupitelstva obce 0 195.000 
� Všeobecná veřejná správa 7,550.000 6,755.000 
� Finanční operace 270.000 538.000 
� Nerozdělená rezerva 590.000 0 
� Finanční vypořádání 2005 0 11.000 

PO – Základní škola - neinvestiční příspěvky)*  3,700.000 3,640.000 
PO – Základní škola - investiční příspěvky  150.000 210.000 
Neinvestiční příspěvky společenským organizacím 650.000 646.000 
Investiční výdaje celkem  10,450.000 8,098.000 
� Pořízení hmotného majetku   

o stroje  80.000 79.000 
o stavby 9,370.000 7,649.000 
o projekty 900.000 115.000 
o výkupy 100.000 55.000 
o inv. dotace (ČEZ – prodej) 0 200.000 
o inv. půjčka Obč. sdružení myslivců 0 0 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM  38,960.000 36,961.000 
Splátky úvěru 2,040.000 2,040.000 

VVÝÝDDAAJJEE  CCEELL KK EEMM   4411,,000000..000000  3399,,000011..000000  
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Z á v ě r e č n ý  ú č e t  o b c e  Dě t m a r o v i c e  z a  r o k  2 0 0 6 
 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2006 

Daňové příjmy 25,480.000 26,248.000 28,978.000 
Nedaňové příjmy 2,716.000 2,821.000 3,445.000 
Kapitálové příjmy 0 655.000 657.000 
Přijaté dotace 1,004.000 2,691.000 2,691.000 
Příjmy celkem 29,200.000 32,415.000 35,771.000 
Běžné výdaje 28,360.000 30,423.000 28,653.000 
Kapitálové výdaje 10,600.000 11,752.000 8,308.000 
Výdaje celkem 38,960.000 42,175.000 36,961.000 
Saldo: příjmy – výdaje -9,760.000 -9,760.000 -1,190.000 
Financování    
Přijaté úvěry 5,000.000 5,000.000 4,884.000 
Splátky úvěrů -2,040.000 -2,040.000 -2,040.000 
Prostředky minulých let 6,800.000 6,800.000 1,654.000 
Financování celkem 9,760.000 9,760.000 1,190.000 

 
Stav majetku vedeného v účetnictví obce dle inventarizace ke dni 31.12.2006 

Poř. 
číslo 

Číslo 
SÚ 

 
Název 

Stav v Kč 
Skutečný Účetní 

1 018 Drobný nehmotný investiční majetek 380.667,85 380.667,85 
2 019 Ostatní drobný nehmotný majetek 787.020,50 787.020,50 
3 021 Budovy, haly, stavby 141,148.816,25 141,148.816,25 
4 022 Movitý majetek 4,030.612,16 4,030.612,16 
5 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3,863.862,43 3,863.862,43 
6 031 Pozemky 6,931.902,65 6,931.902,65 
7 032 Umělecká díla a předměty 29.753,00 29.753,00 
8 042 Pořízení hmotných investic 11,304.324,20 11,304.324,20 
9 069 Finanční investice 2.000,00 2.000,00 

10 112 Materiál na skladě 8.729,35 8.729,35 
11 132 Zboží na skladě 71.940,00 71.940,00 
12 231 Základní běžný účet 8,484.290,10 8,484.290,10 
13 236 Peněžní fondy – sociální fond 90.487,60 90.487,60 
14 311 Odběratelé 153.796,81 153.796,81 
15 314 Poskytnuté provozní zálohy 379.830,00 379.830,00 
16 315 Pohledávky 269.959,80 269.959,80 
17 316 Ostatní pohledávky 8.716,68 8.716,68 
18 335 Půjčky SF – pohledávky za zaměstnance 183.988,10 183.988,10 
19 378 Jiné pohledávky 550.825,45 550.825,45 
20 321 Dodavatelé 193.005,73 193.005,73 
21 331 Závazky vůči zaměstnancům 402.595,00 402.595,00 
22 336 Závazky vůči SZ a ZP 166.384,00 166.384,00 
23 342 Ostatní přímé daně 47.568,00 47.568,00 
24 347 Vypořádání přeplatku dotací se st. rozpoč. 12.078,00 12.078,00 
25 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 8,763.570,90 8,763.570,90 
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N e i n v e s t ičn í  v ý d a j e  
                                    

Doprava:  2,691.000,- 
 � dopravní obslužnost – příspěvek MHD Orlová 600.000,- 
 � dopravní obslužnost – ČSAD Karviná 206.000,- 
 � dopravní obslužnost celkem 806.000,- 
 � MK – zimní údržba 695.000,- 
 � MK – údržba a opravy 448.000,- 
 � MK – dopravné, zaměření darovaných pozemků komunikací 135.000,- 
 � MK – značky, posypový materiál 83.000,- 
 � MK – pohonné hmoty na zimní údržbu chodníků 7.000,- 
 � místní komunikace celkem 1,368.000,- 
 � chodníky – materiál 11.000,- 
 � chodníky – údržba a opravy 506.000,-  
 � chodníky celkem 517.000,- 
 

Vodní hospodářství: 566.000,- 
 � ČOV – el. energie na ČOV a přečerpávací stanici 118.000,- 
 � ČOV – materiál k údržbě 2.000,- 
 � ČOV – vývoz kalů, rozbory vody 285.000,- 
 � ČOV – opravy a údržba 140.000,- 
 � ČOV – poplatek za objem vypouštěných vod 13.000,- 
 � ČOV a kanalizace celkem 558.000,- 
 � čistění potoků 1,- 
 � drobné toky celkem 1,- 
 � dary obyvatelstvu – přípojky 7.000,- 
 � pitná voda celkem 7.000,- 
 

Školství:  86.000,- 
 � ZŠ – pojištění majetku 75.000,- 
 � příspěvek polské ZŠ Dolní Lutyně 11.000,- 
 � základní škola celkem 86.000,- 
 

Kultura:  2,379.000,- 
 � knihovna – mzdy včetně pojištění 362.000,- 
 � knihovna – nákup knih 115.000,- 
 � knihovna – materiál a DHM 58.000,- 
 � knihovna – voda, plyn, el. energie 79.000,- 
 � knihovna – telefon, pojištění, Internet 88.000,- 
 � knihovna – cestovné, transféry obyv. SF 8.000,- 
 � knihovna – údržba 162.000,- 
 � knihovna celkem 872.000,- 
 � Dělnický – materiál k údržbě, voda 26.000,- 
 � Dělnický – služby – kulturní akce, revize 120.000,- 
 � Dělnický – opravy 445.000,- 
 � Dělnický celkem 591.000,- 
 � místní rozhlas – poplatky, materiál 30.000,- 
 � místní rozhlas celkem 30.000,- 
 � sdělovací prostředky – tisk „Okénko“, poštovné 59.000,- 
 � sdělovací prostředky celkem 59.000,- 
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 � ostatní – mzdy, SP, ZP 32.000,- 
 � ostatní – materiál 54.000,- 
 � ostatní – nájemné 40.000,- 
 � ostatní – služby (obecní ples, obecní oslavy) 625.000,- 
 � ostatní – věcné dary SPOZ 76.000,- 
 � ostatní kultura celkem 827.000,- 
 
Volný čas mládeže: 42.000,- 
 

Komunální služby: 4,619.000,- 
 � bytové hospodářství – materiál k údržbě 21.000,- 
 � bytové hospodářství – voda, plyn, el. energie 38.000,- 
 � bytové hospodářství – pojištění budov 16.000,- 
 � bytové hospodářství – služby (revize, fekál, dopravné, …) 6.000,- 
 � bytové hospodářství – opravy 56.000,- 
 � ostatní výdaje – přeplatky služeb 19.000,- 
 � bytové hospodářství celkem 156.000,- 
 � nebytové prostory – materiál k údržbě 65.000,- 
 � nebytové prostory – voda, plyn, el. energie 233.000,- 
 � nebytové prostory – pojištění budov 37.000,- 
 � nebytové prostory – služby (revize, fekál, dopravné, …) 72.000,- 
 � nebytové prostory – opravy 529.000,- 
 � ostatní výdaje – přeplatky služeb 10.000,- 
 � nebytové prostory celkem 946.000,- 
 � VO – materiál k údržbě 41.000,- 
 � VO – el. energie 571.000,- 
 � VO – služby, revize 0,- 
 � VO – údržba 412.000,- 
 � veřejné osvětlení celkem 1,024.000,- 
 � hřbitov – materiál a pohonné hmoty 7.000,- 
 � hřbitov – drobný dlouhodobý hmotný majetek 26.000,- 
 � hřbitov – voda, plyn, el. energie 7.000,- 
 � hřbitov – služby (revize hromosvod, plyn, elektro, …) 6.000,- 
 � hřbitov – opravy 104.000,- 
 � hřbitov celkem 150.000,- 
 � ostatní – mzdy včetně pojištění 2,075.000,- 
 � ostatní – ochranné pracovní pomůcky, materiál, poh. hmoty 148.000,- 
 � ostatní – pojištění aut, telefon. poplatky 27.000,- 
 � ostatní – služby (školení, informační tabule)  28.000,- 
 � ostatní – údržba 23.000,- 
 � ostatní – transféry obyv. SF 42.000,- 
 � komunální služby ostatní celkem 2,343.000,- 
 
Životní prostředí: 3,587.000,- 
 � komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu 2,602.000,- 
 � komunální odpad celkem 2,602.000,- 
 � monitoring půdy a podzemních vod celkem 116.000,- 
 � veřejná zeleň – mzdy včetně pojištění 588.000,- 
 � veřejná zeleň – drobný dlouhodobý hmotný majetek 38.000,- 
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 � veřejná zeleň – materiál, pohonné hmoty, pracovní pomůcky 115.000,- 
 � veřejná zeleň – pojištění strojů 21.000,- 
 � veřejná zeleň – údržba zeleně, ostatní výdaje 47.000,- 
 � veřejná zeleň – služby 4.000,- 
 � veřejná zeleň celkem 813.000,- 
 � odchyt psů a pobyt v útulku 56.000,- 
 

Sociální věci:  1,690.000,- 
 � dávky sociální výpomoci 18.000,- 
 � mzdy a pojištění pečovatelské služby 886.000,- 
 � materiál k údržbě, pohonné hmoty, DHM 115.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie 485.000,- 
 � telefon, pojištění budov 66.000,- 
 � služby – fekál, revize 27.000,- 
 � údržba 76.000,- 
 � ostatní transféry obyv. SF, ostatní výdaje 17.000,- 
 � sociální věci – pečovatelská služba celkem 1,690.000,- 
 

Požární ochrana:  327.000,- 
 � materiál, DHM, ochranné pomůcky výjezdové jednotky 132.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie 95.000,- 
 � telefon, pojištění budovy 25.000,- 
 � pohonné hmoty 9.000,- 
 � služby – fekál, revize, školení 25.000,- 
 � údržba 32.000,- 
 � refundace mezd 9.000,- 
 � požární ochrana celkem 327.000,- 
 

Zastupitelstvo obce: 881.000,-  
 � odměny členům zastupitelstva obce včetně pojištění 872.000,-  
 � cestovné členů zastupitelstva 3.000,- 
 � ostatní transféry obyv. SF 6.000,- 
 � zastupitelstvo obce celkem 881.000,- 
 
Volby do parlamentu ČR: 98.000,- 
 
Volby do zastupitelstva obce:  97.000,- 
 
Činnost místní správy: 6,755.000,- 
 � mzdy zaměstnanců včetně pojištění 4,701.000,- 
 � knihy, předplatné tisk 29.000,- 
 � drobný dlouhodobý hmotný majetek 136.000,- 
 � materiál – kancelářské a čistící potřeby 77.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty 359.000,- 
 � poštovné, telefon, pojištění budov a aut a odpovědnostní 327.000,- 
 � právnické služby, školení, zpracování mezd 196.000,- 

� služby – Internet, vazba Sbírky zákonů, aktualizace a 
   údržba programů, dohled zabezpečovacího zařízení budovy,  
   renovace tonerů, revize budovy, fekál, DIGIS   345.000,- 
� programové vybavení 22.000,- 
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� údržba a opravy 34.000,- 
� reprefond – pohoštění a dary 99.000,- 
� transféry sociálního fondu zaměstnanců 214.000,- 
� dary obyvatelstvu – plynové přípojky 86.000,- 
� daně a poplatky, cestovné 8.000,- 
� dotace obcím (svaz obcí, přestupky) 60.000,- 
� půjčky 62.000,- 

 � činnost místní správy celkem 6,755.000,- 
 
Finanční operace: 310.000,- 
 � úroky z úvěru 306.000,- 
 � peněžní služby 4.000,- 
 � finanční operace celkem 310.000,- 
 
Ostatní finanční operace – daň PO za obec: 228.000,- 
 
Finanční vypořádání 2005 – odvod: 11.000,- 
 
NN ee ii nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   2244,,336677..000000,,--  

 
 

 
 

   

 
Vlevo: 
V letošním roce uhynula spousta vzrostlých 
jehličnanů v okolí budovy obecního úřadu.  
A tak je pracovníci obce museli odstranit,  
což nebylo nic jednoduchého.  
Na plošině pracuje Víťa Josiek. 
 
 
 
Dole: 
Letos se mi konečně podařilo udělat  
pořádek ve stavebním archivu.  
K některým rodinným domkům totiž bylo hned 
několik složek, což bylo velice nepřehledné. 
Vlevo před úklidem, vpravo po něm. 
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I n v e s t i čn í  v ý d a j e 
 

Stroje a zařízení:  79.000,- 
 � sněhová fréza 79.000,- 
Stavby:   
 � prodloužení chodníku směr Koukolná 6,368.000,- 
 � využití volného času mládeže – hřiště škola 3.000,- 
 � trafostanice lokalita Olmovec TS-N 100.000,- 
 � trafostanice lokalita Olmovec TS-F 0,- 
 � dokončení úprav potok Výšina 129.000,- 
 � plynofikace kotelny čp. 1090 - kamenosochařství 150.000,- 
 � MK Sobotka 400.000,- 
 � ČOV pro MŠ Koukolná 499.000,- 
 � stavby celkem 7,649.000,- 
Projekty a studie:  
 � prodloužení chodníku směr Koukolná 0,- 
 � kanalizace obce - studie 47.000,- 
 � vodovodní řád Lipus 38.000,- 
 � MK Lipus 0,- 
 � MK Sobotka 16.000,- 
 � opěrná zeď MK Ryšková 14.000,- 
 � plynofikace kotelny čp. 1090 0,- 
 � ČOV MŠ Koukolná 0,- 
 � změna územního plánu č. 4 0,- 
 � projekty a studie celkem 115.000,- 
Výkupy pozemků:  
 � plocha hřbitova - část 55.000,- 
 � ostatní výkupy 0,- 
 � výkupy pozemků celkem 55.000,- 
Investiční půjčka občanskému sdružení myslivců: 0,- 
Investiční dotace právnickým osobám (ČEZ – prodej): 200.000,- 
  

II nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   88 ,,009988..000000,,--  
 

 
 
N a  ú s e k u  ú d r ž b y  o b e c n í h o  m a j e t k u 
 
Budova obecního úřadu:  

� oprava vysílačů Internetu 23.000,- 
Dělnický dům:  

� nové únikové dveře do přisálí 74.000,- 
� nové plastové dveře a plastová okna do kina 226.000,- 
� nové schodiště do kina 44.000,- 
� nový el. rozvaděč v kotelně 57.000,- 
� ostatní opravy a údržba (WC, lustr, ohřívač, čerpadlo …) 52.000,- 
� revize 49.000,- 

Knihovna: 
� nová plastová okna 162.000,- 
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Domy s pečovatelskou službou:   
� úprava koupelen v bytech č. 1, 3 a 5 v přízemí v nové DPS 101.000,- 

Hasičská zbrojnice: 
� výměna plynového kotle 30.000,- 
� vnitřní úpravy (koupelna mužstva) 35.000,- 

Budova čp. 900 - textil  
� úprava bytu č. 1 61.000,- 
� úprava holičství 91.000,- 

Budova čp. 73 - Relax: 
� demolice 299.000,- 
� zrušení přípojek, betonová opěrná zítka, úprava plochy 91.000,- 

Budova čp. 1120 stadión Gól: 
� výměna plynových sporáků v kuchyni 71.000,- 
� rekonstrukce sociálního zařízení muži 71.000,- 

Hřbitov:   
� chodník kolem kostela 90.000,- 

Veřejné osvětlení:  
� rekonstrukce 239.000,- 
� běžná údržba 224.000,- 
 

 
Př í s pě v k y  o r g a n i za c í m     
 
Zastupitelstvo obce schválilo následující částky: 
� Sportovní klub Dětmarovice  390.000 Kč 
� Sokol Dětmarovice 65.000 Kč 
� Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 55.000 Kč 
 

O dalších částkách rozhodla rada obce. Příspěvek byl poskytnut těmto organizacím: 
� Myslivecké sdružení Dětmarovice požadavek   7.000 Kč 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice požadavek 10.000 Kč 
� Český kynologický svaz  029 Dětmarovice požadavek 20.000 Kč 
� Český kynologický svaz  088 Dětmarovice Kč 
� Český svaz ochránců přírody Dětmarovice požadavek 15.000 Kč 
� Český svaz včelařů Dětmarovice  požadavek 15.000 Kč 
� Český svaz včelařů  Dětmarovice - na varroázu požadavek 20.000 Kč   
� Český svaz žen Dětmarovice požadavek   2.000 Kč 
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice Kč 
� OS Občané za životní jistoty Dětmarovice Kč 
� Tyfloservis Ostrava požadavek   5.000 Kč   
� Svaz tělesně postižených Orlová Kč 
� Sdružení zdravotně postižených Bohumín Kč 
� Organizační výbor Grácia Orlová Kč 
� ONKO – Naděje Karviná Kč 
� Slezská diakonie Kč 
� Roska Karviná Kč 
� Hospodářská komora Karviná Kč 
� Slezská humanita Kč 
� Karviná 2000 Kč 
� Český červený kříž Karviná Kč 
 

                  Celkem bylo rozděleno 646.000 K č 
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S t ra t e g i c k ý  p l á n  ro z v o j e  o b c e 
 
Tento materiál byl zpracován na základě výsledků sociologického průzkumu 
provedeného v roce 2004, práce Komise životního prostředí a dopravy (dále jen 
KŽPaD)  a ve spolupráci s občany Dětmarovic. Materiál obsahuje hlavní části 
dokumentu, tj. cíle, východiska a problémové okruhy dlouhodobé strategie rozvoje obce 
Dětmarovice. 
Obsah a forma materiálu čerpá z Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice, 
metodiky MA 21 a z obdobných dokumentů jiných obcí a měst. KŽPaD se pro 
jednotlivé problémové okruhy domlouvala na schůzkách v průběhu roku 2005. 
Materiál slouží jako podklad pro veřejnou diskusi, z níž by měly vzejít připomínky, na 
jejichž základě by měla být zpracována definitivní verze Strategie. 
Materiál má zatím pracovní povahu.  
Je založen v přílohové části Kroniky obce. 

 
 

P r o d l o u ž e n í  c h o d n í k u  d o  K o u k o l n é 
 
Akce probíhala pod názvem „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy“.  
Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání dne 22.3.2006 vybralo pro financování 
investiční akce „Prodloužení chodníku podél silnice S-I/67 do Koukolné“ nabídku 
Komerční banky Karviná s podmínkami: 

� výše úvěru  5,000.000 Kč 
� doba trvání úvěru do 31.12.2011 
� čerpání úvěru v roce 2006 na účty dodavatelů 
� splácení úvěru pravidelné měsíční splátky od ledna 2007 
� úroková sazba fixní ve výši 3,4 % p.a. 
� zajištění úvěru krycí blankosměnka vystavená obcí 

Na zasedání dne 17. května 2006 schválilo zastupitelstvo obce přijetí úvěru dle Smlouvy 
obce a Komerční banky o úvěru ve výši 5 miliónů korun na částečné profinancování této 
investiční akce, schválilo Smlouvu obce a Komerční banky o poskytnutí zajištění včetně 
předání 3 ks blankosměnek a vzalo na vědomí Obecné úvěrové podmínky Komerční 
banky a. s. 
Na stejném zasedání ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
pro rok 2006 ve výši 980.000 Kč v rámci podpory investičních akcí v obci v oblasti 
dopravy na tuto investiční akci.  
Předmětem projektu byla stavba chodníku po pravé straně silnice S-I/67 ve směru od 
Dětmarovic na Karvinou o šířce  dvou metrů a délce 900 metrů a úprava stávajících 
vjezdů.  Součástí stavby bylo i přemístění  dvou stávajících autobusových zastávek ve 
směru na Karvinou, a to zastávky Dětmarovice – mateřská škola a Koukolná. Stavba si 
vyžádala i přeložku  sloupů venkovního osvětlení a místního rozhlasu, včetně zřízení 
nové dešťové kanalizace.  Realizace stavby byla rozdělena do osmi stavebních úseků, 
dokončení výstavby chodníku se předpokládalo v závěru tohoto roku, ale bohužel 
některé drobnosti dokončeny nebyly.  
Celkové náklady na realizaci stavby dosáhly téměř  7 miliónů korun.  
Skupina ČEZ podpořila prostřednictvím své nadace tento projekt obce s názvem 
„Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy“ ve výši 500 tisíc korun. Na chodník taktéž 
přispěl, jak výše uvedeno, Moravskoslezský kraj. 
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Naše obec, jak všichni víme, leží na velmi frekventované trase Bohumín - Karviná. 
Silnice S- I/67, která obě města spojuje, prochází centrem obce. Kolem této komunikace 
je umístěno mnoho rodinných domků, objekty institucí a občanské vybavenosti, v těsné 
blízkosti je umístěn rovněž areál základní školy. Jedním z největších problémů obce je 
řešení bezpečnosti chodců podél komunikace I. třídy.  
Cílem realizace projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v obci, především dětí, chodník 
bude jedinou bezpečnou přístupovou komunikací ke škole. Výstavba chodníku přinese 
vedle bezpečnosti chodců také lepší plynulost silničního provozu, bude tedy přínosem 
nejen pro Dětmarovice, ale i pro občany sousedních obcí.   
 

