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Nová č lenka kronikářské rady 
 
Rada obce na svém 13. zasedání dne 8.8.2007 vzala na vědomí rezignaci paní Martiny 
Brdíčkové k 31.8.2007 a jmenovala členkou kronikářské rady paní Zdenku Foltynovou 
s účinností od 1.9.2007. 
Dalšími členy zůstávají paní Anna Čempelová a Ing. Václav Kaděra. 



    Str.  
                                                                                                                                                         6/07 

 

Jsme součás tí Schengenu 
 
Dne 21. prosince 2007 se Česká republika plně zapojila do schengenské spolupráce. V 
noci z 20. na 21. prosince tak byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích. Na 
mezinárodních letištích v rámci letů uvnitř rozšířeného Schengenu zmizí hraniční 
kontroly 30. března 2008.  
To, co se většině mohlo zdát nepředstavitelné, stalo se skutečností. Česká republika se 
plně zapojila do tzv. schengenské spolupráce a připojila se ke skupině států, které 
neprovádějí kontroly na svých společných hranicích a které dovedly své úsilí o naplnění 
práva volného pohybu osob v praxi do zdárného konce. 21. prosince 2007 se tak 
symbolicky završilo období pomyslného rozdělení Evropy na „Západ" a „Východ" a 
pozemní hranice je možné překračovat bez nutnosti předkládat na hraničních 
přechodech identifikační průkaz.  
 
Co vstup České republiky do Schengenu znamená?  
Zrušení hraničních kontrol na pozemních hranicích a možnost projíždět bývalými 
hraničními přechody bez zastavení je nejviditelnějším, nikoliv však jediným dopadem 
rozšíření schengenského prostoru o Českou republiku a dalších 8 států EU.  
Na první poslech podivně znějící hesla jako např. „ČR vstoupí do Schengenu“ či „ČR se 
připravuje na vstup do Schengenu“ využívala název malého lucemburského městečka v 
blízkosti francouzské a německé hranice pro označení širšího fenoménu, jehož počátky 
se začaly psát v polovině osmdesátých let právě zde.  
V současnosti se výraz „Schengen“ nejčastěji využívá jako zkrácené označení tzv. 
schengenského prostoru, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích 
vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat kdykoli a na jakémkoli 
místě. Absenci hraničních kontrol nahrazuje rozsáhlá spolupráce všech států v mnoha 
oblastech, které sahají od policejní a justiční spolupráce přes vízové a konzulární 
záležitosti až po ochranu osobních údajů. 
Vstup ČR do Schengenského prostoru lze považovat za důležitý krok v evropské 
integraci.  
 

Schengen leží na 49°28′ severní šířky a 
6°22′ východní délky. 

 

Místo podpisu - Památník Schengenské 
smlouvy 
Schengen je malá vinařská obec ležící na 
jihovýchodě Lucemburska nedaleko místa, 
kde se stýkají hranice Německa, Francie a 
Lucemburska. Obec má vedle samotného 
Schengenu ještě části Remerschen a Wintrange. V obci žije 425 obyvatel. 
Proslulost si získala tím, že zde byla 14. června 1985 podepsána Schengenská smlouva 
o postupném rušení kontrol na společných hranicích. Původně ji podepsalo pět 
členských států EU Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko, které se 
dohodly na zrušení veškerých kontrol osob cestujících v rámci těchto zemí. Počet 
zapojených zemí se postupně zvyšoval.  
Následně pak 19. června 1990 zde byla zástupci vlád původních pěti signatářských států 
podepsána Úmluva k provedení Schengenské dohody. Tato úmluva podrobněji popisuje 
zejména principy Schengenského prostoru a Schengenského informačního systému.  
Smlouva nebyla ve skutečnosti podepsána ve vesnici Schengen, ale na palubě lodi 
Princesse Marie-Astrid, která kotvila na řece Mosele u Schengenu. Přesto se vesnice 
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Schengen běžně uvádí jako místo podpisu smlouvy a na jejím území je umístěn i 
památník Schengenské smlouvy. 
Slangově se název obce používá i jako označení celého Schengenského prostoru, tedy 
území těch smluvních států, mezi nimiž byly zrušeny hraniční kontroly. 
 
Schengenská smlouva  
Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném rušení kontrol na společných 
hranicích je součást práva EU, jež umožňuje společnou imigrační politiku a společný 
hraniční režim.  
Dosud ji podepsalo 26 států (všechny členské státy EU kromě Irska, Rumunska, 
Bulharska a Velké Británie, Island, Norsko a Švýcarsko). 24 států ji již provedlo, takže 
tvoří Schengenský prostor. 
 
Rozšíření 
Česko a další nové země EU (kromě Kypru, Rumunska a Bulharska) vstoupilo do 
Schengenského prostoru 21. prosince 2007, a to v rámci rozšířeného SIS I (Schengenský 
informační systém). Toto datum bylo dohodnuto na