 
 

 
C h o d n í k y  u  k o s t e l a 
 
V letošním roce byly položeny také 
nové chodníky ze zámkové dlažby u 
kostela, přesněji mezi kostelem a 
hrobkami. V souvislosti s tím byl také 
upraven okolní terén v těchto 
místech. 
 
 
 
 
 

 
 
Trvalo to dost dlouho, ale nakonec  
jsme se dočkali.  
Zatímco u motorestu v Koukolné  
již mohli občané po chodníku chodit,  
na jeho začátku u odbočky na Zálesí  
ještě probíhaly výkopové práce. 

 
Tady chodníky  
opravdu dlouho chyběly. 
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D e m o l i c e  o b j e k t u  čp .  7 3  –  R e l a x 
 
Jak jsem napsala v Kronice obce v roce 2005, patnácté zasedání zastupitelstva obce dne 
21.9.2005 vzalo na vědomí informaci o technickém stavu budovy čp. 73, dříve nazývané 
Relax, která se nachází u zdravotního střediska. V souvislosti s tím schválilo provedení 
demolice této budovy v roce 2006. 
Sedmnácté zasedání dne 21.12.2005 schválilo provedení demolice tohoto objektu 
v prvním čtvrtletí 2006 v rámci rozpočtového provizoria obce.  
Původně rodinný domek čp. 73 u zdravotního střediska koupil od soukromníka v roce 
1987 Místní národní výbor pro přechodné umístění provozoven Prodejna obuvi a 
Čistírna, které musely být přestěhovány ze svých dosavadních sídel v domě čp. 770 a 
čp. 364. Tyto domy patřily družstvu Jednota-Jedność Český Těšín a bylo rozhodnuto o 
jejich demolici pro vytvoření prostoru pro stavbu zamýšleného nového nákupního 
střediska. Po dostavbě tohoto střediska pak měly být obě provozovny přestěhovány do 
nových prostor a dům čp. 73 měl být zbourán. 
Tak byl nově zakoupený objekt opraven a obě uvedené provozovny zde nalezly své 
provizorní útočiště.  
Po roce 1989 se však situace zcela změnila. Od stavby nákupního střediska Jednota-
Jedność ustoupila a zrušila dokonce své doposud ztrátové provozovny. Čistírna  byla 
zrušena úplně, obuv byla privatizována. 
Uvolněné prostory v domě čp. 73 obec pak pronajímala soukromníkům. V místech, kde 
byla Obuv, tato zůstala, v další části budovy byl umístěn RELAX, jenž provozovala paní 
Květuše Sochorová a kadeřnictví paní Kulasové.  
Posledním nájemcem objektu byl do 30.6.2005 MUDr. Jan Slíva, který zde vyráběl 
drogistické zboží. 
Jak šel čas, stoletá, možná i starší budova, kde byly klenby a nebyla ani pořádná izolace, 
chátrala. Projevovaly se čím dál více různé závady. Po vyklízení objektu bylo zjištěno, 
že tento není možné dále bez většího zásahu užívat. Byl zpracován i odborný posudek, 
který situaci potvrdil. 
O objekt nikdo neměl zájem, 
ani přes opakované zveřejnění 
nabídky k nájmu. Rovněž byl 
ve stávajícím stavu neprodej-
ný a pořádná oprava by byla 
velice nákladná. A tak bylo 
rozhodnuto o jeho demolici. 
Výše uvedená usnesení byla 
naplněna a v průběhu měsíců 
dubna  až června byla stavba 
demolována. Na jejím místě 
byla pak vyasfaltována plocha 
pro parkoviště. 

  
 
 
 
 
 
 

Pravděpodobně poslední  
fotografie celého domu čp.73 
pochází z roku 2005 (nahoře).  
Dole foto 
z dubna letošního roku,  
kdy začaly demoliční práce. 
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V zá c n á  n á v š tě v a  
 
Naši obec navštívili na podzim 2006 potomci prvního dětmarovického nadučitele 
Ferdinanda Sadílka PhDr. Svatava Přibáňová, Sadílkova pravnučka a její syn PhDr. 
Martin Přibáň, Sadílkův prapravnuk. Doprovázeli je ještě další rodinní příslušníci. 
Starosta obce s nimi pohovořil, provedl po obecním úřadu a předal malou pozornost – 
knihu o obci. 

. 
 
 
P r o p a g a c e  o b c e 
 
Jak se již stalo tradicí, byl i pro letošní rok vydán Kalendář do každé rodiny. Zdá se, 
že u občanů je velice oblíbený.  
Přínosem je vydání nové orientační mapy obce Dětmarovice. Jsou v ní vyznačena 
všechna popisná čísla domů, základní informace o obci a také hezké fotografie. 
Ve spolupráci s Obecním úřadem Dětmarovice mapu vydala firma 3A  Design, s.r.o. 
Ostrava. 

         

  Orientační mapa vyšla jako druhá v pořadí.  
  Ta první, dnes již značně zastaralá, pochází z roku 1996. 
 
  Kalendář pro letošní rok byl vydán počtvrté. 
 

 
 Uprostřed  
 PhDr. Svatava Přibáňová,  
 napravo od ní její syn  
 PhDr. Martin Přibáň. 
 Druhý zleva starosta obce  
 Ing. Lumír Mžik. 
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Pohled na elektrárnu 

z 5. patra domu na 5. etapě v Orlové – Lutyni. 
 
 
 
 
EDĚ vyrobila v loňském roce  2,3 TWH elektrické energie. 
Začátkem roku měla pouze 181 zaměstnanců. 
V letošním roce začaly rozšířené generální opravy, které budou pokračovat i v dalších 
letech až do roku 2009. Postupně proběhnou na všech čtyřech elektrárenských blocích.  
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Z  č i n n o s t i  E l e k t r á r n y  D ě t m a r o v i c e  
 
 
Výměna ředitelů 
 
V letošním roce došlo ke změně ředitele Elektrárny Dětmarovice.  
Elektrárenská společnost ČEZ totiž koupila dvě elektrárny v jižním Polsku - 
Elektrowniu Skawina u Krakowa a Elektrowniu Chorzów - Elcho. Obě se nacházejí 
nedaleko českých hranic v blízkosti Elektrárny Dětmarovice. ČEZ počítá s tím, že 
blízkost těchto elektráren napomůže ke snížení nákladů na výrobu elektřiny společným 
nákupem paliva pro všechny. Slavnostní převzetí elektráren v Polsku se konalo 
29.6.2006.  
Do vedení Elektrárny Skawina byl jmenován náš dosavadní ředitel EDĚ Ing. Lumír 
Jendryščík, MBA, který byl ve funkci v Dětmarovicích od roku 2000. 
Na jeho místo nastoupil od 1.5. 2006 Ing. Dušan Timko)*.  
 

   
 

Vlevo „starý“ ředitel Ing. Lumír Jendryščík, MBA na letošním závodu Grácia Orlová 
s vítězkou vrchařské soutěže jubilejního 20. ročníku tohoto prestižního cyklistického 
závodu žen, který každoročně krouží i po silnicích Dětmarovic. 
Vpravo v rámečku nový ředitel Ing. Dušan Timko na VIP setkání u příležitosti Dne 
energetiků za účasti představitelů okolních měst a obcí.  
 
Vzniklo tak  spolu s elektrárnou Dětmarovice  a Energetikou Vítkovice, která je taktéž 
ze Skupiny ČEZ,  silné uskupení čtyř  elektráren v moravskopolském příhraničí 
s významem pro středoevropský region.  
Výkon dvou polských  sesterských  elektráren  dohromady je  zhruba stejný jako  výkon 
Dětmarovic.  
 
 
 
)* Ing. Dušan Timko (*1962) vystudoval ČVUT Praha, Fakultu elektrotechnickou – obor Technická  
kybernetika.  Od roku 1986 pracoval 10 let v různých pozicích v elektrárně Poříčí, od roku 1996 jako 
vedoucí odboru Řízení provozu elektrárny Poříčí.  Má 2 děti a jeho zálibami jsou lyže, cyklistika  a 
chalupa.  
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 „Těším se na nové místo a určitě  budu nadále  sledovat vývoj v dětmarovické 
elektrárně, pouze z větší dálky. Obě  nově koupené elektrárny jsou situovány 
blízko Dětmarovic,  což je výhodné pro využití budoucích synergických  efektů.  Kromě 
společného nákupu paliva  se nabízí možnost  dělat řadu činností pro všechny tři 
elektrárny společně, což povede k úspoře nákladů “ říká  Jendryščík.  
„Děkuji Lumíru Jendryščíkovi ze vše dobré, co pro ČEZ udělal na dosavadní pozici a 
přeji všechno nejlepší na pozici nové. Věřím, že i nadále bude pro společnost odvádět 
to, co je v jeho nejlepších silách“ říká Jiří Borovec, ředitel divize Výroba a člen 
představenstva ČEZ.  
Když došlo k oficiálnímu předání funkce za přítomnosti širšího vedení elektrárny, ujal 
se nový ředitel Ing. Timko vedení naší elektrárny  a řekl: „Vyjma výkonu základní 
vojenské služby ve Frýdku - Místku tento region příliš neznám. Věřím, že tady spolu 
vytvoříme  dobrý tým a že budeme pokračovat ve všech dosavadních skvělých 
výsledcích.“ 
 
 
Soužití s elektrárnou 
 
Skupina ČEZ podpořila prostřednictvím své nadace projekt obce s názvem „Zvýšení 
bezpečnosti dětí při cestě do školy ve výši 500.000 korun)*. 
Partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských darů je Nadace ČEZ. „Již 
v minulosti se nám dařilo řešit soužití občanů s elektrárnou, včetně minimalizace 
škodlivých vlivů na  životní prostředí v obci,“ říká starosta obce Ing. Lumír Mžik. 
„Právě minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí je prioritou elektrárny, 
v současné době v ní probíhá plánovaná generální oprava jednoho z bloků s náklady za  
půl miliardy korun s cílem zajištění jistoty ekologického provozu,“ uvedl k tématu Ing. 
Dušan Timko, ředitel Elektrárny Dětmarovice.  „Jsem rád, že se Nadace ČEZ  ve 
spolupráci se Skupinou ČEZ  podílí na realizaci projektů našich  sousedů.“  
 

 
 

Na život s elektrárnou jsme si za těch jednatřicet let už zvykli, ale v současné době nám 
začala dělat starosti v rámci projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO . 
 
 

)* Viz kapitola Ze života obce na str. 38/06. 
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L i k v i d a c e  l a g u n  O S T R A M O  
 
 
Mlecí zkouška 
Koncem letošního roku se začalo v obci horlivě diskutovat o tom, co elektrárna spaluje a 
proč. Prověřovali zde totiž, jak odstranit ekologické zátěže po bývalém podniku 
OSTRAMO Ostrava. 
Po téměř roční přípravě proběhla v Elektrárně Dětmarovice tzv. mlecí zkouška. Jejím 
cílem bylo prověřit technologické možnosti pro likvidaci ekologických zátěží v podobě 
spalování ropných produktů z úložišť bývalého podniku OSTRAMO. Celý proces má 
zjistit, zda je elektrárna schopna touto formou odlehčit životnímu prostředí v regionu. 
Projekt s názvem „Nápravná opatření - laguny OSTRAMO“ zpracovala Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava.  
Materiál lagun bývalého podniku OSTRAMO představuje pro ostravský region 
ekologickou zátěž a jeho rekultivace je technologicky velmi náročná. „Materiál lagun, 
tzv. sludge, je ropného původu, a proto se nabízí možnost   spalování, na základě 
speciální úpravy směsi z kalů, tzn. již certifikovaného paliva s názvem TPS NOLO 1)*,  
s černým uhlím a aditivem ve vhodném poměru v elektrárenských kotlích,“   uvedl Ing. 
Dušan Timko, ředitel Elektrárny Dětmarovice.   
Naše elektrárna je největší elektrárnou v rámci Skupiny ČEZ spalující černé uhlí.  Proto 
byla, v rámci projektu  Nápravná opatření - laguny OSTRAMO, vytipována jako jedna 
z nejvhodnějších zařízení v regionu. Mohla by tak pomoci s likvidací ekologické zátěže 
bez dalšího negativního vlivu na životní prostředí.  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je současně garantem kontroly 
ověřování vlivu na životní prostředí, přičemž ve spolupráci s firmou Geosan Group 
připravila celý program zkoušek a následných analýz. Na základě téměř dvouleté 
výzkumné práce došlo k samotné první zkoušce v Elektrárně Dětmarovice,  kde 
technický dozor tvořila opět Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.    
Jednalo se o tzv. mlecí zkoušku,  k níž došlo po téměř ročních náročných přípravách. 
Technicky limitujícím prvkem jsou vždy mlýnice, které mají za úkol zajistit dostatečně 
jemné rozemletí daného alternativního paliva. „Cílem zkoušek bylo tedy zjistit a 
prověřit všechny ekologické a technické parametry, včetně  optimálního množství 
příměsi v podobě látek z lagun OSTRAMO,“   upřesnil Ing. Dušan Timko.  Vlastní 
průběh zkoušky  podléhal schválení a přímé kontrole krajského úřadu, České inspekce 
životního prostředí,  Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu. Během zkoušky 
byly prováděny odběry vzorků materiálu a ovzduší na předem vytipovaných místech 
provozu elektrárny.   
V současné době  jsou výsledky mlecí zkoušky podrobeny  důkladné analýze, jejíž 
výsledky určí, zda dojde  k eventuálnímu spalování ekologicky zatěžujícího materiálu 
z lagun OSTRAMO v Elektrárně Dětmarovice. 
V souladu s maximálním ověřením dodržení všech  ekologických předpisů a 
bezpečnosti provozu  musí před konečným rozhodnutím o samotném spalování 
materiálu z lagun proběhnout  následně tzv. spalovací zkouška. 
 
)* TPS NOLO 1 neboli topná palivová směs, nápravné opatření laguny OSTRAMO. 
Vyrobené palivo se podařilo prodat zatím jen do Polska, z tuzemských firem jedná sdružení kromě 
Elektrárny Dětmarovice také například s Energetikou Třinec. Odběratelé, kteří by chtěli spalovat palivo 
z lagun, si musí nejdříve vyřídit potřebná povolení, provést provozní zkoušky a vyhodnotit dopad na 
životní prostředí. 
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„Výsledek této zkoušky, její následný důkladný rozbor a komplexní zhodnocení 
technických možností  budou představovat  stěžejní podklady  pro  finální   rozhodnutí o 
možnostech likvidace ekologické zátěže úložišť bývalého podniku OSTRAMO v rámci 
Elektrárny Dětmarovice,“ dodal k tématu Timko.  
V Elektrárně Dětmarovice, která je řešena v tzv. blokovém uspořádání, jsou instalovány 
4 samostatné výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Kromě výroby 
elektrické energie zajišťuje elektrárna Dětmarovice i významné dodávky tepla. Společná 
výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu (tzv. kogenerace) snižuje spotřebu 
paliva na vyrobenou jednotku energie a významně tak šetří životní prostředí. 
Ekologický program Elektrárny Dětmarovice byl v roce 1994 zahájen výstavbou 
zařízení na snížení obsahu dusíku ve spalinách (opatření DENOx). Nejvýznamnější 
ekologickou akcí se stala výstavba odsiřovacího zařízení.  Pro odsíření byla zvolena 
metoda mokré vápencové vypírky s  přibližně 90% účinností.  Veškeré spaliny 
Elektrárny Dětmarovice jsou od roku 1998 odsířeny, zbaveny podstatného množství 
oxidů dusíku a popílku. 
Elektrárna Dětmarovice se po rozsáhlých investičních ekologických stavbách, které 
přesáhly částku 2 miliard Kč, řadí mezi velké výrobní závody na Moravě s minimálními 
dopady na životní prostředí.  
 
 
Škodliviny jsou v normě)* 
První měřené zkoušky mají za sebou pokusy o spalování nebezpečných chemických 
odpadů v dětmarovické elektrárně. První výsledky zatím hovoří o tom, že množství 
takto vzniklých škodlivin nepřekročí běžné povolené normy. 
Zprávy o přidávání ropných látek do spalovaných směsí, ze kterých se v Dětmarovicích 
vyrábí elektrická energie, znepokojily nejednoho obyvatele obce i okolí. První pokusy 
proběhly za přísných bezpečnostních podmínek před několika týdny. Nyní jsou 
k dispozici výsledky. Na samotné měření dohlíží mimo jiné také hygienici. 
„M ěření jsme prováděli opravdu důsledně. Šlo o první pokusy, které měly ověřit vliv 
spalování na pracovní prostředí. Výsledky ukázaly, že výsledné hodnoty jsou pod 
limitem přípustných norem,“ prozradil vedoucí odboru hygieny Hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje Jiří Urbanec. 
Důvod k jásotu ovšem ještě není na místě. Při prvních testech pracovali zaměstnanci 
elektrárny s přibližně 80 tunami nebezpečných chemikálií. Na jaře čeká firmu zkouška 
mnohem těžší. Spalovaných chemikálií bude mnohonásobně více. Teprve jarní testy tak 
zřejmě opravdu ukážou, jaký vliv by takové práce mohly mít na zdraví pracovníků 
elektrárny i jejího okolí. 
„Obavy jsou zatím opravdu předčasné. Sami jsme o celé této aktivitě informováni a 
teprve na základě celkových výsledků testů vydáme své stanovisko,“ řekl k akci před 
časem dětmarovický starosta Ing. Lumír Mžik.   
 
)* Tento článek je doslovně opsán z „KARVINSKA“, přílohy Deníku, ze dne 27.12.2006. Stejně 
jako stať předcházející se jedná v rámci objektivity o článek odborný a nevyjadřuje můj názor, 
který je zcela opačný. Já si myslím, že není vhodné, aby se tyto látky, dle mého názoru vysoce 
karcinogenní škodliviny, v Dětmarovicích spalovaly. V našem, již tak sužovaném životním 
prostředí, ještě vypouštět do vzduchu další látky, které se neblaze podepisují na našem 
zdravotním stavu. Ale my jsme tu na Karvinsku byli vždy „odpadem“ republiky. Nikomu z našich 
ústavních činitelů tam v Praze na nás nezáleží! A v tomto případě, kde jde o miliardové 
zakázky?!    
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H o rn i c k á  č i n n o s t  
 
Vliv hornické činnosti na naši obec se projevuje stále víc a více. A tak i stále častěji je 
tato problematika projednávána na jednáních zastupitelstva obce.  
► 19. zasedání ZO dne 22.3.2006 se zabývalo a schválilo stanovisko obce k dobývání 

porubů č. 132478 a 132558 ve 24. střední lávce a 25. sloji ve 13. dobývací oblasti 
lokality Doubrava Dolu ČSA na katastru obce Dětmarovice 

► 20. zasedání ZO dne 17.5.2006 se zabývalo a vzalo na vědomí rozhodnutí OBÚ ze 
dne 5.5.2006 o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 132478 
včetně ražby ukončeného porubu obtínkou pilířové strany č. 132478 I ve 24. sloji 
střední lávce a přípravy porubu č. 132558 spočívající v ražení chodeb č.132542, 
132544, 142501, 142502 a prorážky č. 132558 ve 25. sloji v 13. a 14. dobývací 
oblasti lokality Doubrava v dobývacím prostoru Dolu ČSA v Karviné. Současně 
s tím uložilo výboru pro hornickou činnost připravit dohodu mezi Dolem ČSA 
v Karviné, MŽP a obcemi o úhradě 2. části studie Vliv poddolování na sesuvy 
v termínu do 20.9.2006 

► 23. zasedání ZO dne 20.9.2006 projednalo schválilo Střednědobou dohodu obce a 
Dolu ČSA Karviná na období let 2006 – 2010. Součástí této dohody je i bod 4.2., ve 
kterém se hovoří o umístění nivelačních bodů na 26 rodinných domků v katastru naší 
obce. Náklady spojené s umístěním bodů a měření bude hradit Důl ČSA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na rodinné domky byly koncem října na základě Střednědobé dohody  
nainstalovány nivelační body. 
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Z  č i n n o s t i  O b ča n s k é h o  s d ru ž e n í   Dě t m a r o v i c e  
 
Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ v Dětmarovicích má jako jeden z hlavních 
bodů programu hájit společné zájmy členů sdružení a občanů obce v souladu se zákonem č. 
244/92 Sb. o ochraně životního prostředí a půdního fondu tak, aby vlivy důlní činnosti 
nenarušily katastr obce. 
Naše hnutí usiluje už delší čas o některé změny v zákonech č. 44/88 Sb. (Horní zákon) a č. 
61/88 Sb. (o hornické činnosti). Současný Horní zákon  je zastaralý a bohužel poskytuje 
těžařům poměrně značný manévrovací prostor, který často vlastníkům nemovitostí 
způsobuje velké problémy. Má spoustu nedostatků, proto jsme ve spolupráci s dalšími 
sdruženími na Karvinsku iniciovali spoustu jednání na všech úrovních. Například jednání na 
Magistrátu města Karviné 12.5.2003 a 22.9.2003. Jednání se zúčastnili poslanci a senátoři 
Ing. Gongol, p. Michalík, p. Matykiewicz, p. Škrabiš, asistent poslance p. Chobot, primátor 
města Karviná  Mgr. Petráš, starosta Orlové, starosta Dětmarovic, za sdružení podnikatelů 
JUDr. Věncek, předsedové všech osmi sdružení Karvinska včetně předsedy našeho sdružení 
p. Szwarcze a dvou členů výboru p. Dzialy a p. Šnapkové. Za těžaře byl přítomen Ing. Goj, 
za OBÚ Ing. Šmolka.  
Další jednání proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze a na OBÚ v Ostravě, 
kde byli rovněž přítomni předsedové občanských sdružení karvinského regionu. Obrátili 
jsme se také na ombudsmana ČR pana Otakara Motejla, který nám přislíbil pomoc tak, aby 
nedocházelo k porušování Listiny základních lidských práv a svobod. 
Na základě všech jednání jsme společně dosáhli velmi výrazných změn v Horním zákoně. V 
§ 37, odst. 5 se za větu první vkládají věty: „Pokud se obě strany nedohodnou na způsobu 
odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše odškodnění 
nesmí být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1.“ 
Podotýkáme, že koeficient prodejnosti byl před změnou 0,63! V zákoně č. 61/88 Sb.  o 
hornické činnosti v § 17 se na konci odst. 2 doplňuje věta: „Organizace je rovněž povinna 
předložit dohody o vyřešení střetu zájmů i s vlastníky dotčených objektů v případě, kdy o 
toto písemně požádají“. 
Novely Horního zákona (č. 44/88 Sb.) a zákona o hornické činnosti (č. 61/88 Sb.) nabyly 
účinnosti od 1.1.2006. Občanská sdružení karvinského regionu usilují i o další změny 
v Horním zákoně. 
Nechceme, aby těžaři nás vnímali jako nepřátele, kteří se jim snaží jen znepříjemňovat život 
a dělat problémy. Samozřejmě cítíme s jejich argumenty, jako je například zaměstnanost 
v našem regionu. Víme, co je to sociální smír. My ovšem chceme v naší současné 
demokracii dodržovat  Listinu základních lidských práv a svobod  a zásad slušného chování  
a morální soužití. Jak říká Ing. Gavlovský z občanského sdružení Frygato-eko: „Není možné 
bohatnout na úkor těch druhých a opomíjet jejich práva.“ Setkali jsme se na jednáních na 
různých úrovních s pochopením, ale též s těmi, kteří nechtějí naši snahu z různých důvodů 
pochopit. 
Náš výbor občanského sdružení se pravidelně schází jedenkrát měsíčně. V současné době 
připravujeme nové internetové stránky, na kterých budeme pravidelně informovat občany 
Dětmarovic o našem dění, o změnách Horního zákona, o ochranných zónách apod. 
Internetová adresa bude zveřejněna v dalším čísle Dětmarovického okénka. V měsíci květnu 
chceme uskutečnit veřejnou členskou schůzi Občanského sdružení, na které mohou občané 
vznést své dotazy. Závěrem chceme zdůraznit, že naše občanské sdružení je dobrovolná 
společnost občanů Dětmarovic, která byla řádně ustanovena. Vše, co děláme pro občany, 
děláme ve svém volném čase a bez honoráře. 
 

Poznámka:   
Autorem článku  z března 2006 je předseda občanského sdružení „Občané za životní jistoty“ Bronislav 
Szwarcz. Jedná se tedy o jeho názory, nikoliv moje. 
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Ú t l u m  t ě ž b y  n a  D o l e  D o u b ra v a 
 
Ostravsko - Karvinsko bylo v minulém století známé především desítkami těžních věží. 
To bylo v období, kdy zde těžba černého uhlí probíhala naplno. Postupný útlum těžby a 
koncentrace těžebních prací jen do několika lokalit znamená, že těžní věže v oblasti 
mizí. Dostupné údaje uvádějí, že za posledních 16 let zmizelo více než 40 těžních věží. 
Mnohé z nich i přes to, že byly podle památkářů historicky a technicky cenné. Udržovat 
je však v přijatelném technické stavu a zároveň objekty s nimi spojené hlídat, by prý 
bylo příliš nákladné. Je tedy zřejmé, že v budoucnu zůstane v kraji jen několik věží jako 
připomínka velkého rozmachu těžby uhlí, což velmi vhodně dosud činí Hornické 
muzeum v ostravské lokalitě Landek.  
V OKD již zhruba 1,5 roku probíhají velké změny poté, kdy skupina investorů v čele s 
finančníkem Zdeňkem Bakalou společnost za 11 miliard Kč koupila. OKD jsou v 
současnosti druhým největším zaměstnavatelem v zemi a s těžbou černého uhlí jako 
rozhodující činností počítají i v budoucnu. Jen oněch němých svědků této práce - 
těžebních věží - bude stále ubývat.  
Zásoby černého uhlí se postupně tenčí. Dochází k restrukturalizaci dřívějších kapacit a 
tím k prakticky trvalým změnám v karvinských dolech.  
V těchto souvislostech došlo v říjnu i na Důl Doubrava)1, jedno z pracovišť, které je 
nám nejbližší a kde v minulosti byly zaměstnány desítky mužů naší obce. Pro některé 
byla Doubrava druhým domovem. 
 

 
 

Jedna z posledních fotografií, na které je ještě téměř kompletní Důl Doubrava. 
 

V areálu Dolu Doubrava šlo o odstřel těžní věže, což byl jeden z kroků postupné 
likvidace povrchových zařízení)2 končícího dolu. Již dříve začala například likvidace 
kompresoru, tedy zařízení, bez nějž se práce v podzemí neobejde. 
Odstřel se týkal těžní věže Bettina - takzvaného skipu, což je zařízení, zajišťující 
především vyvážení uhlí z hlubinných prostor těžby a dopravu nejrůznějších nutných 
materiálů a surovin do podzemí. V případě havárie se však při úniku z hlubin mohlo do 
obslužné kabiny skipu směstnat až 15 lidí.  
 

)1 Důl Doubrava je nejstarším z dosud existujících dolů v okolí. Nález černého „zlata“ roku 
1822 začal psát novodobou kapitolu v historii sousední obce Doubrava. Vzniklo zde postupně 
několik kutacích šachtic. Skutečný rozmach hornictví pak nastal v polovině 19. století, kdy kutací 
práva vykoupili Rothschildové. Byly prohloubeny šachtice Eleonora a Bettina. Důl Doubrava 
byl také vůbec první šachtou v revíru, ve které byla už v roce 1896 zavedena elektřina. V roce 
1995 byl sloučen se závodem Důl Československá armáda (ČSA) Karviná v jeden celek. Nyní se 
ale pomalu stává minulostí. Pod zemí sice ještě jisté uhelné zásoby zbyly, ale ty havíři dotěží již 
jen pod hlavičkou Dolu ČSA propojením z karvinské šachty Jan-Karel. 
)2 Postupná likvidace povrchového areálu Dolu Doubrava byla zahájena v roce 2004. 
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Konec těžní věže Bettina 
Sousední obec Doubrava, která je neodmyslitelně spjata s těžbou uhlí, se rozloučila s 
dominantou havířského řemesla. V pondělí 23. října 2006 krátce před půl čtvrtou 
odpoledne zbývají těžní věži Doubrava 1, mezi horníky i starousedlíky nazývané 
Bettina, již jen poslední minuty života. Těžní věž, jež byla mnoho desetiletí dominantou 
jedné z nejstarších šachet na Karvinsku, je odsouzena k zániku. 
Pečlivá příprava odborníků na destrukce měla jasný cíl – bezpečně odstranit jednu 
z dominant doubravské obce, kterou postavili krátce před druhou světovou válkou. 
Akce byla hodně publikována.  Zájem o odstřel byl velký. Kromě pamětníků dorazila na 
místo také spousta novinářů, televizních štábů, ale i široká veřejnost. Původně ohlášený 
odstřel s termínem 23. října v 15 hodin se však v danou hodinu nekonal. Před pádem 
věže totiž nastaly komplikace. Účastníci - pozorovatelé odstřelu, mezi nimiž byl i ředitel 
Dolu ČSA Václav Kabourek, starostka Doubravy a další hosté, museli na výzvu 
dohlížející bezpečnostní agentury ustoupit z původně povolených pozic zhruba 500 
metrů od místa odstřelu. Údajně s ohledem na značné nebezpečí, které hrozilo při 
výbuchu náloží, umístěných pod nosnou ocelovou konstrukcí věže. Ustupovalo se 
nadvakrát, a to o zhruba 300 metrů. Dále již zejména fotografové odmítli jít.  
Minutu před 1530 hod. se ozvala málo slyšitelná siréna a přesně po 60 sekundách se v 
patě těžní věže objevil silný rudooranžový záblesk a nepatrně zpožděně ještě další. 
Horní část věže se malinko nadzvedla, pohnula a poté se zhruba během 5 sekund skácela 
k zemi do určených pozic směrem k pozorujícím. Následoval velký oblak dýmu a bylo 
po odstřelu. Přímo na věž navazující velký zděný objekt nějaké šrámy utrpěl, ale zdáli 
vypadal téměř nedotčený. Jaký byl poté stav přímo na místě odstřelu, to už nikdo z 
médií nemohl vidět, protože vstup do areálu závodu Doubrava byl přísně zakázán. 
Kameramani balí věci a postupně odcházejí i lidé, kteří tady pracují nebo dlouhé roky 
pracovali. Ti většinou nesli odstřel poměrně těžce. Na Důl Doubrava bez jedné z 
dominant si časem zvyknou všichni, ale vzpomínky se určitě nikdy nevytratí.  
Povrchový areál tak přišel o svou dvěstětunovou a 45 metrů vysokou dominantu.  
Brzy již zcela zanikne povrchová část dolu. Běžná těžba v této lokalitě tak skončí, ale 
ještě několik let se bude těžit uhlí z tak zvaného ohradníku, což je uhlí, prozatím 
zanechané po obvodu těžebních prostor. Tyto uhelné zásoby se dotěží propojením ze 
šachty Jan-Karel. Doubravský důl se tak pomalu ale 
jistě stává historií.  
Odstřel,  který si vyžádal  desítky rozbušek a 
několik kilogramů trhaviny, byl součástí pietního 
loučení obce s těžbou. Byl dílem firmy ELEX 
(trhací práce a demolice) z nedalekého Hlučína.  
 

Pro ty, kteří by si nostalgicky chtěli vzpomínky na 
minulost osvěžit, vydala obec Doubrava společně s 
Dolem ČSA velkou obrazovou publikaci o historii i 
současnosti Doubravy. Nejedná se o pouhý popis 
historie – jsou zde i pověsti a básně o Doubravě a 
spousta dobových fotografií.  
 
Na fotografiích jsou zachyceny první momenty  
po pádu doubravské věže Bettina. 
15:30:07 Kolos z oceli se kácí k zemi...  
15:30:10 ... a místo ní jsou už jen vidět  
pomalu klesající oblaka prachu.  
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SSll uužžbbyy,,   oobbcchhoodd,,   

ppooddnn ii kkáánn íí   
 
 
 

 

 
Areál firem na Skotnici. 

Zde se nachází i útulek pro psy. 
Foceno z 5. etapy Orlové. 

 
 
 
 
Stále stejná písnička. Vznikají nové firmy, zanikají staré, v obecních budovách se velice 
často mění nájemci. 
Zaznamenali jsme ale letos jedno pozitivní zjištění – vylepšil se interiér několika 
místních restaurací. 
A také je třeba zdůraznit, že v tisku se psalo – až moc – o dětmarovickém útulku pro psy. 
A ne vždy byla situace popsána objektivně. Inu novináři… 
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F i r m y  n a  E D ě  
 
Doposud byly v obci dvě firmy zabývající se výrobou cementu a betonových směsí. 
Byly to Readymix a GZ Sand.  V letošním roce oficiálně vstoupil na český trh a obě 
tyto společnosti převzal betonářský gigant Cemex, mexická společnost, která je jedním z 
největších světových výrobců cementu a betonu. 
Oficiální název místního podniku je CEMEX  Czech Republic, 
s.r.o. - betonárna Dětmarovice. 
Betonárna typ BHS M1.67 s hodinovým výkonem 65 m³ čerstvého betonu se nachází 
v areálu EDĚ.  
Vyráběný sortiment: 
� betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400) 
� vodostavební betony 
� betony odolné agresivnímu prostředí 
� speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace 
Společnost zahájila svoji činnost v České republice v roce 1991 a od této doby přispívá 
podstatným dílem k rozvoji českého stavebnictví. Společnost CEMEX)* je největším 
světovým výrobcem betonových směsí, předním výrobcem cementu a také významným 
producentem kameniva. V České republice patří na trhu čerstvého betonu mezi jeho 
největší producenty. Roční produkce se pohybuje přes 1 milion m³ čerstvého betonu. 
V současné době má k dispozici 24 provozoven ve všech krajích na území Moravy a 
Slezska. 

 
Rada obce koncem roku  vzala na vědomí oznámení firmy BAUMIT , spol. s r.o., o 
záměru výstavby objektu „Výrobna suchých omítkových a maltových směsí 
Dětmarovice“, umístěná v k.ú. Dětmarovice. 
 

 
R e s t a u r a c e   
 
Restaurace Hastrmanka na 
Zálesí, kterou vlastní pan 
Roman Volák, byla po něko-
likaleté pauze opět zprovo-
zněna. Jednak byla provede-
na úprava stávajících objektů 
a především byla vedle 
stávající chaty Alpina 
postavena nová větší budova 
nové restaurace. Stala se 
jednou z nejlepších restaurací 
v naší obci jak po stránce estetického vzhledu, tak po stránce kvality služeb.  
 
)* Společnost Cemex, založená v roce 1906 v Mexiku, dnes působí v padesáti zemích světa. Kam přišla, 
tam usilovala o vedoucí postavení. Stejný postup lze předpokládat i v Česku, kde podle neoficiálních 
informací hodlá pokračovat v akvizicích konkurence. 
Evropský šéf firmy Jesus Saenz Gonzalez dne 15. listopadu 2006 v Praze oznámil, že jeho společnost 
dokončila akvizici čtyř tuzemských firem, které do konce roku změní své názvy na Cemex. Jde o 
společnosti Readymix Bohemia, Transportbeton Morava, Readymix Praha-Malešice a GZ-Sand, které 
patřily britské společnosti Readymix Concrete. 
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Objekt čp. 770 (v minulosti Baťa, pak Obuv), který se 
nachází v centru obce a kde je restaurace Červený 
kohout, koupil také pan Roman Volák.  
 
 
 
V restauraci Na růžku nový majitel provedl 
rekonstrukci celého objektu a nově zprovoznil 
restauraci. Konečně přestal objekt hyzdit obec a získal trochu slušný venkovní vzhled a 
ještě hezčí velmi pěkný 
interiér. Včetně dobré 
obsluhy. 
 
 
 
Od 1.10.2006 provo-
zuje Dělnický dům 
nový nájemce Vladimír 
Adamčík z Orlové – Lutyně. První dojem při znovuotevření provozu v nás vzbuzuje 
naději, že by to mohlo být lepší. 

 
Nový nájemce je opět v pohostinství Rumcajs na 
Zálesí. Je to pan Bačák. I on vylepšil interiér. 
 
 
Na Olmovci na samé hranici Dětmarovic a páté etapy 
Orlové byla nově zrekonstruována Pizzerie Pegas 
v domě čp. 750. Nabízejí zde pizzu z originální italské 
pece na dřevo a také těstoviny, špagety a zeleninové 
saláty. 
 
 
O s t a t n í   
 
Podnikatel Kolakowski provedl přístavbu stávajícího obchodního objektu, rozšířil areál 
stavebnin i prostory pro prodej domácích potřeb. 
Koncem ledna ukončila po několika letech činnost v domě čp. 900 firma Daroflor  a 
kadeřnictví. Od 1.2. zde nastoupil nový nájemce, provozovna byla znovu otevřena 1. 
dubna. Je zde dámské a pánské kadeřnictví, kosmetika a pedikúra. 
Od 31. srpna bylo nově otevřeno Květinářství v budově čp. 258. V nelichotivých 
podmínkách provozuje obchůdek paní Burdková. 
 
Útulek pro psy 
Začátkem roku  se začaly v médiích objevovat články, které ostře kritizovaly situaci 
v dětmarovickém psím útulku. Jsou založeny v přílohové části Kroniky. Je těžké 
posuzovat, na které straně je pravda, když tam nejsme každý den. Jisté však je, že 
situace byla patřičně přibarvena a medializována až příliš. Také tam zasáhli ochránci 
zvířat … Koncem ledna všechny psy převezli do Olomouce. 
V letních měsících byl útulek upraven a znovu zprovozněn. 

Pohled na dům čp. 770 od hlavní silnice. 

Interiér Na růžku (vlevo) 
a Dělnický dům (vpravo). 

Nový interiér u Rumcajse na Zálesí. 
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OObbyyvvaatteell ssttvvoo,,   
 

ppééččee  oo  oobbyyvvaatteell ssttvvoo  
 
 

 
 

 
Vjezd do nové (slepé) ulice v lokalitě „U hájenky“. 

 
 
 

Dětmarovice se pomaličku rozrůstají. K 31.12. letošního roku nás zde trvale žilo 3.874. 
Ne, že by se rodilo tolik dětí, ale rozrůstá se výstavba nových rodinných domků, které 
stavějí převážně „p řistěhovalci“ z okolních měst a obcí. Například v této ulici, kde se 
postupně postaví  13 staveb a bude v nich žít 26 dospělých jedinců, jsou pouze 4 
původními obyvateli naší obce.  
Zde je také dobré poznamenat, že hodně lidí se do Dětmarovic stěhuje ze sousední 
Doubravy, kde šachta vykoupila mnoho poddolovaných domků. Tito ale většinou kupují 
domy starší. 
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S t a t i s t i k a  o  p oč t u  o b y v a t e l  a  d o mů  
 

Stav obyvatel ke dni 17.5.2006 
 

Ukazatel 
 

Celkem 
 

Průměrný věk 
Datum narození 

nejstaršího 
Datum narození 

nejmladšího 
Osoby 3866 40,44 6.5.1911 19.4.2006 
Muži 1864 39,45 27.7.1912 19.4.2006 
Ženy 2001 41,37 6.5.1911 13.4.2006 
Děti do 15 let 471 7,88 4.6.1991 19.4.2006 
Děti do 18 let 678 10,36 18.5.1988 19.4.2006 
Starší 60 let 791 70,79 6.5.1911 7.5.1946 
Možní voliči 3188 46,83 6.5.1911 17.5.1988 

 

Statistika domů ke dni 17.5.2006 
Doposud v historii přidělena číselná řada na katastru Dětmarovic 1250 čp. 
Doposud v historii přidělena číselná řada na katastru Koukolné 77 čp. 
Celkem tedy v obci přiděleno 1327 čp. 
Za toto historické období bylo demolováno či přeřazeno do jiných obcí   94 čp. 
Zůstatek ke dni 17.5.2006 1233 čp. 
Trvale je obydleno 1084 čp. 
Pro rekreační účely se používá 149 čp. 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, že nejstarší občan obce je žena ve věku 95 let. 
V 1084 domech trvale žije k 17.5. 2006 celkem 3866 obyvatel. 
K 19.12.2006 pak měla obec 3.868 osob, k 31.12.pak 3.874. 
Na konci letošního roku se začaly číslovat evidenčními čísly zahradní chatky a podobné 
stavby. Na rozdíl od popisných čísel, která jsou na červených tabulkách, mají tyto 
stavby tabulky modré. Pro občany to znamená, že mohou v takovéto stavbě nejen 
bydlet, ale také zde mohou být přihlášeni k trvalému pobytu. 
 
V í t á n í  o b čá n ků  
 

  11.3. 4 děti 
  11.3. 5 dětí 
  20.5. 4 děti 
  23.9. 8 dětí 
 11.11. 6 dětí 

  
9 0  a  v í c e  l e t  s e  v  l e t o š n í m  r o c e  d o ž i l i 
 

Únor  
92 let: Františka Krůčková 

Březen 
91 let: Božena Cyroňová 
93 let: Amálie Wilczková 

Duben 
91 let: Helena Jendryšč íková 
94 let: Štěpánka Hanusková 

Květen 
90 let: Alois Kyjonka 

Červen 
93 let: Marie Kyjonková 
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Červenec 
92 let: Božena Hanusková 
94 let: Emil Benda, Ludmila Němcová 

Srpen 
91 let: Emilie Cycoňová 
93 let: Milada Nogová 
95 let: Emilie Antonč íková 

Říjen 
91 let: Božena Prosnáková 

Listopad 
92 let: Františka Skibová 
93 let: Štěpánka Jurč íková 

Prosinec 
91 let: Aurelie Bukovjanová, Marie Fo ltýnová 

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

17.3.2006 Jindřiška a Oldřich  Strončkovi Dětmarovice čp. 281 
3.4.2006 Lydie a Miroslav  Sýkorovi Dětmarovice čp. 534 

25.8.2006 Květoslava a Jan  Sopčákovi Dětmarovice čp. 373 
22.9.2006 Jiřina a Lumír  Koč í Dětmarovice čp. 491 
22.9.2006 Daniela a Zdeněk  Mazurkovi Dětmarovice čp. 909 

13.10.2006 Věra a Jan  Kalivodovi Dětmarovice čp. 803 
20.10.2006 Marie a Zdeněk  Dit t r ichovi Dětmarovice čp. 312 
22.10.2006 Danuše a Miroslav  Janíčkovi Dětmarovice čp. 830 
27.10.2006 Vlasta a Lubomír  Abso lonovi Dětmarovice čp. 989 
27.10.2006 Drahomíra a Bedřich  Hanuskovi Dětmarovice čp. 640 
17.11.2006 Marie a Josef  Staníčkovi Dětmarovice čp. 945 
17.11.2006 Drahomíra a Miroslav  Postředníkovi Dětmarovice čp. 922 
29.12.2006 Růžena a Josef  Ročkovi Dětmarovice čp. 544 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
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 

 

28.9.2006 
 

Ludmila a Josef  Čempelovi 
 

Dětmarovice čp. 392 
28.9.2006 Marie a Vilém  Jendryšč íkovi Dětmarovice čp. 365 

26.10.2006 Blažena a Josef  Nebro jovi Dětmarovice čp. 514 

Marie a Vilém 
Jendryščíkovi  

Věra a Jan Kalivodovi                                                                   Růžena a Josef Ročkovi 
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KKuu ll tt uu rr aa,,   

ccíí rr kkvvee,,   nnáábboožžeennssttvvíí   
 

 
 
 

 
Kulturní i společenské akce většího rázu se konají v Dělnickém domě. 

 
 
 
V průběhu celého roku byly pořádány až na malé výjimky tradiční akce. Především 
obecní úřad pokračoval v „zaběhnutých“ projektech. Z nových akcí stojí za zmínku 
první ročník turnaje v mariáši s názvem „Dětmarovický list“. 
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N ě k t e r é  k u l t u r n í  a  s p o l eč e n s k é  a k c e 
 

Datum:  Akce: Pořadatel: 
28.1. VIII. obecní ples v Dělnickém domě 

Tradiční akce s velkou účastí. 
OÚ 

 

   
 

2. 2. Diskotéka pro žáky 2.stupně SRPŠ 
25.2. Sokolský ples  TJ Sokol 

    4. 3. Dětský karneval pro 1. stupeň ZŠ SRPŠ, ZŠ 
18.3. Dětský karneval 

mateřské školy střed v Dělnickém domě 
SRPŠ, MŠ 

3. Dětmarovické groble 
23. ročník pochodu okolo Dětmarovic 

TJ Sokol 

24.3. Diskotéka pro žáky 2. stupně   SRPŠ 
31.3. Pohádková noc s Andersenem Knihovna 

10.-12.4. Velikonoční motivy a tradice v lidové 
tvořivosti  

ZO ČZS 

To byl název tematické výstavy, která se konala v klubovně místního  
Svazu zahrádkářů. V tomto objektu byly k vidění tradiční kraslice, ale i  
méně používané techniky zdobení vajíček, vejce slepičí, ale také pštrosí,  
různé velikonoční ozdoby, nechyběli ani pečení beránci. Výstavu zpestřily 
svými výrobky také děti obou mateřských škol a školní družiny.  
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17.4. Velikonoční svátky v kostele  Farnost 
Velikonoce – největší svátek křesťanů na celém světě. Oslava zmrtvýchvstání  
Ježíše Krista a jeho nanebevstoupení. V našem kostele se kromě mší konaných 
na tuto počest objevila i jeskyně s postavou Ježíše, která symbolizovala jeho 
znovuzrození. I pro nevěřící to byl silný zážitek. 
19.-20.4. Den Země OP, ZŠ 
Již tradičně se ve dnech 19. a 20.dubna konala v areálu Základní školy 
přírodovědná soutěž na oslavu Dne Země. Na několika stanovištích žáci, 
oblečení do co nejvíce přírodních barev, plnili různé úkoly mezi něž patřily 
například určení stromů dle listí, přiřazení správné potravy ke zvířeti či 
poskytnutí první pomoci zraněnému kamarádovi. Žáci si také mohli  
prověřit svou fyzickou zdatnost při překonávání „kaňonu“ po laně.  
Počasí letos žákům přálo.  

 

 
 

22.4. Večer s cimbálovkou 
 

Klub občanů 
Koukolná 

Příjemné posezení při bílém i červeném vínečku se zpěvem a tancem  
v banketce Dělnického domu. 
24.-26.4. Burza jarního a letního oblečení, ZO ČSŽ 
obuvi a sportovních potřeb v budově sokolovny.  
Součástí akce byla menší výstava ručních prací. 

28.4. Slet čarodějnic a čarodějů SRPŠ, ZŠ 
Konec dubna se již pravidelně upalují čarodějnice. A také letos tomu tak bylo.  
Na prostranství před školou si dali sraz všichni čarodějové a čarodějnice z okolí. 
A bylo jich opravdu mnoho. 
Náročné úkoly v duchu Harryho Pottera zaměstnaly děti na dlouhou chvíli.  
Také bylo možno vidět,  jak se létá na koštěti. Součástí akce byla soutěž  
o nejvíce účastníků z jedné třídy. Letos přiletělo nejvíce prapodivných bytostí  
ze 4. třídy, která si za odměnu pochutnala na výtečném kouzelném dortu. 
Na konci této zdařilé akce byla spálena čarodějnice a všichni si mohli opéci 
dobrý buřtík na ohni, který byl vůči čarodějnicím tak nepřátelský.  
Počasí letos účastníkům akce přálo.  
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30.4. Dětmarovický list  … 
1. ročník turnaje v mariáši. 

 

Šustot karet a cinkání mincí bylo slyšet v restauraci Gól. Dali si zde 
dostaveníčko hráči velmi náročné hry – mariáše. 12 karbaníků usilovalo  
o zisk trofeje – zlatého poháru. Ani další místa nezůstala bez odměn,  
a tak se hráči rozcházeli v pozdních nočních hodinách s myšlenkou,  
že příští rok se opět zúčastní. 

 

 
 

5.5. Májové oslavy 
k osvobození naší republiky  

Obecní úřad  

Připomínka historických  událostí se konala v parku před Dělnickým domem. 
Při pietním aktu byly položeny kytice k pomníku obětem 2. světové války. 
Následovalo vystoupení sboru dětí základní školy pod vedením  
Mgr. Michaely Kaděrové. 
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7.5. Den matek  Obecní úřad 
Od 15 hodin se konala již tradiční akce v Dělnickém domě. Na tento den  
jistě nezapomenou zejména obdivovatelé Vladimíra Hrona. Tento imitátor  
a výtečný zpěvák dokázal bavit zaplněný sál Dělnického domu přes hodinu  
a půl. Do zpívání zapojil také přítomné diváky, kteří tak vytvořili skvělou 
kulisu. Pana Hrona zná většina z nás z televizních pořadů, ale vidět jej  
zpívat naživo, byl opravdu zážitek. Provedl nás abecedou hvězd, které  
dokázal skvěle napodobit. 

 

   
 

25.5. Veselé zpívání  ZŠ 
V sobotu 25. května se v Dělnickém domě ozýval dětský zpěv.  
Před zaplněným sálem vystoupili v pásmu písní a básniček  
žáci základní školy. 

10.6. 2. obecní slavnost Obecní úřad 
17.6. Dětské radovánky SRPŠ, ZŠ 
27.6. Přijetí nejlepších žáků u starosty obce SPOZ 
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28.6. Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd SPOZ 
6. Vítání prázdnin 

Akce pro děti mateřské školy v Koukolné  
a nejen pro ně. 

Klub občanů 

7. Tradiční pouť  
8. 9. Rozloučení s prázdninami  

Klub občanů Koukolná, jak se již stalo 
tradicí, připravil spolu s mateřskou školou 
Koukolná tuto zajímavou akci, 
na které byly připraveny zábavné soutěže 
s odměnami. 
Také občerstvení bylo zajištěno. 

Klub občanů 
Koukolná 

9.9. 7. ročník dětského dne  ZO č. 029, SDH 
se konal od 14 hodin v areálu kynologického cvičiště u řeky Olše.  
Na programu byly branné a jiné soutěže pro děti, jízda na člunu  
dobrovolných hasičů a ukázky z činnosti kynologů. 
Následovala volná zábava s občerstvením.  

  

 
 

16.9. 110. výročí  
založení Sboru dobrovolných hasičů 

SDH 

 TRESTLES CUP 
III. ročník koloběžkových závodů  
pro děti mateřské školy střed a žáky 1. třídy  
základní školy v parku před Dělnickým 
domem. 

Obecní úřad 
Firma TRESTLES 

16.-18.10. Burza oblečení, 
sportovních potřeb a obuvi v sokolovně. 

ČSŽ 

18.10. Setkání jubilantů SPOZ 
24.10. Krásná je naše zem Obecní úřad 

V 1600 hodin jsme se sešli v sále Dělnického domu 
u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa. 
V programu vystoupili žáci základní školy. 
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28.10. K-fest 
3. ročník hudebního festivalu 
 

K-centrum Orlová 

 
 
 

8.11. Hovory se starostou 
ve středu v 1700 hodin v sále motorestu 
v Koukolné.  
Následně od 1800 hodin se konala taneční 
zábava. 

Klub občanů 
Koukolná 

25.-26.11. Medové dny OÚ 
3.12. Mikulášská besídka 

 
Klub občanů 

Koukolná 
DV Jednoty 

MŠ Koukolná 
V neděli v sále Motorestu v Koukolné naděloval Mikuláš. 
Jednotné balíčky mikulášské nadílky bylo možno  
pro své děti zakoupit na místě před zahájením akce. 
Následovala diskotéka pro děti.  
Také bylo zajištěno občerstvení pro děti i pro dospělé. 
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9.12. Vánoční koncert Obecní úřad, ZŠ 
se uskutečnil v římsko-katolickém kostele tentokrát již v sobotu. 
V programu vystoupil s pásmem vánočních písní a koled  
Komorní orchestr Musica variabile, složený z koncertních mistrů  
a členů Janáčkovy filharmonie.  
Dále vystoupili Drahomíra Drobková, sólistka opery ND Praha a  
Pavel Kozel, sólista opery NDMS Ostrava.  
Nechyběl ani dětský pěvecký sbor místní základní školy. 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na charitativní účely. 

15.12. Setkání jubilantů 
tentokrát padesátníků 

SPOZ 

14.-17.12. Vánoční výstava  
v přisálí Dělnického domu. 
 

OÚ 
paní Kunetková 

 
 

 
 



                                                                                                                                  65/06 

 

 

2 .  o b e c n í  s l a v n o s t 
 
Konala se dne 10. června od 14 hodin na sokolském hřišti s tímto základním 
programem: 
� 1400 –1410  Slavnostní zahájení 
� 1410 –1630  RED HATS – vystoupení dívčí kapely 
� 1700 –1800  NO NAME – koncert populární slovenské kapely 
� 1830 –1930  ÚSPĚCH – koncert kapely 
� 2000 –2100  NA FEST BEND – taneční zábava 
� 2100 –2130  OHŇOVÁ SHOW 
� 2130            NA FEST BEND – pokračování  
 

 
Zahájení akce a vystoupení kapely RED HATS. 

 

 
Vystoupení NO NAME a foto na památku. 
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Pro mě osobně a myslím, že i pro mnoho dalších přítomných, bylo největším zážitkem 
vystoupení úspěšné slovenské skupiny NO NAME s bratry Timkovými. Hráli skvěle. 
Při jejich vystoupení byla pod pódiem hlava na hlavě. 
 

Dále byl zajištěn v době od 1410 – 1630 hod. doprovodný program.  Část sokolského 
hřiště se v té době proměnila v krajinu známou z divokého západu. Indiánská vesnice se 
stany i indiány, kovbojové,  rodeo, ukázky westernového ježdění, kovbojské disciplíny, 
biče, lasa, pistolnická show, lukostřelba, country tance. To vše jsme zde mohli druhou 
červnovou sobotu shlédnout. 
 

 
Atrakce pro děti (… a nejen je). 

 

Pro děti byli připraveni poníci a skákadlo ve tvaru teepee. Mohly si rovněž vyzkoušet 
indiánskou čelenku či zabubnovat na indiánském bubnu. 
Návštěvníků bylo stejně jako v loňském roce plné sokolské hřiště. Bohaté občerstvení 
zajišťovala řada místních i cizích podnikatelů.  
 

 
Občerstvení bylo bohaté.                                                     Vystoupení kapely Úspěch. 

 

 
Hrají a zpívají Na fest band.                                                                    Ohňová show. 
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M e d o v é  d n y 
 
Obecní  úřad Dětmarovice ve spolupráci se ZO Český svaz včelařů, ZO Český 
zahrádkářský svaz a ZO Český svaz žen uspořádali ve dnech 25. a  26. 11. 2006 
v  Dělnickém domě v době od 1000 do 1700 hodin prodejní výstavu Medové dny. 
Na předsálí prodávali včelaři různé druhy medu a další včelí produkty, výrobky 
z včelího vosku, kosmetiku, medové perníčky, dále bylinkové směsi a čaje. Samozřejmě 
zde nemohla chybět oblíbená medovina. Protože se blížil čas vánoční, mohli jste si zde 
nakoupit adventní věnce, ozdoby na vánoční stromeček, keramiku či drobné dárkové 
předměty. 
 

 
Celkový pohled do sálu.                                                                     Betlém p. Szyroké. 

 

Hlavním objektem letošních medových dnů byl mohutný Betlém, který zaplnil celé 
jeviště. Hlavním motivem zde uprostřed byla svatá rodina – malý Ježíš, Josef a Marie. 
Dále 3 králové – Kašpar, Baltazar a Melichar s myrhou, zlatem a kadidlem, čtyři pasáci 
a několik postav lidí s dary. 
Betlém vytvořila v loňském roce paní Eva Szyroká, místní výtvarnice, která vede 
keramické kroužky na základní škole, do karvinské soutěže o nejlepší vánoční výzdobu. 
Je vyroben z vlnité lepenky, na které jsou nalepeny hrubé nabarvené piliny, jež vytvářejí 
zajímavou strukturu jednotlivých figur Betlému. Je obdivuhodné, že tuto „věc“ vyrobila 
takřka „na koleně“ ve svém obývacím pokoji. 
 

V levé části sálu byla umístěna výstava dokumentů „Od založení po dnešek“. 
V letošním roce byla věnována činnosti společenských organizací v obci. Volně 
navázala na loňskou výstavu z historie obce „Co v knize nebylo“. 
 

 
Výstava „Od založení po dnešek“.                      Senátor Matykiewicz a starosta obce. 
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Historické fotografie na výstavě pocházely z převážné většiny z archivu obce, dále pak  
z archivů společenských organizací a několik kusů ze soukromých sbírek občanů. 
Vystavované fotografie ze současnosti pořídili Dagmar Šnapková, Václav Kyjonka, 
Mgr. František Hartl a Michal Morcinek. Některé pocházely  z internetových stránek 
společenských organizací – to těch, které nedodaly žádné materiály. 
Námět a výtvarné zpracování nástěnných obrazů – vlajek provedla Eva Szyroká. 
Digitální kolekce „Podzim v Dětmarovicích“ obsahovala 414 snímků, které byly 
pořízeny v době od 23.9. do 16.11. letošního roku. Autorkou je Dagmar Šnapková. 
 
Základní organizace Český zahrádkářský svaz vystavoval výpěstky svých členů i 
nečlenů. Jelikož zahradní úrody letos moc nebylo, postarali se zahrádkáři o další 
exponáty.  
 

 
Pohled na expozici zahrádkářů.                                        Jedno ze soutěžních krmítek. 

 

Před pořádáním výstavy vyhlásil soutěž „O nejkrásnější ptačí budku a krmítko“. 
Dali tak jedinečnou příležitost  občanům, aby představili na veřejnosti svou zručnost a 
tvůrčí schopnosti. Zahrádkáři totiž mají za to, že ptačí budka nebo krmítko by neměly 
chybět na žádné zahradě. Svědčí to nejen o vztahu majitele k přírodě a její ochraně, ale 
také malý ptačí příbytek může být pěkným estetickým doplňkem zahradního prostředí.  
Fantazii a originalitě se meze nekladly. Do soutěže bylo přihlášeno celkem čtyřicet 
ptačích budek vyrobených z nejrůznějších materiálů. Vedle klasických dřevěných zde 
byly budky z korku, látky a dokonce i háčkované. Tajným hlasováním návštěvníků byly 
tři nejúspěšnější oceněny. Na 1. místě výrobek Miroslavy Kuncové, na 2. místě budka 
Bronislava Ptoška a na 3. místě dílko Ivo Obluka. 
O výstavu byl zájem i v širokém okolí. Například ji navštívil pan Šustek, zakladatel 
Podnikatelské fakulty v Karviné, senátor Eduard Matykiewicz či členka zastupitelstva 
kraje Naděžda Antalová.  
 

 
Prodej  vánočních ozdob.                                          Ta medovina je opravdu dobrá …   
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Z č innosti knihovny v roce 2006 
 
Na nákup nového knihovního fondu se v letošním roce vydalo 115.142 Kč, z toho na 
nákup časopisů 25.000 Kč. 
Celkem je k 31.12.2006 v knihovně 13.716 ks knihovních jednotek, z toho 9.993 knih 
pro dospělé, 3.709 knih pro děti a mládež a 14 ks ostatních dokumentů.  
 
Odebíráno je 47 časopisů. V knihovně si můžeme vypůjčit tyto tituly: 
Anna, Autohit, Auto, moto a sport, Bravo, Bravo Girtl!, Burda, Dívka, Dům a zahrada, 
DVD Movie, Fit, Game star, Hair & Beauty, Joy, Kačer Donald, Květy, Lidé a země, 
Marianne, Méďa Pusík, Moderní byt, Můj dům, PC World, Pěkné bydlení, Počítač pro 
každého, Popcorn, Puls, Receptář, Pecepty prima nápadů, Rodiče, Rodinný dům, 
Sandra,Stereo, Story, Svět kuchyní, Svět koupelen, Svět ženy, Těšínsko, Top dívky, 
Video, domácí kino, Vítejte doma, Vlasta, Zdraví, Země světa, Žena a život, 21. století. 
Knihovnice uspořádala v roce 2006 celkem 7 vzdělávacích a výchovných akcí. 
 
Knihovna se zapojila do těchto celostátních akcí: 
Celé Česko čte dětem 
Noc s Andersenem a Václavem Čtvrtkem 
Ve dnech 31.3. – 1.4. se konala v knihovně další 
Pohádková noc. Nocovalo 17 dětí. 
Týden knihoven 
Ve dnech 2. – 8. října se uskutečnil 10. ročník 
Týdne knihoven.  
 
Zimní havárie               
V zimním období na přelomu roku 2005 – 2006 
došlo k nepříjemné události, kterou zapříčinily 
návaly sněhu na střeše a prudké změny počasí. Sníh 
na střeše rychle tál, ale voda neměla kudy odtékat, 
protože okapy i svody byly stále zamrzlé. A tak se 
stalo, že roztátá voda si našla místečko ve stěně a 
tekla dovnitř budovy. Došlo k poměrně značnému 
promočení části dětského oddělení. Naštěstí 
zatékalo tak, že byla poškozena pouze omítka, 
malba a koberec. U nábytku a knih jsme žádnou 
újmu nezaznamenali. 
Aby se zabránilo podobným událostem, byl do okapového systému nainstalován 
speciální topný kabel do žlabů k  rozmrazování ledu. Jeho cena se pohybovala okolo 5 
tisíc korun. 
 
Nová plastová okna 
Budova knihovny v letošním roce 
získala o trochu málo lepší vzhled. 
Byla vyměněna okna za nová plastová. 
Tato nutná údržba zatížila rozpočet 
obce nákladem 162 tisíc korun. 

 
Budova knihovny ještě se starými okny. 

  

  Pamětní průkaz 

 
 

Tereza VIDENKOVÁ 
 

Tento průkaz slouží jako 
vzpomínka na  

POHÁDKOVOU NOC, 
která se konala  
31.3.-1.4.2006 

v dětmarovické knihovně 
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Ze života římskokatolické farnosti 
 
Tříkrálová sbírka 
Od 2. do 12. ledna jsme mohli potkat ve své obci, stejně jako v celé republice, skupiny 
koledníků Třikrálové sbírky. V Dětmarovicích koledníci vybrali 17.686 Kč, což svědčí o 
velké míře ochoty pomáhat druhým. Prostředky budou použity na nákup polohovacích 
křesel imobilním obyvatelům Charitního domu a pro další charitativní účely. 
Organizátorem akce je Charita Bohumín. 

 

 
 

  
Velikonoční výzdoba. 

 
Koncem roku byly do kostela sv. Maří Magdalény nainstalovány infrazářiče.  Ty se 
poprvé rozzářily a zahřály symbolicky 24. 12. 2006. S jejich instalací se mohlo započít 
díky poskytnutému daru ve výše 100.000 Kč, který poskytla Nadace ČEZ. 

Letošní pohled  
na faru a kostel. 
Bohužel,  
vyfotit je, aniž  
by tam byly dráty, 
 je téměř nemožné. 
 
 
Dole: 
Betlém  
zdobil kostel  
na přelomu roku  
2005 a 2006. 
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ŠŠkkooll ssttvvíí   
 

 
 

 
 
 

 
Pohled na areál základní školy – opět z plošiny požárního vozu. 

 
 
 

 
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo základní školu 255 žáků. 
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Výsledek hospodaření PO základní a mateřské školy Dětmarovice 
 
Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Náklady  16,367.250 643.270 17,010.520 
Výnosy 16,540.650 647.890 17,188.540 
Výsledek hospodaření 173.400 4.620 178.020 

 
Stav fondů k 31.12.2006 Rezervní fond Fond odměn Fond reprodukce 
PO ZŠ a MŠ  Dětmarovice 172.756,92 128.240,00 352.750,73 

 
 
Pedagogický sbor ve škol.  roce 2005/2006 
 
Ředitel školy:   Mgr. Robert Lindert  
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Jaromír Kouba  
Výchovný poradce:   Mgr. Marie Kawuloková  
Učitelé:   Mgr. Stanislav Agner  
  Mgr. Jiřina Bažanová  
  Mgr. Jana Brožková  
  Mgr. Michaela Kaděrová  
  Mgr. Elena Kijonková  
  PaedDr. Josef Kurasz  
  Mgr. Danuše Melošová  
  Mgr. Josef Rác  
  Mgr. Marie Nováková  
  Mgr. Jarmila Rácová  
  Jaromíra Slavíčková  
  Mgr. Monika Stašková  
  Mgr. Eva Ulmanová  
  Mgr. Aleš Veber  
Vychovatelky:  Ludmila Černá, Ludmila Glacová 
Zaměstnanci MŠ střed: 
Vedoucí:  Darja Krůlová 
Učitelky:  Darja Čempelová, Jarmila Ostrówková 
Školnice:  Marta Peszatová 
Jídelna:   Anna Štajerová, Hana Kulichová 
Zaměstnanci MŠ Koukolná:   
Vedoucí:  Zdeňka Foltynová 
Učitelky:  Sylva Badurová, Marie Svobodová 
Školnice:  Helena Sembolová 
Jídelna:  Ilona Čejková, Marcela Salawová 

 

 

Na konci 
školního roku 
2005/06. 
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Zájmové kroužky ve škol.  roce 2005/2006 
 

Název: Vedoucí: 
Počítačový Mgr. Jana Brožková 
Počítačový Mgr. Monika Stašková 
Internetový Mgr. Monika Stašková 
Internetový Ped. dozor 
Přírodovědný Mgr. Aleš Veber 
Mladý ochránce přírody Mgr. Elena Kijonková 
2 sportovní kroužky  
Recitační p. Jaromíra Slavíčková 
Sborový zpěv Mgr. Michaela Kaděrová 
Hra na flétnu Mgr. Jarmila Rácová 
Tvořílek Mgr. Eva Ulmanová 
Výtvarný Mgr. Danuše Melošová 
Výtvarný Ludmila Černá 
Keramický Mgr. Marie Nováková 
Keramika p. Szyroká 
Keramika p. Jelenová 
Řezbářský Mgr. Stanislav Agner 
Divadelní  PaedDr. Josef Kurasz 
Novinářský PaedDr. Josef Kurasz 
Šachový Mgr. Jarmila Rácová 
Angličtina p. Formandlová 

 
 
 
Divadelní hra 

 
 

Žáci devátých tříd nacvičili s paní učitelkou Slavíčkovou divadelní hru Jana Wericha 
"Lakomá. Bárka", kterou v červnu předvedli na respiriu školy. 

V řezbářském kroužku,  nahoře Mgr. Stanislav Agner.  
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Časopis Virus 
Na zdejší škole vydávají školní 
časopis pro 2. stupeň „Virus“. 
Časopis založil a novinářský kroužek 
vede PaedDr. Josef Kurasz. Ve 
školním roce 2006 – 2007 vychází již 
pátým rokem.  
Závěrem roku 2005 vyhlásila redakce 
internetového časopisu SOLOKAPR 
a Občanské sdružení Novináři dětem 
soutěž školních časopisů Moravsko-
slezského kraje. Vyhodnocení soutěže 
se konalo na sv. Valentýna dne 14. 
února 2006 ve vestibulu Domu 
kultury města Ostravy. 
Do soutěže se přihlásilo 102 časopisů 
a v první fázi byly ty, které 
nesplňovaly podmínky, ze soutěže 
vyřazeny. Dále pak postoupilo 58 
časopisů. Odborná porota pak do 
finále vybrala 10 časopisů, mezi 
kterými byl i náš Virus. Je to velký 
úspěch.  

Časopis Virus - září 2006. 
 
 
 
Pobočka ZUŠ Rychvald  
 

 
 

Ve školním roce 2006 – 2007 
otevřela Základní umělecká škola 
Rychvald svou pobočku u nás 
v Dětmarovicích. Děti mají možnost 
hrát na klavír, housle, zobcovou i 
příčnou flétnu, klarinet, saxofon, 
kytaru, trubku, lesní roh či akordeon. 
Vedoucí pobočky v Dětmarovicích je 
paní Jaroslava Kutálková. 

 
Ředitelkou ZUŠ je paní Vlasta 
Matonogová (na snímku).  
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Nejstarší zájmová organizace v obci oslavila 110 let svého trvání. 

 
I další organizace slavily - holubáři si připomněli 70 let své existence  a TJ Sokol 
oslavila 85. výročí založení. 
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Z č innosti SK 
 
Příprava na jarní část soutěže 
Naši fotbalisté se na začátku roku zúčastnili zimního přípravného turnaje na umělé trávě 
v Albrechticích, kterého se celkem zúčastnilo 8 družstev. 
 
Divize 2005/2006 
Dětmarovičtví přezimovali se 13 body a pasivním skóre 15:27 na 13. místě v tabulce. Po 
novém roce je tak opět čekaly velké boje o záchranu v divizní soutěži. 
A tak jsme v novinách četli titulky: 

☺ Prioritou Dětmarovic je záchrana (22.3.) 
☺ Dětmarovice vítězí v boji o záchranu (28.3.) 
☺ Dětmarovice venku bodují (11.4.) 
☺ Dětmarovice aspirují na mužstvo jara (10.5.) 
☺ Jsou k nezastavení (15.5.) 
☺ Navázali přetrženou nit (23.5.) 
☺ Dětmarovice spláchly Valachy (11.6.) 
☺ Dětmarovice: sezóna plná paradoxů (30.6.) 

Stručně řečeno: po nevydařeném podzimu začaly na jaře sbírat body a vyhnuly se bojům 
o záchranu. V konečné tabulce obsadily 12. místo. 
 
Letní příprava 
U trenérského kormidla zůstal trenér Jaroslav Netolička, přestože uvažoval o odchodu. 
Méně radostné však je, že kvůli vleklým zdravotním problémům opustil svou funkci 
tajemníka klubu pan Jiří Hanusek, který pro klub vykonal množství užitečné práce. 
V prvním kole českého poháru se Dětmarovice utkaly s třetiligovým sokem z Dolního 
Benešova a v utkání velmi dobré úrovně dokonce jej porazili 3:2 a jako jediné mužstvo 
okresu Karviná postoupili do srpnového druhého kola. V tom se utkali s Opavou.   
 

 

Stadion SK  
z ptačí perspektivy. 
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Divize 2006/2007 
Nový ročník soutěže měl zcela jiný průběh než ten loňský. 
A tak jsme v tisku četli titulky: 

☺ O všechny góly se postarali dětmarovičtí (15.8.) 
☺ Hosté z Dětmarovic vyhráli na branky (4.9.) 
☺ Dětmarovice spláchly Valachy (11.9.) 
☺ Serafin je stále aktivní fotbalista (19.9.) 
☺ Dětmarovice nadělovaly (25.9.) 
☺ V Dětmarovicích padaly góly (9.10.) 
☺ Dětmarovice jedou na postup? (30.10.) 
☺ Favorit v derby nezaváhal (13.11.) 
☺ Dětmarovice: jen pozitiva (18.12.) 

Naše mužstvo se usadilo po celou dobu na předních místech tabulky – prakticky střídavě 
na 1. a 2. místě. 
 
Nová světelná tabule 
Za zmínku stojí skutečnost, že na náš stadión byla nainstalována nová světelná tabule. 
Z pohledu od hlavní tribuny je umístěna v levém zadním rohu hřiště. Celý špás stál cca 
45 tisíc korun a po tři roky se na ni skládali samotní fanoušci. 
 

 
 
 
 
 
 

 

V rámečku  
je nová světelná tabule. 
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Z č innosti TJ Sokol 
 
8.4.2006 se konala Valná hromada TJ Sokol Dětmarovice. 
Letošní rok byl pro naše sokoly velmi významným. Tato organizace oslavila již 85 let 
své existence. Za tu dobu jí prošlo několik stovek členů, kteří se mohou realizovat v 
několika oddílech. Proto se konala v sokolovně valná hromada členů, aby se 
naplánovala oslava. Zároveň byl zvolen nový předseda organizace, kterým se stala 
vedoucí oddílu volejbalu paní Ivana Nádvorníková. Po přednesení všech zpráv z 
činnosti se valná hromada usnesla na termínu oslav, kterým se stalo 4. září 2006. 
 

 
 

 
V areálu TJ Sokol je stále plno práce. 

Výměna generací. 
Vpravo Lumír Kočí, bývalý předseda, 

vlevo Ivana Nádvorníková. 
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Z č innosti hasičů  
 
110 let trvání sboru 
Oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se konaly v sobotu 16. září 
2006.  
Ráno začalo hudebním budíčkem dechové hudby před hasičskou zbrojnicí již v 700 
hodin ráno. Poté hasičské auto vozilo po obci členy dechové kapely, která na několika 
místech v obci zahrála občanům. 
 

 
Hasiči objíždějí obec.                                         Dechovka před hostincem Pod kaštany. 
 

Po projížďce po obci se kapela přemístila k hasičskému domu a hrála zde po dobu, kdy 
se sem scházeli účastníci oslav.  
V 1000 hodin vyrazil průvod od hasičského domu do parku před Dělnický dům 
k pomníku obětem 2. světové války, kde hasiči položili kytici. 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
Ve 1200 hodin se v sokolovně uskutečnila 
slavnostní členská schůze. Zasloužilým 
členům zde bylo předáno ocenění a 
všichni členové obdrželi publikaci 
vydanou u příležitosti těchto oslav. 

Slavnostní průvod pochoduje obcí. 
 
U pomníku v parku (napravo). 
 
Předsednický stůl na slavnostní schůzi 
(dole).  
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Od 1400 hodin probíhala na hřišti 
SK ukázka nové i staré požární 
techniky. Vedle historické koňské 
stříkačky stály moderní stroje 
HZS Karviná, stanice Orlová a 
Bohumín. Občané měli dokonce 
možnost vyzkoušet si vyzdvižení 
v 37 metrů vysokém požárním 
žebříku. Z jeho plošiny pořídil 
velice hezké fotozáběry obce Mgr. 
František Hartl, kterých je v tomto 
díle Kroniky obce několik. 

 
 

 
V 1530 hodin začal na sokolském hřišti již XI. ročník soutěže O pohár starosty obce. 
Akce se zúčastnilo osm sborů, pohár získalo družstvo z Doubravy.  
 

 
Soutěž O pohár starosty obce. 

 

Od 1900 hodin si účastníci oslav mohli zatančit při živé hudbě na taneční zábavě. 
 

Celé oslavy byly doprovázeny výstavkou v klubové místnosti v hasičském domě. Zde 
jsme mohli vidět mnoho zajímavého z historie i současnosti sboru. 
 

 
U příležitosti 110. výročí 
založení Sboru dobrovolných 
hasičů byla nákladem 200 ks 
vydána dvacetišestistránková 
brožura.  
Podle osnovy předsedy sboru 
pana Jiřího Gruščíka  
jsem ji sestavila včetně 
grafického zpracování já.  
 
 
Vpravo:  
Pamětní list k letošnímu 
výročí. 

Pohled s plošiny na požární techniku. Vlevo koňská stříkačka. 
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Z historie sboru – nové poznatky 
 
Sbor Dobrovolných hasičů byl v Dětmarovicích založen 5. září 1896. 
Při příležitosti 100. výročí založení sboru jsem se v  kronice naší obce v roce 1996 
stručně zabývala nejstarší historií. Od té doby se ke mně postupně dostaly další a další 
materiály, a to jednak v souvislosti s přípravou publikace „Dětmarovice k 700. výročí“ 
a také v souvislosti s přípravou letošního výročí SDH.  
 
Třicátá léta 
Na jubilejní valné hromadě dne 15.2.1931 byl zvolen výbor)1. 
18.4.1931 se konal pohřeb místostarosty Karla Stoklasy. Ihned po pohřbu byly 
provedeny doplňující volby a byl zvolen nový místostarosta Čeněk Jurčík. 
V roce 1931 se konaly oslavy 35 let trvání sboru. Slavnost se uskutečnila v neděli 
14.6.1931. Začala budíčkem ráno v 500 hodin „přes střelbu“. V 800 hodin byl sraz ve 
svátečním obleku v plné výzbroji u bratra Františka Uhra, kde byla klubová místnost. O 
½ 9 hodině šel průvod do kostela. Zúčastnili se ho jak členové činní, tak členové 
podporující.  
Ve 3 hodiny odpoledne měli sraz v hostinci u Stoklasy v Koukolné, odtud šel průvod do 
Dělnického domu, kde se konala taneční zábava. 
Podporujícím členům byly zakoupeny odznaky (150 ks) a ty pak byly před slavností 
prodávány po koruně. Pro obecenstvo byla udělána kvítka, která byla prodávána po 1,-
Kč za kus. Zemřelým bratrům byl udělán věnec, který zanesl výbor na hřbitov  v sobotu 
v předvečer slavnosti. 
15.7.1931 se konal pohřeb Josefa Bartečka za účasti 28 činných a 60 podporujících 
členů. 
5.6.1932 byl Josef Antončík zvolen čestným starostou. Zdravotní stav mu nedovoloval 
zúčastňovat se schůzí, zastupoval ho místostarosta. 
 

 
 

V roce 1933 se hovoří o pohřebním fondu (také nazýván fond bratrské pomoci). Dále se 
píše, že tento fond byl založen již v roce 1924. 
Na výborové schůzi dne 18.6.1933 byli zvoleni zástupci do župních schůzí (hasiči je 
tehdy nazývali poslanci) Antonín Benda a Alois Antončík. 
V roce 1933 bylo 46 členů mužstva (45 mužů a 1 žena), v roce 1934 pak 59 členů 
mužstva. 
18.2.1934 se konala za účasti 37 činných a 14 podporujících členů valná hromada.  
 

)1 Blíže viz tabulka na str.84/06. 

 
 
Hasiči před starou dřevěnou 
zbrojnicí. 
Historická fotografie z roku 1932. 
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Starosta se nemohl zúčastnit pro nemoc, místostarosta tehdy neexistoval, protože Jurčík 
se vzdal funkce již 18.6.1933, a tak byl starostou písemně pověřen vedením schůze 
jednatel Liberda. Jelikož  nebyl dle stanov přítomen dostatečný počet členů, zahájil 
schůzi o hodinu později. Na této valné hromadě byl zvolen výbor. 
24.3.1934 se konala druhá valná hromada, které se zúčastnilo 47 činných a 58 
přispívajících členů. Schůzi řídil sám starosta Antončík, vyzval zde přítomné, aby bratři, 
kteří jsou v opozici ze sboru vystoupil a založili si vlastní sbor v Koukolné. Na tento 
návrh nebylo přistoupeno. Poté se voleb sborových činovníků ujal zástupce župy, sám 
starosta župy Lev Kazik. Sbor byl rozdělen na dvě strany – vládní a opoziční. Každá 
strana měla svoji kandidátku. Nakonec byl zvolen nový výbor (viz tabulka).  
Tato schůze začala v 18 hodin a skončila až ve 2230 hodin. 
Ani po této schůzi nebyly spory vyřešeny – především se jednalo o funkci pokladníka 
pohřebního fondu. 
25.5.1934 při předávání funkcí byly předány listiny a památní kniha Jaroslavu Prudlovi, 
který byl pověřen jejím vedením. 
Byla svolána další mimořádná valná hromada, na které byl 
doplněn výbor a měl být stanoven řád podpůrného fondu a 
volba jeho pokladníka. Termín byl stanoven na 14.7.1934. 

 
Razítko z roku 1935. 

 

V zápise z výborové schůze ze dne 13. ledna 1935 se píše: 
Poněvadž je těžká doba a ještě krize pro dnes nic 
nepovoluje, jest výborem schváleno odebírati zase 14 kusů 
Věstníku hasičského. Členové by Věstník sami neplatili, 
poněvadž jest jich většina bez práce. 
Ples 18. ledna 1936. Začátek v 7 hodin večer, vstupné 4,- a 3,- Kč. Pozvánky se nechaly 
natisknout a sice 400 ks, taktéž plakáty pro různé účely a sice 200 ks. 
Do kuchyně k plesu zakoupeno bylo prase. Vstupné platí všichni členové bez rozdílu, 
zda jsou krojování nebo v civilu. 
14. června 1936 se konal župní sjezd a oslavy 40 let trvání sboru. V 500 ráno budíček, 
v 1000 valná hromada, ve 1200 společný oběd, ve 1230 sraz u konzumního družstva 
železničářů, 1330 odchod na místo slavnosti. Tam 1. proslov župy, 2. rozdávání diplomů 
zasloužilým členům, 3. akademie, 4. volná zábava, večer taneční zábava. 
Na schůzi dne 17.2.1937 bylo rozhodnuto, že nový motorový vůz bude pojištěn u 
hasičské vzájemné pojišťovny. 
  
Hasiči schůzovali ve spolkové místnosti u Františka Uhra. 
Oslovovali se bratře,  jejich pozdravem bylo „Nazdar“. 

 
Období Druhé světové války  
Toto období bylo pro hasiče, stejně jako pro všechny další organizace i občany, velmi 
složité. V roce 1938 „museli poslouchat“ Poláky a pak od roku 1939 Němce. 
Nejdříve polské úřady nařídily zrušení českých a německých hasičských sborů a 
konfiskaci jejich majetku. Od 10. října 1938 byly zápisy ze schůzí našeho sboru psány 
polsky. Jedno hasičské auto i s nářadím bylo odvezeno do Polska. 
Dne 6. října 1939 se konala za účasti 12 členů tzv. poradní schůze výboru, která byla 
pouze pro zvané a kde byl jmenován výbor, jež sestavil komisař zdejšího obecního 
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úřadu. Poslední zápis v „Knize protokolní“ je ze dne 6. ledna 1940. Zde už jsou pouze 
podepsáni přítomní. Další listy v této knize jsou vytrženy. 
 
Dětmarovičtí hasiči nastoupeni. 
Foto pravděpodobně z roku 
1940. 
 
Poválečné období 
V roce  1945 bylo evidováno 39 
členů - mužů a 9 členek - žen 
mužstva.  
V roce 1946 pak 57 činných 
mužů a 13 činných žen, 35 
členů přispívajících a 13 za-
sloužilých a čestných.  
V roce 1947 to bylo 50 činných mužů a 9 činných žen a 36 přispívajících. 
 
Slavnost otevření a posvěcení Hasičského domu a odhalení a posvěcení hasičského vozu 
se konala 5. června 1949. 
Ráno o 5. hodině ranní hasičský sbor budil vesnici hudbou. 
V 10 hodin konala se slavnostní polní mše svatá u Hasičského domu, po které celý sbor 
průvodem odcházel na slavnostní valnou hromadu do Dělnického domu. Na této bylo 
hovořeno také o vzniku sboru a připomenuto, že už pouze žije jediný zakládající člen a 
to Čeněk Jurčík. 
O stavbě Hasičského domu zde: Tato novostavba nás stála hodně práce a potu, zato 
málo v penězích. Stavěli jsme podle svého programu, jelikož stavět dům podle plánu 
Svazu Čsl. hasičstva by nebylo možné 3 milióny sehnati. Hovořil MUDr. Josef Kania, 
místostarosta sboru.  
Po valné hromadě následoval společný oběd. 
Po obědě pak na slavnost přijížděly přespolní hasičské sbory. 
Ve 14 hodin vyšel slavnostní průvod za doprovodu hudby od Dělnického k Hasičskému. 
Do taktu hudby se poprvé v historii ozvala siréna. 
Zde slavnost zahájil bratr Křístek Raimund. Přivítal mj. stavitele Trubku, stolaře 
Adamce, kolaře Urbánka, Teplého a další mistry, kteří se na stavbě podíleli. 
Připomenul slavnost roku 1896 v červnu, otevření dřevěného skladiště na tomto místě, 
pak promluvil o zděné zbrojnici. Předseda Liberda mluvil, že bylo nutno opraviti zděnou 
zbrojnici, což by vyžadovalo velkých nákladů, proto bylo rozhodnuto, že místo opravy 
bude postaven Hasičský dům. 
Po projevech kmotři otevírají hasičský dům a odevzdávají klíče zbrojmistrovi, a tím 
dávají ho do veřejného užívání hasičskému sboru. Pak nastala volná prohlídka budovy.   
Později se odebral průvod na sokolské hřiště, kde byla zahrána státní hymna a přitom 
vztyčena státní  vlajka. 
V 16 hodin bylo závodové cvičení třetího okrsku.  
Večer taneční zábava v Dělnickém domě. 
 
Dne 2.7.1949 se konala u hasičského cvičení 
oslava  Mistra Jana Husa. 
  

Razítka z let 1951 a 1953. 
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Přehled funkcionářů 
Rok Starosta)* Místostarosta Jednatel Pokladník Velitel 
1931 Antončík Josef Stoklasa Karel,�  

Čeněk Jurčík 
Liberda Emil Antončík Alois Benda Antonín 

1933 Antončík Josef  Liberda Emil  Benda Antonín 
1934 Střelec Vilém Uher Vítězslav Baňka Jaroslav Liberda Emil Benda Antonín 
1935   Baňka Jaroslav Liberda Emil Antončík Alois 
1936 
či 37 

Hanke Josef, 
MUDr. 

Chroboček Jan Liberda Emil Kubatko Vilém Antončík Alois 

1949 Emil Liberda  Josef Kania, MUDr. Josef Rosman   
1951 Emil Liberda  Josef Celecký 

Josef Kania, MUDr. 
Jaroslav Hanusek Vilém Kubátko  

1952 Emil Liberda  Josef Kania, MUDr. 
Alois Antončík 

Jaroslav Hanusek Vilém Kubátko  

 
Razítko používané v roce 1993. 

Na tomto místě se sluší připomenout jména funkcionářů i dalších 
obětavých členů sboru, kteří pro hasičstvo v naší obci obětovali 
spoustu volného času v historii novodobější, kterou si již sama 
pamatuji.  
Byli to např. František Tataruch, Leo Tomica, Karel Gruščík 
s manželkou, jejichž rodinu nyní zastupují Jiří a Karel ml. s 
rodinami, příslušníci rodu Hanusků (Oldřich a Václav s  manželkami, Bohumil, jejich 
rodiče a jejich potomci), dále příslušníci rozvětvené rodiny Blaníkovy (Emil, strýc 
Boleslav), a mnozí, mnozí další … 
Velice hezky o tom píše současný starosta sboru pan Jiří Gruščík v úvodu a závěru nově 
vydané brožury: 
„Není možné ani účelné vyjmenovávat ty dlouhé a nepřeberné řady obyčejných skromných a 
poctivých lidí, kteří se ujali ušlechtilé myšlenky a Dobrovolný hasičský sbor v Dětmarovicích 
založili. Další generace pak v něm neúnavně pracovaly a pracují tu dlouhou řadu let až do 
dnešních dnů.“ 
„Sto deset let je opravdu úctyhodná doba, která přesahuje trvání běžného lidského věku. Kolik 
životů dětmarovických občanů se nám promítá před očima nás současníků - životů prostých, 
klidných, nevzrušujících, ale stejně významných jako těch, jejichž jména figurují ve vzpomínkách na 
předních místech. I ti prostí neznámí  se  svou  denní  prací  zasloužili  o rozvoj  naší  obce.  A 
takových bylo v dobrovolném hasičském sboru mnoho. 
Dobrovolní hasiči vždy patřili a patří mezi ty, kterým leží na srdci osudy našich spoluobčanů. 
Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou. Rozhodli se dobrovolně, bez ohledu na svůj volný 
čas, pomáhat svým bližním při ochraně jejich životů a majetku. Nikdy to nebyla a není cesta 
lehká. Také proto je třeba se při tak významném výročí na chvíli pozastavit, zamyslet a hlavně 
poděkovat té dlouhé řadě obětavých členů za vykonanou práci. Obrovské množství užitečné 
práce, vykonané od založení sboru do těchto dnů, je nádherné spojení mezi minulostí a dneškem. 
Závěrem mi, bratři a sestry, dovolte poblahopřát všem našim členům ke 110. výročí založení 
našeho sboru, k oslavám stodesetileté soudržnosti kolektivu lidí, sdružujících se na základě 
společných zájmů a činností. Vznikla úžasná tradice  a  odkaz   pro  další  generace.   S  tím  
ovšem   také   vyvstává  závazek k zachování těchto tradic a v jejich následování.“ 

 

)* Od roku 1951 se užíval místo označení „starosta“ název „ předseda“. 
Poznámka: V roce 1976 byl založen závodní hasičský útvar na Elektrárně Dětmarovice. 
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Současnost 
V letošním roce má  Sbor dobrovolných hasičů v Dětmarovicích 93 členů. 
Nejstarším žijícím členem podle věku je pan Emil Benda, nejstarší členkou, co se týče 
doby členství, je paní Miloslava Hanusková, a to od roku 1952. 
 
Ve výboru v letošním jubilejním roce pracují:   
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Závodní holub chovatele  
Roberta Madeckého z roku 1960. 

Z č innosti holubářů  
 
O organizaci Chovatelé poštovních holubů toho je v naší 
kronice velice, velice málo. A přitom patří v naší obci 
mezi nejstarší. Proto jsem se rozhodla, že letos, v roce 
jejich 70. výročí založení, zpracuji z dostupných 
materiálů jejich historii, aby tak zůstala uchována pro 
příští generace. Aby jména těch, kteří svému koníčku 
věnovali spoustu času, neupadla v zapomnění. 
 

                                           Současný znak organizace. 
 

Všeobecné informace 
České chovatelství neoplývá bohatstvím historických pramenů a dokladů. Ani 
historikové nevěnovali tomuto problému mnoho času, přestože holubí tématika se 
objevuje velmi často v lidových ornamentech, na malbách venkovských stavení, na 
malovaném nábytku našich předků, na lidových výšivkách. S holuby se setkáváme ve 
starých pověstech. Je toho mnoho, kde bychom našli tuto tématiku. 
První chovatelské spolky u nás vznikaly na přelomu 19. a 20. století, největší význam 
však mělo založení prvního sportovního holubářského klubu v Praze  v roce 1903.  
První spolek poštovních holubářů vznikl na území naší republiky v roce 1874. Svaz 
spolku pěstitelů poštovních holubů byl ustaven v roce 1922, v roce 1952 byl včleněn do 
Svazarmu, v roce 1960 začali být chovatelé poštovních holubů organizováni v jednotné 
chovatelské organizaci Český svaz chovatelů. 
Chov poštovních holubů se začal rozšiřovat v západních státech, dnes známý poštovní 
holub je výsledkem pěstitelské práce belgických chovatelů. 
V roce 1825 byl založen první spolek poštovních holubů 
v Lutychu. Již v polovině 19. století používali poštovní 
holuby ke zpravodajským účelům. V první světové válce 
používaly k těmto účelům poštovní holuby všechny 
zúčastněné státy. Také ve druhé světové válce se k přenášení 
zpráv hojně používalo tyto drobné opeřence. I holubi 
z Dětmarovic byli v této válce nápomocni. 
Získat kvalitní holuby nebylo jednoduché. Náš první předseda 
Ludvík Gajovský měl například holuby dovezené z Belgie. 
 
Z historie spolku                                                                                                                                                                                                                                     
V neděli 19. ledna 1936 se v Dělnickém domě konala za přítomnosti zástupce 
Ústředního svazu Josefa Ďáska 
z Orlové ustavující valná hromada  
spolku Chovatelů poštovních 
holubů „Modrý šíp“. Jménem 
přípravného výboru zahájil schůzi 
za účasti 22 členů spolku Ludvík 
Gajovský. Ten byl také zvolen 
prvním předsedou organizace. Na 
valné hromadě byli zvoleni členové 
výboru, kteří si rozdělili funkce na 
první ustavující schůzi výboru, 
která se konala téhož dne po 
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skončení valné hromady.  Hned 23. února se konala taneční zábava.  
Všichni zakládající členové byli občany Dětmarovic. Své zkušenosti nabyli v 
mateřském spolku Slezan v Orlové. 
Každým rokem se konaly valné hromady a na nich byl každoročně volen nový výbor. 
Do ledna 1938 se schůze konaly v Dělnickém domě, od března 1938 začali holubáři 
schůzovat v místnosti u Uhra v čp. 137. 
17.7.1938 se konala mimořádná valná hromada, kde byli zvoleni noví funkcionáři, kteří 
měli působit do konce roku 1938. Po ní pak ještě následovala výborová schůze 
31.července. Dle dochovaných materiálů to nadlouho byla poslední schůze tohoto 
uskupení.. 
Ve válečných letech považovali Němci holuby za velmi nebezpečné, proto je všichni 
chovatelé museli odevzdat do „vojenského holubníku“ do Brna. 
„Také v naší obci byl po mobilizaci v roce 1938 postaven vojenský holubník, a to na 
kopci u Něbrojovy kaple. Tam byl vedoucí holubníku a člověk, který je krmil. Holubi 
měli na noze připevněno hliníkové pouzdro, do kterého se dávala zpráva.“ Tolik ze 
vzpomínek pamětníka pana Jaroslava 
Švajného, který se od svých mladých let 
zabýval chovem poštovních holubů. 
 

Dokument z roku 1945, kterým holubáři  
žádají povolení konání valné hromady.  

 
Následující zápis ze schůze chovatelů 
poštovních holubů je až z období těsně po 
druhé světové válce ze dne 17. června 1945. Za 
účasti 13 členů se konala ustavující členská 
schůze v Dělnickém domě. Schůzi zahájil 
předseda Ludvík Gajovský. Uvítal přítomné a 
poděkoval všem, kteří po tak dlouhé a kritické 
době, kdy byl spolek v roce 1938 okupanty 
Těšínska zlikvidován, se v nové republice zase 
vzchopili. Na této schůzi byl doplněn výbor o nové členy. 
Rok 1948 poznamenal také dění v této organizaci. Byl utvořen akční výbor, který byl 
nucen na pokyn ústředního svazu provést v organizaci tzv. očistu členstva.   
Dne 20.2.1949 měla organizace 36 členů. 
V roce 1950 se poprvé podle nových stanov volili funkcionáři na 2 roky. 

 
Protože členská základna nebyla nikdy nijak početná, pohybovala se řádově mezi 30 – 
40 členy, a funkcí mnoho, téměř 
každý člen Chovatelů poštovních 
holubů měl nějakou funkci. Kromě 
těch, které jsou běžné i v jiných 
organizacích, tj. předseda, 
místopředseda, existoval jednatel a 
vedle něj zapisovatel, pokladník a 
vedle něj hospodář, dále pak revizoři 
účtu. V zápise z valné hromady 
z 31.12.1950 se objevují pak tyto Sběr holubů v padesátých letech  

na staré železniční zastávce pod Pilarem. 



                                                                                                                                  88/06 

 

 

další funkce: referent výcvikový, osvětový, soudcovský a výstavní, propagační, 
rajónovací, finanční, zdravotní, dopravní,  dále pak člen výboru pro stavby holubníku a 
zvelebování chovu, kontroloři holubníku, členové závodní komise. 
Členové se mezi sebou oslovovali „kolego“ a jejich pozdrav byl „Letu zdar!“  

 
Valné hromady 

Ustavující 19. ledna 1936  V. 18.1.1948 
I. 20.12.1936 VI. 20.2.1949 

II.  9.1.1938 VII. 29.1.1950 
Mim.VH 17.7.1938 VIII. 31.12.1950 

III. 25.11.1945 IX. 13.1.1952 
IV. 12.1.1947 X. 1.3.1953 

 
Funkcionáři 

Rok 
VH 

 
Předseda 

 
Místopředseda 

 
Jednatel 

 
Zapisovatel 

 
Pokladník 

 
Hospodář 

 
1936 
UVH 

Gajovský 
Ludvík 

Oršulík 
Emanuel 
horník čp. 369 

Oršulík  
Emil  
krejčí, čp. 227 

Oršulík  
Emil  
krejčí, čp. 227 

Švehelka 
Rudolf 
horník, čp.719 

Madej 
František 
horník, čp. 462 

1937 
I.VH  

Oršulík 
Emanuel 

Gajovský 
Ludvík 

Oršulík Emil Kyjonka 
Antonín 

Gajovský 
Ludvík 

Madej 
František  
Sikora Jiří 

1938 
II.VH  

Oršulík 
Emanuel 

Hanusek 
Ferdinand 

Ulman Albín Kyjonka 
Antonín 

Krenes 
František 

Sikora Jiří 

1938 
Mim. 

Gajovský 
Ludvík 

Hanusek 
Ferdinand 

Oršulík Emil Kyjonka 
Antonín 

Krenes 
František 

Sikora Jiří  
Schlapka Jan 

1945 
UČS 

Gajovský 
Ludvík 

Hanusek 
Ferdinand 

Oršulík Emil Ulman Albín Zaremba 
Bruno 

Sikora Jiří  
Šnapek 
Rudolf 

1946 
III.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Vicherek 
František 

Oršulík Emil Oršulík Emil Švajný Emil Sikora Jiří  
Mrakvia Josef 

1947 
IV.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Šlapka Jan Oršulík Emil Oršulík Emil Švajný Emil Sikora Jiří  
Švajný 
Antonín 

1948 
V.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Šlapka Jan Oršulík Emil Kantor 
Emerich 

Švajný Emil  
Vicherek 
František 

Kubánek Max  
Madecký 
Robert 

1949 
VI.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Vicherek 
František 

Ulman Arnošt Kantor 
Emerich 

Švajný Emil Sikora Jiří 

1950 
VII.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Hanák Alois Ulman Arnošt Kantor 
Emerich 

Švajný Emil Sikora Jiří 

1951 
VIII.VH  

Gajovský 
Ludvík 

Hanusek 
Ferdinand 

Oršulík Emil Kantor 
Emerich 
(Jendryštík 
Vilém) 

Švajný Emil Sikora Jiří 
Švajný Bolesl. 
Krůl Mirosl. 

1952 
IX. VH  

Gajovský 
Ludvík 

Ulman Albín Oršulík Emil Jendryščík 
Vilém 

Švajný Emil Dadok Albert 
Mrakvia Frant. 
Sikora Jiří 
Švajný Josef 

1953 
X.VH 

 

Ulman Albín Dadok Albert Jendryščík 
Vilém 

Švajný 
Jaroslav 

Švajný Emil Oršulík Emil 
Sikora Jiří 
Mrakvia Frant. 

1954 
ČS 

Hanusek 
Ferdinand 

Dadok Albert Švajný 
Jaroslav 

Oršulík 
Oldřich 

Švajný Emil Jendryščík 
Vilém 
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Dne 11. ledna 1953 se konala ustavující schůze základní organizace Svazarmu – Spolek 
poštovních holubů 026 „Modrý šíp“ se tak stal kroužkem holubářů pracujícím pod 
hlavičkou Svazarmu.  
V době, kdy patřili holubáři pod Svazarm, dosáhli největšího rozkvětu. Svazarm jim 
dodával potřebné tiskopisy a přispíval na krmivo. Tyto výhodné podmínky motivovaly 
holubáře, aby vstoupili do organizace. Ve sledovaném období se počet členů pohyboval 
okolo 47. Často v organizaci pracovaly celé rodinné klany. Ve spolku bylo orga-
nizováno  6 Ulmanů a 6 Švajných.  
V zápise z členské schůze dne 28. března 1954 jsou jmenovitě vypsáni všichni přítomní 
i omluvení členové. Z tohoto soupisu vyplývá, že holubáři měli 38 členů. 
 
Od prosince 1955 začal kroužek holubářů schůzovat v místnosti hostince U Bartečka. 
Ve dnech 24. – 26.12.1954 uspořádali výstavu v Dělnickém domě. V roce 1955 opět, 
taktéž v roce 1956 a 1957. Výstava v roce 1958 se konala v hostinci u Bartečků. 
V roce 1957 došlo k odloučení pobočky spolku Zálesí, která se později  v roce 1966 
rozpadla a její členové se přidali k organizaci v Koukolné. 
3.10.1959 se konaly v Dělnickém domě „Holubí hody“. Tato akce se stala tradiční a u 
veřejnosti oblíbenou společenskou akcí. Taneční zábava, na které se podávaly speciality 
z holubů. Tradice této akce se uchovala až do devadesátých let. Mezi občany byla velice 
oblíbená. Občané si rádi pochutnávali na specialitách z holubů. Holubí polévka 
s játrovými knedlíčky či holoubata nadívaná speciální nádivkou, to byly speciality, ze 
kterých se nám ještě nyní sbíhají sliny do úst. 
Jelikož jsem se setkala se záludnou otázkou, pro jistotu bych zde poznamenala jednu 
věc. Nehodovali na holubech, kteří nebyli dostatečně rychlí, ale na přebytcích chovu. 
 
Od roku 1960 byli CHPH vyčleněni ze Svazarmu a začleněni do jednotné chovatelské 
organizace Český svaz chovatelů.  
V roce 1960 již téměř každý člen měl své hodiny, a tak byly spolkové hodiny prodány 
do vlastnictví.    
 
Přeprava holubů na závody byla nejdříve prováděna po železnici. V 50. a 60. letech 
holubáři skladovali koše, košovali)* holuby a také schůzovali v hostinci „Pod Pilarem“ 
u Přibyly, který se nacházel v těsné blízkosti železniční zastávky Dětmarovice  (asi od 
roku 1956). Hodiny chodili zavírat do hostince u Bartečka. Po zrušení staré 
dětmarovické  železniční zastávky využívali k přepravě nové nádraží. Koše měli 
uskladněné v hangáru naproti nádraží.  
Teprve později - od roku 1969 - se začíná s přepravou holubů autem po silnici. Nákladní 
automobil zakoupil okresní výbor. 
V té době sídlili v Dělnickém domě, košovali v jeho  sklepních prostorách.  
Do Dělnického se svého času přidali holubáři z Věřňovic. Ač to vypadá nelogicky,  
opravdu byli holubáři z Věřňovic dlouhá léta členy spolku v Dětmarovicích. 
 
Cca v polovině 60. let se odloučila část organizace „Dětmarovice  – Závada“. Její sídlo 
bylo v Koukolné za mostem. Holubáři si zde zrekonstruovali a přistavili malou buňku, 
která zůstala na místě po stavbě železniční přeložky Dětmarovice – Louky nad Olší.  
Přesný rok nevím. Usuzuji tak podle toho, že tato přeložka byla uvedena do provozu 
v roce 1963.  
 

)* Košování -  když vezou holubáři holuby  na závody,  dávají je do speciálních košů určených pro 
přepravu. 
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V této klubovně, která je již řadu let v jejich vlastnictví a která se nachází v dolíčku za 
benzínovou čerpací stanicí na katastru Koukolné, se holubáři scházejí dodnes. 
 
V době, kdy začala rekonstrukce Dělnického domu (tj. v roce 1981), přešla organizace 
z Dělnického domu do areálu budovy OV č. 6 u Lutyně. Zde byl předsedou Jaroslav 
Švajný.   
Druhé organizace v Koukolné tehdy předsedoval Jan Kantor.  
Později se organizace opět spojila v jednu a předsedou sloučené se stal Jan Kantor. 
 
Poslední výstavy poštovních holubů uspořádali naši holubáři v letech 1987 a 1989  
v Dělnickém domě. Byly to výstavy rozsáhlé a velmi dobře připravené.  
 
Počty členů 
Rok 1980 1985 1989 1994 1999 2003 
Počet  43 38 33 23 18 20 
 
Přehled funkcionářů 
Rok předseda místopředseda jednatel hospodář 
1980-1986 Kantor Jan Římánek Zdeněk Ryba Miroslav Cyroň Hubert 
1986-1992 Czyž Libor Římánek Zdeněk Kantor Jan Madecký Robert 
1992-1994 Kantor Vladislav Czyř Libor Twardek Vladislav Urbánek Antonín 
1994-2002 Czyž Libor Urbánek Antonín Cyroň Hubert Juriga Jan 
2002-dosud Juriga Jan Staníček František Woznica Bronislav Cyroň Hubert 
 
Činnost  
Výbor se schází v období od 1.10 do 30.4. 1x měsíčně a 1x měsíčně se koná členská 
schůze. Od 1.5. do 30.9., kdy jsou závody, se výbor schází 2 – 3x týdně. Kromě toho 1-
2x zasazování holubů na závod a 1x vyhodnocení holubů ze závodu. 
Jednou ročně se koná vyhodnocení závodní sezóny, kde mistr organizace dostane pohár 
a diplom a další dva diplomy. Stejné ocenění dostanou v kategorii mladé. Této akce se 
zúčastňují i manželky. 
V květnu se holubáři pravidelně scházejí na akci smažení vaječiny a v červnu pořádají 
Den dětí. Tyto akce jsou 
určeny pro členy organi-
zace a jejich rodinné 
příslušníky. 
V letech 1987 – 1997 
navázali na tradici dávno 
oblíbené akce Holubí 
hody. 
Ve stejném období také 
několikrát pořádali disko-
téky pro mládež.  
 
 Holubáři  
před svou klubovnou 
počátkem nového tisíciletí. 
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Klubovna v roce 2006.                 

 Razítko z roku 2004. 
 
Závody holubů 
Holubi za sezónu nalítají tisíce kilometrů. Kam je naši holubáři posílají? 
V tuzemsku: Vysoké Mýto, Poděbrady, Chrudim, Chomutov, Plzeň, Louny, 
Bochov, Cheb, Aš. 
Zahraniční závody: 
Německo: Erfurt, Eisenach, Schwerin, 
Hannover, Koblenz, Aschafenburg, 
Oldenburg 
Polsko: Štětín, Gdyně 
Rusko: Minsk, Kyjev 
Rumunsko: Konstanta, Oravita 
Jugoslávie: Niš, Záhřeb 
Belgie: Brusel, Ostende  
 
 
Nejúspěšnějším holubem v historii dětmarovické organizace byl koncem osmdesátých 
let (pravděpodobně v roce 1989) holub chovatele Zdeňka Římánka, který se dostal až na 
světovou výstavu do Portugalska. 
Závěrem bych ráda podotkla, že holubáři 
se nestarají jen o své opeřené miláčky, ale 
nutná je i údržba jejich areálu, která 
rovněž zabere spoustu času.  
A také je třeba zdůraznit, že v minulosti - 
před rokem 1990 - toho vykonali pro naši 
obec velice mnoho. Pravidelně se 
zúčastňovali brigád, patřili mezi nejlepší 
organizace tehdejší Národní fronty v obci. 
  
 

Diplom z roku 1948. 

Vypouštění holubů – tedy start závodu. 
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Z č innosti Českého svazu ochránců  pří rody  
 
Hledání jara 
Letošní „Hledání jara“ naši organizátoři oproti celostátní akci trošičku posunuli, ale 
přesto to vůbec nevadilo. Zima byla tuhá, proto se znaky jara mírně opozdily. Akce se 
konala 12.4.2006 a zúčastnilo se jí 41 žáků a 4 učitelky. 
Letos se hledal kvetoucí modřín, mravenci na kupách a zbytky sněhu. Z celostátně 
hledaných znaků našli naši pouze zbytky sněhu. Ale na druhé straně našli jiné znaky, 
které je potěšily: kvetoucí sasanky, kočičky, ladoňky, petrklíče, modřence, narcisy. 
Udělali si hezkou jarní vycházku, když zašli do lesa ke krmelci a k rybníku. 
Akci spojili s úklidem odpadků po dlouhé zimě okolo školy a po trase vycházky 
(samozřejmě s patřičným vybavením rukavicemi a igelitovými taškami na odpad). Takto 
přispěli k ochraně a zkrášlení 
přírody. U školy připravili hezké 
prostředí pro nadcházející soutěže 
ke Dni země, které se konaly 
v dalším týdnu. Odpadků bylo 
opravdu hodně, někteří žáci 
nasbírali i 3 tašky. 
Za svou snahu všichni dostali od 
ČSOP sladkou odměnu, pochvalu 
a na památku obrázek. 
 
Ukliďme svět 
Další tradiční akce. 
Žáci 1.-5. třídy se v tomto roce vydali společně se svými učitelkami na sportovně – 
přírodovědnou vycházku spojenou s celosvětovou akcí „Ukliďme svět“. Poznávali krásu 
Dětmarovice i okolní krajiny, překonávali přírodní překážky. Počasí jim přálo a nálada 
byla výborná. 
Sběratelské nadšení žáků 
vybavených rukavicemi a 
igelitovými taškami bylo velké a 
někteří vícekrát nasbírali plnou. 
Všichni měli radost, že přispěli ke 
zlepšení prostředí ve své obci, 
vyčistili od odpadků kousek lesa a 
okolí cest, po kterých šli. V lese 
někteří našli také hříbky, které si 
spokojeně nesli domů. 
Od ČSOP všichni dostali sladkou 
odměnu a pochvalu. 
Vedoucí této akce byla Mgr. Elena 
Kijonková. 
 
Členové naší ZO se zúčastnili brigády v Tatrách, kde pomáhali likvidovat následky 
spouště po vichřici v roce 2004. Byli tam podruhé, když podobné akce se zúčastnili již 
v roce 2005. Tehdy to bylo nazváno „Pomoc Tatrám“ - čištění lesů od kalamity po 
vichřici. Letos se jednalo o dělání přírodních zábran a zpomalení odtoku vody z 
postižených hor - nazváno „Vodný les“.  

Hledání jara. 

Ukliďme svět. 
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ŽŽii jj íí   mmeezzii   nnáámmii                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pomalu nás přibývá a přibývá také zajímavých a úspěšných lidí. Ne o všech se mi podaří 
získat údaje. Tak alespoň něco, k čemu jsem se v průběhu letošního roku dostala. 
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Uč i te l Martin Duda  
 
U příležitosti Dne učitelů 2006 byly Moravskoslezským krajem oceněny pedagogické 
osobnosti.      
V I. kategorii – Výrazná pedagogická osobnost roku byl mimo jiné oceněn také občan 
naší obce a  učitel Gymnázia v Karviné  Mgr. Martin Duda. 
Ocenění obdržel za vynikající pracovní výsledky v oblasti metodické, organizační a 
odborné v oblasti vzdělávání, za zapojení školy do projektu UNESCO „Výchova pro 
udržitelný rozvoj“ a za zapojení školy do celostátního projektu Pilotní střední školy 
Klubu ekologické výchovy a přípravy učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji.  
V letošním roce uspěl s grantem Moravskoslezského kraje „Člověk a průmyslová 
krajina“. Aktivně se podílí na celostátních úspěších žáků školy ve výtvarných soutěžích 
s ekologickou tématikou, koordinuje práci školy s Českým svazem ochránců přírody a 
Stanicí mladých přírodovědců Karviná.  
Díky těmto aktivitám obdrželo Gymnázium Karviná ocenění MŠMT a Klubu 
ekologické výchovy s právem užívat v období 2005 – 2008 titul „Škola udržitelného 
rozvoje – 1. stupně“.  
Pedagogy přijal hejtman Moravskoslezského hraje Evžen Tošenovský.  
 

                
Mgr. Martin Duda přebírá ocenění z rukou Evžena Tošenovského. Přítomen byl také 
president Václav Klaus, který právě dlel na pracovní návštěvě v našem kraji. 

 
 

Bedmintonistka Adéla Molnáriová 
 
Naše občanka šestnáctiletá Adéla Molnáriová je členkou 
badmintonového oddílu)* Tělovýchovné jednoty v Orlové-
Lutyni. Od svých třinácti je mistryní republiky ve dvouhře 
i čtyřhře dívek a od patnácti let hraje 2. ligu za mateřský 
oddíl. Rovněž v patnácti letech byla zařazena do 
reprezentace na Mistrovství Evropy juniorů do 17 let. Je 
členkou juniorské reprezentace České republiky do 19 let. 
Jen v letošním roce si Adéla na Mistrovství ČR do 17 let v 
Liberci vybojovala 1. místo ve dvouhře a 1. místo ve  
 

)* Viz Kronika obce rok  2004 str. 78/04.  
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čtyřhře, je tedy dvojnásobnou mistryní ČR.  
Na Mistrovství ČR do 19 let v Brně-Jehnicích získala 3. příčku ve dvouhře a  2. místo 
ve čtyřhře. Je trojnásobnou krajskou přebornicí ve věkové kategorii do 17 a 19 let ve 
dvouhře, čtyřhře a smíšené 
čtyřhře. V září se zúčastnila 
Turnaje čtyř národů v 
rakouském Dornbirnu, jehož 
se zúčastnili hráči zemí 
Belgie, Švýcarska, Rakouska 
a České republiky. Tady 
získala druhé místo ve 
dvouhře a první ve čtyřhře. 
 
 
 
 
Za úspěšnou reprezentaci 
města Orlové byla Adéla 
oceněna mezi nejlepšími 
sportovci za rok 2006. 
Ocenění převzal v zastoupení 
předseda klubu,  jelikož 
Adéla 3. prosince odjela do 
Prahy a následně do Indie. 
„Vzhledem k dlouhotrvajícím vynikajícím sportovním výsledkům a předpokladu dalšího 
sportovního růstu dostala Adéla Molnáriová pozvání na sportovní badmintonový kemp v 
indickém Čándigháru, který se nachází zhruba 200 kilometrů od hlavního města Indie 
Dillí,“ popisuje předseda badmintonového oddílu Jan Tobola a dodává, že Adéla by 
měla v Indii strávit bezmála celý prosinec, tedy období od 4. do 27. prosince. Náklady 
na ubytování, stravování a úhradu sportovních trenérů zajišťuje indická strana. Rodiče 
budou hradit letenku, vstupní vízum, očkování a pojištění, což představuje částku 40 
tisíc Kč. Město Orlová poskytlo finanční dar ve výši 10 tisíc korun a propagační 
předměty pro indickou stranu. 
„Adéla je obrovský talent a jsem nesmírně rád, že vyrazí na zkušenou do Indie. Indové 
patří ke světové badmintonové špičce a ona tak bude mít jedinečnou šanci s nimi 
trénovat a přivézt si cenné zkušenosti. Právě Indové jsou typičtí svou taktickou a 
dynamickou hrou,“  vysvětluje Jan 
Tobola a dodává: „Všechny ty 
zkušenosti si pak bude moci ověřit 
na mezinárodním mistrovství 
Polska, kam odjedeme po svém 
návratu. Uvidíme, zda její výkonnost 
půjde nahoru.“ „Indické“ 
soustředění je současně stupínkem k 
vybojováni si cti reprezentovat 
Českou republiku na juniorském 
mistrovství Evropy, které se 
uskuteční v březnu příštího roku.  
 

Adélka (uprostřed v červeném)  
na stupních vítězů  
na Mistrovství ČR v dubnu 2006. 
 

Adélka (druhá zleva) v Indii. 
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Golden baby 
 
Dvanáct finalistů soutěže o nejroztomilejší dítě České republiky 
Golden baby 2006, kterou pořádal Dům kultury města Ostravy 
(dále DKMO), byly hosty tzv. Zlaté dílny v prostorách Ústavu 
sociální péče v Ostravě – Muglinově. Ve třetí dekádě měsíce 
listopadu, konkrétně od 20.11. do 30.11.2006, zde byl pro ně 
připraven každodenní bohatý zábavný i poučný program. 
Připravovaly se zde na finálový večer. O každodenní zábavu se jim 
zde postarala jejich oblíbená Michaela Růžičková a denně děti při 
jejich hře a přípravách na finálový galavečer navštívila některá ze známých osobností z 
kultury či sportu. Finalisté byli v péči odborníků nejrůznějších profesí, nocovali v 
komfortním prostředí ostravských hotelů Metropol a Imperiál.  
„Golden baby“ nevyhledává dítě nejtalentovanější ani nejkrásnější, ale takové, které je 
skutečně dítětem a ne malým přemoudřelým dospělákem. 
Akcí se kromě zdravých dětí zúčastnily i děti handicapované. Věk soutěžících je 
stanoven na 5 – 7 let. 
Finále celonárodní soutěže se konalo v DKMO dne 11. prosince 2006 od 17 hodin jako 
připomínka Světového dne dětství a 60. výročí založení organizace UNICEF. 
Mezi 12 finalisty této soutěže byla i pětiletá Veronika Macurová, malá občanka naší 
obce. Veronika se narodila 22.4.2001 rodičům Radce a Radovanu Macurovým a bydlí 
na Olmovci v domě čp. 977. 
 

 
Fotbaloví fanoušci 
 
V obci máme skupinky fotbalo-
vých fandů, kteří jezdí na zápasy 
národního fotbalového týmu. 
V loňském roce a letos jej dopro-
vázeli po Evropských stadiónech 
v kvalifikačních zápasech a pak 
se také podívali do Německa na 
mistrovství světa.  
 
Kromě obrovské vlajky  
s nápisem „Dětmarovice“  
si někteří dokonce pořídili  
i speciální trička s tímto nápisem.  

  
  
  
  
  
  
                                

*) Viz Kronika  obce rok 2000, str. 75/00.    
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ZZáávvěě rr   
 
 
 
 

 
 

 
Pohled na centrum z žebříku vysokého 37 metrů. 

 
 
 
 
V letošním roce završilo čtyřleté volební období zastupitelstvo obce zvolené pro období 
let 2002 - 2006. Při té příležitosti se nabízí jakési krátké ohlédnutí za léty uplynulými. 
Mnohé vytýčené věci se podařilo realizovat, některé však zůstaly nedořešené. 
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Zhodnocení uplynulých čty ř let 
 

Zastupitelstvo obce v uplynulém volebním období bylo stejně jako v letech minulých 
patnáctičlenné a bylo tvořeno zástupci 5 volebních stran a sdružení. 
V listopadu 2002 žilo v obci 3.780 občanů, na konci volebního období v roce 2006 to 
bylo 3.867 občanů. 
A co se v obci změnilo, co se vybudovalo, co stojí z tohoto období za připomenutí? 
Především je třeba zdůraznit, že byla provedena dlouho plánovaná rekonstrukce budovy 
obecního úřadu. 
 
Byl vybudován nový chodník do Koukolné, položena nová zámková dlažba na chodníky 
v centru obce, v parku a na hřbitově. Provedena úprava křižovatky Pod Skotnicí, nový 
asfaltový povrch na komunikaci před prodejnou Elektro Volák, oprava komunikace pod 
Wilczkovým kopcem včetně nového mostku, oprava mostku na komunikaci „U Jelena“, 
oprava mostku u mateřské školy v Koukolné a oprava komunikace na Zálesí.  
Vybudována nová trafostanice u hájenky, rozšířeno a rekonstruováno veřejné osvětlení 
v Koukolné u Větrova, opraveno koryto potoka Výšina. 
 
Na budově školní jídelny a družiny postavena nová sedlová střecha, vybudován 
bezbariérový vstup do budovy základní školy, rekonstrukce rozvodů zdravotechniky, 
překážková dráha pro skateboard a in-line v areálu ZŠ. V mateřské škole v Koukolné 
zřízena Infrasauna.  
 
Na budově sálu Dělnického domu vyměněna střešní krytina, vyměněna okna, provedeno 
odvodnění vinárny, položena nová podlaha v přisálí a předsálí.  
V osvětovém zařízení v Koukolné byl vymalován sál, opraveny židle, položena nová 
střešní krytina na budově sálu. 
Do knihovny byly namontovány nové vchodové dveře, zřízena klimatizace, instalován 
topný kabel do okapového žlabu a vyměněna okna. 
 
V areálu sportovního klubu opraveny elektrorozvody a rozvody vody, opravena fasáda a 
provedeny další práce.  
Dům čp. 900 (textil) dostal novou fasádu.   
U hřbitova bylo opraveno oplocení. 
Byla realizována demolice neopravitelného domu čp. 73 – Relax. 
S finančním příspěvkem obce byly opraveny věžní hodiny kostela. 
 
V oblasti kulturních akcí jsme pokračovali v tradici Obecního plesu. 
V roce 2005 se konala u příležitosti 700. výročí založení obce obecní oslava, která se 
opakovala i letos a v jejíž tradici hodláme pokračovat i v budoucnu. 
V roce 2004 se konal 1. ročník Medových dnů, které si, jak se zdá, našly v kulturním 
životě obce své místo. V témže roce se konal první ročník koloběžkových závodů pro 
děti mateřské školy střed a 1. třídy ZŠ Trestles cup.  
A také máme první opravdovou knihu o obci a pořádnou turistickou mapu. 
 
Na sklonku roku jsme absolvovali nové volby do zastupitelstva obce. Před nově 
zvolenými zastupiteli stojí spousta důležitých rozhodnutí. Přejme si, aby byla dobrá. 
Měla by směřovat především na budovu základní školy, která si po pětatřiceti letech 
provozu žádá generální opravu.  
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ZZ  hh ii ssttoorr ii ee  oobbccee  
 
 
 
 

 

 
Také razítka mají svou historii a prošla vývojem podle politické situace v zemi. 

Shora zleva: 1901, 1913, 1939, 1939, 1967 a 2001. 
 

 
 

V letošním roce, kdy se volilo nové zastupitelstvo obce, je na místě vzpomenout všechny 
ty, kteří v čele obce stáli v minulosti. 
Starosta, dříve předseda Místního národního výboru, místostarosta, dříve 
místopředseda a v neposlední řadě tajemník. Ten dnes není volený občany ve volbách, 
ale přesto je nepostradatelným článkem dobrého fungování obecního úřadu.  
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Pře h l e d  v e d e n í  o b c e  v  1 9 .  s t o l e t í  a  p r v n í  p o l o v i ně  2 0 .  s t o l e t í 
 
První velice strohé zmínky o hlavních představitelích obce Dětmarovice nacházíme 
v prvním díle Kroniky obce. Jedná se prakticky pouze o výčet jmen. Dnes přidáme 
alespoň pár dalších informací. 
 

Jméno: Od – do: Poznámky: 
Ondřej Něbroj 1838 – 1859 Působil pod označením „fojt“ . 

Dále se již používá „starosta“ 
František Něbroj 1859 – 1870 Syn Ondřeje Něbroje. Za jeho působení postavena v roce 

1860 Něbrojova kaple, v roce 1863 postavena nová fara, 
započato se stavbou nového kostela.  

Jan Babiš  Za jeho působení dokončen v roce 1870 nový kostel.  
Ondřej Barteček   
Valentin Kijonka   
Josef Antončík  )1  
Jan Švajný 1879 – 1882  
František Staníček 1882 – 1885  
Josef Benda 1885 – 1888  
František Lankoč 1888 – 1891  
Josef Jendryščík 1891 – 1895  
František Gabzdyl 1895 – 1898  
František Stanioszek 1898 – 1903 Snažil se obec popolšťovat. Někde též Franz. 
Josef Něbroj 1903 – 1906 V roce 1903 jsou na dokumentu podepsáni radní  

J. Antončík a Karel Stoklasa. 
V roce 1918 zrušen obecní výbor a jmenována správní 
komise na čele s předsedou.          

1906 – 1910 
1910 – 1918 
1918 – 1924* 

Josef Antončík *1920 
 
 

Po přepadení obce Poláky byla správní komise 
rozprášena, vlády se chopili Poláci a ustanovili tohoto 
předsedu, ale  pouze na 2 měsíce od 8. června do  
8. srpna.  
Po 8. srpnu opět správní komise na čele s J. Něbrojem.   

Josef Ligocký  1924 – 1928 Opět starosta. Vzešel z prvních obecních voleb  
na základě kandidátních listin devíti stran. 

V roce 1928 nové volby, které se opakovaly v roce 1929 
Josef Sebera)2 1929 – 1931 Opět 9 kandidátních listin)3.    

Dne 10.10.1929 jsou na dokumentu podepsáni  
členové obecní rady: Josef Malchar, Josef Ligocký, 
Viktor Kijonka. 

)2 ??? 1932 - 1933 14.4.1932, 25.11.1932 či 1.8.1933 na dokumentu 
podepsán jako starosta Josef Sebera. 
V těchto letech radní: František Uher. 

Josef Ligocký 1934 – 1938  
Polská správa 1939 Na dokumentech komisarz rzadovy (úřední komisař) 

Ferdinand Wilczek.  
Německá správa 1939 – 1945  Došlo i k výměně komisařů. 
 
)1 Viz str. 7 prvního dílu Kroniky obce. 
)2 O délce působení starosty Sebery jsou nejasnosti. Ani po prozkoumání spousty archivních materiálů 
není zcela jasné, zda Josef Sebera byl ve funkci jen do roku 1931 nebo i ještě později, tedy po celé volební 
období. Jeho podpis jako starosty je na dokladu ze dne 20.8.1930, ale také na dokladu ze dne 14.4.1932 
či dokonce ze dne 1.8.1933. 
)3 Viz str. 82 prvního dílu Kroniky obce. 
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Podpis starosty Františka Stanioszka  
z roku 1902.         

 
Josef Něbroj 
Syn Františka Něbroje se narodil se v roce 1868 v Dětmarovicích. Jeho prvním učitelem 
byl vynikající učitel a výborný varhaník Ferdinand Sadílek. Josef Něbroj byl rolníkem a 
hostinským na čp. 24 zděděným po otci Františkovi. Kronikář Karel Russina v Pamětní 
knize obce o něm píše: „Byl to muž rázný a prozíravý. O jeho předcích je v dějinách 
obce častá zmínka – byli zbožní a pro kostel obětaví. Josef Něbroj svými styky s úřady 
mnoho obci prospěl a svým otevřeným češstvím dal mnohým dobrý příklad. Jeho 
starostování v naší obci v nebezpečných letech prvního desetiletí 20. století velmi 
prospělo.“  
Měl čtyři syny a jednu dceru. Nemáme přesný záznam o jeho úmrtí, ale bylo to zřejmě 
kolem roku 1935.  
Zajímavostí je to, že na mnohých dokumentech a dokladech je uvedeno jméno Něbroj  a 
na jiných Nebroj. I u podpisů se setkáváme s oběma variantami. Také je zde třeba 
připomenout, že od roku 1918 (do roku 1924) se 
změnil název starosta na předseda.  
Obec vedl po velmi dlouhou dobu jednadvaceti let od 
roku 1903 až do roku 1924 s dvouměsíční přestávkou 
v roce 1920.  
Za jeho působení byla zavedena obecní kronika. 
 
Josef Ligocký  
Narodil se 15.6.1883. Původně železniční zřízenec. 
Vzešel z prvních obecních voleb na základě 
kandidátních listin devíti různých stran.  
Za jeho působení došlo k velkému rozkvětu obce. 
Do funkce se vrátil ještě jednou, a to v letech 1934 
– 1938. 
 
Josef Sebera 
Starosta v letech 1929 – 1931. Není ale zcela 
zřejmé, kdy vlastně  starostování skončil a kdy 
znovu do funkce nastoupil Josef Ligocký, protože 
podpis Josefa Sebery, jakožto podpis starosty, jsem 
nalezla ještě na dokumentu ze dne 25.11.1932 či ze 
dne 1.8.1933.  
 
 

Dokumenty s razítky z roku 1939 z doby polské a německé správy. 
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Pře d s e d o v é  M N V  a  s t a r o s t o v é  o b c e  p o  ro c e  1 9 4 5 
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Přehled některých údajů o starostech 
 

Předsedové: 
Jméno: od – do: * - † bydliště: pův. povolání 

Albín Liberda  
 

1945 – 1949 *21.12.1903 
v Dětmarovicích 
†22.3.1977  
v Bohumíně 

čp. 550 
později čp.800  

zednický mistr 

Miloslav Kijonka  1950 – 1964 * 11.11.1922  
v Dětmarovicích  
†17.6.1998 
v Orlové 

čp. 111 železniční 
zaměstnanec 

František Valica  1964 – 1976 * 17.5.1933 
v Dětmarovicích  
† 28.8.1993 
v Karviné 

čp. 800 malíř - natěrač 

Jaroslav Zaremba  1.2. - 30.10.1976 
 

*30.9.1908  
v Dětmarovicích 
†21.7.1981 
v Bohumíně 

čp.  840 horník 

Jiří Ulman  19.11.1976 – 
1986 

* 28.7.1940 
v Dětmarovicích 

čp. 812 důlní záchranář 

Bronislav 
Kubatko, Ing. 

1986 – 1990 *27.12.1941  
v Dětmarovicích 
†18.3.1992 

čp. 15 K důlní technik 

Starostové: 
Bronislav 
Kubatko, Ing. 

1990 – 1992 *27.12.1941  
v Dětmarovicích 
†18.3.1992 

čp. 15 K důlní technik 

Jan Kalivoda, 
Mgr. 

1992 – 1994 *16. 12.1931 
v Bučovicích 

čp. 803 učitel 

Adolf Neuwert, 
Ing. 

1994 – 1997 * 1.9.1939  
v Bohumíně-Záblatí 
†23.2.1997 
v Horní Suché 

čp. 972 horník – technik 

Lumír Mžik, Ing. 1997 - dosud *14.12.1957 
v Karviné 

čp. 708 strojní inženýr 

 
 
S l o v o  o  s t a r o s t e c h  o b c e 
 
Albín Liberda  
Narodil se 21. prosince 1903 v hornické rodině. Vyučil se zedníkem. Byl funkcionářem 
Jednotné proletářské tělovýchovy, zakládajícím členem divadelního souboru při 
tělovýchovné jednotě a také zakládajícím členem Družstva Dělnický dům.  
První poválečný předseda Místního národního výboru (dále jen MNV) v Dětmarovicích.  
Byl zvolen na první a zároveň ustavující poválečné schůzi MNV Dětmarovice dne 5. 
května 1945.  
Funkci předsedy vykonával v neobyčejně složité době i podmínkách v letech 1945 – 
1950. Pracoval velice zodpovědně a svědomitě, snažil se dělat pro občany vždy to 
nejlepší.  
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Po odchodu z funkce předsedy MNV odešel pracovat do Železáren a drátoven Bohumín, 
kde působil až do důchodu. Ještě řadu let pracoval jako člen rady MNV a člen komise 
výstavby. Byl také funkcionářem 
v různých spolcích. Pro občany zůstal 
nezapomenutelný, protože mnoha rodinám 
obětavě pomáhal při individuální bytové 
výstavbě. Je  autorem pomníku obětem 
druhé světové války. 
Zemřel 22. března 1977 v nemocnici ve 
Starém Bohumíně. 

 
Miloslav Kijonka 
Narodil se 11. listopadu 1922 v Dětmarovicích v čp. 185 v rodině železničního dělníka a 
matky v domácnosti.  Měl dva nevlastní sourozence)* .  
Obecní školu navštěvoval v Dětmarovicích, měšťanku v Bohumíně, potom se učil 
krejčím. V roce 1938 učení přerušil a začal se učit zámečníkem, ale ani toto učení 
v důsledku válečných událostí nedokončil. Prošel řadou profesí, nejdéle pracoval na 
železnici. Nastoupil jako dělník v cihelně ve Skřečoni, tam pracoval do 9.7.1945. 
10.7.1945 ihned nastoupil jako dělník TSS (traťová a ….) u ČSD v Bohumíně, kde 
postupně vystřídal několik profesí.   
V letech 1953-55 absolvoval speciální studium, které nahrazovalo úplné střední odborné 
vzdělání. 
V letech 1950 – 1960 vykonával při svém zaměstnání funkci předsedy MNV. V roce 
1960 – 64 již byl pro výkon funkce předsedy MNV uvolněným funkcionářem. 
Za jeho působení byl zaveden místní rozhlas, dokončena elektrifikace obce, postavena 
kulturní místnost na Olmovci a kulturní dům na Zálesí, prodejny na Zálesí a Glembovci. 
Po ukončení svého funkčního období se  opět vrátil k práci železničáře k ČSD Bohumín. 
Od 1.4.1971 až do odchodu na důchod pracoval u této organizace v Ostravě. 
Při zaměstnání i nadále pracoval v různých funkcích a organizacích pro obec, například 
ve SPOZu a především se angažoval jako předseda chatařské komise při SRPŠ. Celkově 
pracoval při MNV od roku 1945 do roku 1970.  
Byl ženatý, s manželkou Amálií, rozenou Staníčkovou, měl dva syny – Miloše 
(absolvoval VŠB) a Miroslava 
(absolvent VŠ železniční). 
Společně žili v domě čp. 111, který 
si postavili kousek od svého 
rodiště. 
Měl rád přírodu, hru na kytaru a rád 
chodil na turistické túry. 
Zemřel 17.6.1998 v nemocnici 
v Orlové – Lutyni. 

 
František Valica  
Narodil se 17. května 1933 v Dětmarovicích. Vyučil se malířem – natěračem. 
Jeho funkční období trvalo od června 1964 do 26. února 1976, kdy byl odvolán 
z funkce. Za jeho působení byla provedena rekonstrukce budovy radnice a postavena 
nová  čtrnáctitřídní základní škola.  Také došlo  k výstavbě elektrárny,  za což ho někteří  
 
)* Jedním z nich byl František Krenes – náš bývalý knihovník.  
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chválili a jiní naopak zatracovali. 
Jeho koníčkem, či spíše koněm, byla myslivost. 
V Mysliveckém sdružení zastával funkci předsedy. 
Krátce nato se z obce odstěhoval, do 20.9.1979 bydlel 
v Karviné, pak do roku 1987 v Petrovicích u Karviné, odkud 
se přestěhoval do Karviné - Ráje.  
Zemřel 28.8.1993 v Karviné.  
 
Jaroslav Zaremba 
Narodil se 30.9.1908 v Dětmarovicích na Zálesí v rodině horníka Jana Zaremby a Anny 
rozené Kolkové. Oba rodiče rovněž pocházeli z Dětmarovic. Otec padl v první světové 
válce. Bratr Albín Zaremba (*1912). Po smrti otce se matka podruhé provdala a Jaroslav 
měl z tohoto matčina druhého manželství nevlastního bratra Roberta Glince (*1920). 
Jaroslav absolvoval povinnou školní docházku v obecné škole v Dětmarovicích u 
kostela. Po škole pracoval na Dole Žofia v Orlové. Prošel zde řadou pracovních 
zařazení, nakonec skončil jako technik. Oženil se 29.11.1930 a po více než padesát let 
mu byla manželkou Hermína rozená Křevká původem z Dětmarovic. Z tohoto 
manželství se jim narodila dcera Jarmila (*1.9.1931, provdána Dadoková). Společně 
ještě vychovali Věru (provdána Baňková, později Musialová), kterou přijali za vlastní. 
V roce 1963 odešel do důchodu. 
U MNV se angažoval až v důchodovém věku. Nejdříve od roku 1967 do roku 1976 byl 
místopředsedou MNV. Od 26. února do 18. listopadu 1976 po odvolání Františka Valice 
zastával funkci předsedy. 
V osmdesátých letech byl po něm 
pojmenován „Memoriál Jaroslava 
Zaremby“ – branná soutěž, kterou 
pořádal občanský výbor č. 1 na 
Zálesí pro všechny organizace 
v obci. 
Zemřel 21.7.1981 v Bohumíně. 
 
Jiří Ulman  
Narodil se 28. července 1940 v Dětmarovicích na Zálesí v hornické rodině, měl jednu 
sestru (*1935). 
Základní školní docházku absolvoval v Orlové - Kopaninách. V letech 1954 - 1957 
absolvoval OUPZ v Ostravě - Hrabůvce, kde se vyučil strojním zámečníkem. Po 
vyučení nastoupil na Dole Čs. armáda. V letech 1960 - 1962 absolvoval základní 
vojenskou službu. Po ní se vrátil na Důl ČSA, kde prošel různými profesemi. Po 
absolvování záchranářského kurzu pracoval na stejném dole jako záchranář z povolání 
až do nástupu do roku 1976, kdy nastoupil na MNV.  
Od roku 1962 pracoval v různých funkcích v ROH,  roce 1975 absolvoval půlroční ÚŠ 
ROH se zaměřením ekonomika – práce a mzdy.  
V roce 1961 se oženil s Milenou, rozenou 
Kubátkovou, mají dceru Lenku (*1962) a syna 
Jiřího (*1963).  
Byl předsedou MNV od 18. listopadu 1976 do 
června 1986. V době jeho funkčního období byla 
zbourána původní kulturní místnost na Olmovci a na 
jejím místě byl postaven kulturní dům,  byla 
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rekonstruována a rozšířena obřadní smuteční síň, provedena přístavba dětské části 
zdravotního střediska a v letech 1981 – 1985 rekonstruován Dělnický dům. Vykonával 
také funkci předsedy ROH při MNV. 
Ještě donedávna se angažoval v obecních komisích.  
 
Ing. Bronislav Kubatko 
Narodil se 27. prosince 1941 na Zálesí v Dětmarovicích. Vystudoval hornickou 
průmyslovku, dále studoval při zaměstnání a stal se hornickým inženýrem. Pracoval na 
Dole ČSA v Karviné, naposledy jako vedoucí závodu 4. Jeho práce v hornictví byla 
oceněna několika podnikovými i vyššími vyznamenáními. Jeho manželkou byla Jana, 
rozená Wilczková, se kterou měl tři syny – Lumíra, Jiřího a Radka. 
26. června 1986 byl zvolen předsedou MNV - posledním předsedou MNV v historii. 
Poté po změně politického systému v naší republice se v roce 1990 stal prvním 
novodobým starostou obce.  
Celý svůj život zasvětil šachtě a posledních šest let svého velice krátkého, ale plodného 
života, také obci Dětmarovice. Pod jeho vedením byla dokončena výstavba prodejny 
v Koukolné, provedena výstavbu skladu akce „Z“ a 
rekonstrukce kamenosochařství. Podílel se na 
odstraňování divokých skládek v obci. Veškerou 
svou energii však věnoval především výstavbě 
sportovního areálu TJ Slovan a plynofikaci obce, 
kterou propagoval a prosadil mezi prvními 
v širokém okolí. S neobyčejnou starostlivostí 
podporoval rozvoj soukromého podnikání. 
Nečekaná smrt dne 18. března 1992 mu zabránila 
realizovat jeho další plány, kterých nebylo málo. 
 
Mgr. Jan Kalivoda 
Jeden z mála starostů, který není rodákem ve zdejším kraji. Narodil se 16. prosince 1931 
v Bučovicích v okrese Vyškov na Moravě. Zde absolvoval gymnázium. V letech 1951 – 
1952 pracoval v Královopolské strojírně v Brně, v letech 1952 – 1954 absolvoval 
vojenskou presenční službu. Do Dětmarovic přišel v roce 1954, když nastoupil na 
základní školu U kostela jako učitel. Při práci učitele absolvoval v roce 1955 maturitu 
z pedagogiky na Pedagogické škole v Orlové a posléze dálkově vystudoval Pedagogický 
institut v Ostravě, který ukončil v roce 1963. Několik let zastával na zdejší ZŠ  funkci 
zástupce ředitele. V  roce 1970 odešel učit na základní školu do Petrovic u Karviné. 
Tam působil do 31. prosince 1991, kdy odešel do důchodu. 
Manželka Věra, rozená Bendová, dcera Eva. 
V roce 1990 kandidoval do zastupitelstva 
obce za Občanské fórum a byl členem rady. 
Do funkce starosty nastoupil za náhle 
zemřelého starostu Ing. Bronislava 
Kubatka. Funkci starosty vykonával od 
května 1992 do listopadu 1994. Pokračoval 
v započaté práci svého předchůdce na 
plošné plynofikaci. Za jeho působení byla 
zahájena výstavba nového domu 
s pečovatelskou službou.  
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Ing. Adolf Neuwert 
Narodil se 1. září 1939 v Záblatí. Vyučil se horníkem a při zaměstnání dále studoval. 
Prošel celou řadou různých pracovních funkcí od dělníka až po pracovníka odboru 
technického rozvoje Generálního ředitelství Ostravsko-karvinských dolů a později 
Strojexportu Praha. Několik let pracoval v zahraničí, jako například v Alžírsku, 
Afghánistánu, v Lotyšsku a Německu.)* 
Do funkce starosty byl zvolen 5. prosince 1994. V době jeho působení na obecním úřadě 
byla dokončena výstavba nového domu 
s pečovatelskou službou, provedena rekonstrukce 
budovy pošty a pokračovalo se v plynofikaci obce. 
Dotáhl do konce myšlenku Ing. Kubatka a podílel 
se na zavedení oficiálního znaku a praporu obce, 
které převzal v roce 1996 v Praze. Měl mnoho 
plánů, co ještě v obci vybudovat a vylepšit, ale 
jeho život byl tragicky přerušen v neděli 23. února 
1997. Zahynul při havárii ultralehkého letounu nad 
obcí Horní Suchá. 
 
Ing. Lumír Mžik 
Narodil se 14. prosince 1957 v Karviné. Od dětství žije v Dětmarovicích, ale základní 
školu absolvoval v Dolní Lutyni. Vystudoval SPŠ Karviná a strojní inženýrství na VUT 
v Brně. Deset let pracoval v NHKG Karviná, později Jäckel Karviná, posléze po 
politických změnách v soukromém sektoru. Je ženatý, manželka Jana, rozená Kramná, 
dcera  Kateřina a syn Radek. V dotazníku uvedl, že mezi jeho záliby patří vaření. 
Nejdříve vykonával funkci místostarosty. Starostou obce se stal začátkem roku 1997 po 
náhlé tragické smrti Ing. Adolfa Neuwerta. Je velmi dobrým hospodářem. Po dobu jeho 
působení byl dosud hospodářský výsledek obce vždy kladný, řádově s přebytkem 
několika miliónů. Pod jeho vedením byla dokončena plošná plynofikace obce, a v letech 
2003 – 2004 byla provedena dlouhou dobu plánovaná rozsáhlá rekonstrukce budovy 
obecního úřadu za celkovou sumu 17 mil. Kč.  
Zavedl tradici vydávání Kalendáře do 
každé rodiny, obecního plesu, obecních 
slavností a některých dalších kulturních, 
společenských a sportovních akcí. 
Od roku 2004 je členem zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje. 
 
 
 
 

 
 
 
 

)* Podrobný životopis uveden v Kronice obce v roce 1997 na str. 33 – 34. 
 
Poznámka: 
Až do roku 1960 byli starostové a předsedové neuvolněni, funkci zastávali při svém hlavním 
zaměstnání. Teprve od roku 1960 byl předseda, později starosta, uvolněný. 
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S t a ro s t o v é  n e t r a d ič n ě  
 

 
 

Starostové obce na nevšedních fotografiích: 
1 -  Albín Liberda při odhalování pamětní desky na budově MNV v roce 1975. 
2 -  Miloslav Kijonka v padesátých letech jako oddávající. 
3 -  František Valica, náruživý myslivec, na honu na kachny. 
4 -  Jaroslav Zaremba slaví se svou manželkou v roce 1980 zlatou svatbu. 
5 -  Jiří Ulman při obrácení sena v roce 1985, vlevo místopředseda František Zajíc. 
6 -  Ing. Bronislav Kubatko v šedesátých letech jako ženich, oddává František Valica. 
7 -  Mgr. Jan Kalivoda za pracovním stolem ve své kanceláři. 
8 -  Ing. Adolf Neuwert při hloubení studny v areálu sportovního klubu v roce 1993. 
9 -  Ing. Lumír Mžik na 2. ročníku koloběžkových závodů Trestles cup v roce 2005. 
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M í s t o p ře d s e d o v é  a  m í s t o s t a r o s t o v é 
 

 



                                                                                                                                  110/06 

 

 

T a j e m n í c i  
 
V historických materiálech se mi podařilo zjistit, že v roce 1905 byl tajemníkem nějaký 
Dominik Zaremba.  
V poválečném období se pak v tomto úřadě vystřídalo postupně pouze 6 osob. 
Byli to: 

 

 
 
Jméno: Poznámka: 
Maxmilián  Stoklasa  *5.5.1896 - †8.12.1948  
Jaroslav Kyjonka  *22.4.1909 
Jindřich Swiezy   
Anna  Chlebková *13.8.1929 v Dětmarovicích, rozená Hanusková  

později provdaná Grobelná 
†9.12.1982 tragicky v Karviné 

Drahomíra Katolická 
 

rozená Káňová  
od 1.7.1962 pracovala jako řádová pracovnice MNV, v doplňovacích 
volbách v roce 1965 byla zvolena za poslankyni a poté jmenována do 
funkce tajemnice 

Ing. Ilona Petráková *5.8.1949,  rozená Bernatíková 
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SSeezznnaamm  ppřř íí ll oohh   
 
 
Fotodokumentace: 
 

- 8 ks foto - pohledy na obec (str. 29 hlavního alba) 
- 16 ks foto zimy (str. 30 - 31 hlavního alba) 
- 4 ks foto jara (str. 32 hlavního alba) 
- 3 ks foto léta (str. 32 hlavního alba) 
- 8 ks foto podzimu (str. 33 hlavního alba) 
- 3 ks foto pozdního podzimu (str. 34 hlavního alba) 
- 1 ks z předvolební kampaně (str. 34 hlavního alba) 
- 1 ks foto z voleb do parlamentu (str. 34 hlavního alba) 
- 2 ks foto z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (str. 34 hlavního alba) 
- 1 ks foto sněhové frézy (str. 35 hlavního alba) 
- 6 ks foto domu čp. 73 (str. 35 hlavního alba) 
- 8 ks foto z výstavba chodníku do Koukolné (str. 36 hlavního alba) 
- 1 ks foto chodníku na hřbitově (str. 37 hlavního alba) 
- 1 ks foto správce hřbitova (str. 37 hlavního alba) 
- 3 ks foto obecního archivu (str. 37 hlavního alba) 
- 1 ks foto Sadílkových potomků (str. 37 hlavního alba) 
- 1 ks foto mapy obce (str. 37 hlavního alba) 
- 4 ks foto ze žní (str. 38 hlavního alba) 
- 2 ks foto pole po sklizeni úrody (str. 38 hlavního alba) 
- 1 ks foto kozí rodiny (str. 38 hlavního alba) 
- 1 ks foto Elektrárny Dětmarovice (str. 39 hlavního alba) 
- 2 ks foto z akcí elektrárny (str. 39 hlavního alba)  
- 1 ks foto z montáže měřících bodů na RD (str. 39 hlavního alba) 
- 2 ks foto Dolu Doubrava (str. 39 hlavního alba) 
- 8 ks foto restaurací v obci (str. 40 hlavního alba) 
- 2 ks foto rodinné zástavby (str. 41 hlavního alba) 
- 3 ks foto jubilantů zlaté a diamantové svatby (str. 41 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze setkání padesátníků (str. 41 hlavního alba) 
- 7 ks foto ze setkání jubilantů sedmdesátiletých (str. 42 hlavního alba) 
- 5 ks foto z obecního plesu (str. 43 hlavního alba) 
- 2 ks foto z turnaje v mariáši (str. 43 hlavního alba) 
- 3 ks foto z májových oslav (str. 44 hlavního alba) 
- 3 ks foto z vystoupení Ladislava Hrona (str. 44 hlavního alba) 
- 21 ks foto z obecní slavnosti (str. 45 - 47 hlavního alba) 
- 23 ks foto z Medových dnů (str. 48 -50 hlavního alba) 
- 1 ks foto z koloběžkových závodů (str. 51 hlavního alba) 
- 2 ks foto z vánoční výstavy (str. 51 hlavního alba) 
- 3 ks foto z Pohádkové noci (str. 51 hlavního alba) 
- 2 ks foto posprejované knihovny (str. 51 hlavního alba) 
- 8 ks foto ze života školy (str. 52 hlavního alba) 
- 3 ks foto areálu SK (str. 53 hlavního alba) 
- 2 ks foto areálu TJ Sokol (str. 53 hlavního alba) 
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- 2 ks foto klubovny holubářů (str. 53 hlavního alba) 
- 8 ks foto z oslav 110. výročí hasičů (str. 54 hlavního alba) 
- 7 ks foto z činnosti zahrádkářů (str. 55 hlavního alba) 
- 1 ks foto učitele M. Dudy (str. 56 hlavního alba) 
- 2 ks foto bedmintonistky A. Molnáriové (str. 56 hlavního alba) 
- 4 ks foto fotbalových fanoušků na MS (str. 56 hlavního alba) 

 
 
Jiné materiály: 
 

- Články z novin a internetu o počasí a přírodních jevech 
- Volební letáky k volbám do Parlamentu ČR 
- Hlasovací lístky k volbám do Parlamentu ČR 
- Výsledky voleb do Parlamentu ČR 
- Články z novin k výsledkům voleb do Parlamentu ČR 
- Dětmarovické okénko – volební vydání k volbám do zastupitelstva obce 
- Volební letáky jednotlivých kandidujících stran do zastupitelstva obce 
- Informace o způsobu hlasování a hlasovací lístek k volbám do zastupitelstva obce 
- Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
- Články z tisku k výsledkům voleb do zastupitelstev obcí  
- Pozvánka starosty obce na setkání starosty se zastupiteli 
- Pozvání na ustavující zasedání zastupitelstva obce 
- Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
- Materiály pro zastupitelstvo obce k akci „Zateplení ZŠ“ 
- Kondor č. 1 – zpravodaj MO ODS 
- Reklama k pronájmu Dělnického domu 
- Výstřižky z novin ke stavbě chodníku do Koukolné 
- Strategický plán rozvoje obce 
- Smlouva o půjčce mezí obcí a Mysliveckým sdružením 
- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti hájenka 
- Článek z tisku „Dětmarovice – kde nás najdete“ 
- Mapa obce Dětmarovice 
- Zmenšenina orientační mapy obce 
- Články z tisku k dálnici  
- Články z tisku ke splavnění řeky Olše 
- Články z tisku o Elektrárně Dětmarovice 
- Informace Dolu ČSA k monitoringu území 
- Střednědobá dohoda mezi Dolem ČSA a obcí Dětmarovice  
- Články z tisku o hornickém povolání 
- Články z tisku o těžbě, odškodnění, novele Horního zákona, … 
- Pozvání na členskou schůzi Občanského sdružení Občané za životní jistoty 
- Články z tisku o otřesech 
- Články z tisku a internetu o odstřelu těžní věže Bettina 
- Články z tisku o průmyslové zóně „Letiště“ v Dolní Lutyni 
- Článek z novin o oceněných podnikatelích  (Roman Volák) 
- Reklamy dětmarovických firem z tisku 
- Články z novin o psím útulku 
- Ukázka internetových stránek restaurace Hastrmanka 
- PF Jednoty-Jedność členům družstva 
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- Články z tisku o nezaměstnanosti v okrese Karviná 
- Články z tisku o ptačí chřipce 
- Články z tisku o trestní činnosti na území obce 
- Vstupenka na VIII. obecní ples 
- Propagační materiál na velikonoční výstavu 
- Pozvánka na sraz po 40 letech 
- Propagační materiál na 2. obecní slavnost 
- Články z tisku k akci K-Fest 
- Propagace Medových dnů 
- Podpisové archy z Medových dnů – 6 listů 
- Článek z tisku o Medových dnech 
- Pozvání na vánoční výstavu 
- Propagační materiál na Pohádkovou noc – 2 ks 
- Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2005/2006 
- Osobní pozvání na Den otevřených dveří na ZŠ 
- Výstřižky z novin – učitelské sbory na dobových fotografiích 
- Výstřižky z novin o činnosti SK Dětmarovice 
- Výstřižky z novin o futsalové lize 
- Pozvánka a Pamětní list – 110. výročí hasičů 
- Článek z novin „Letošní zima včelám nepřála“ 
- Články z novin o závodě Grácia 
- Články o ocenění pedagogů (Mgr. Martin Duda) 
- Článek z novin o ocenění soukromých škol (Mgr. Vladimír Kolder) 
- Články z tisku o Adéle Molnáriové 
- Články z tisku o trenérce Věře Kramné 
- Články z novin o motorkáři Petru Pavelkovi 
- Články o Golden baby (Veronika Macurová) 
- Články z tisku – přehledy událostí roku 2006 

 
 
Mimořádné materiály: 
 

- Kalendář do každé rodiny 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  114/06 

 

 

  
  

PPoozznnáámmkkyy  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


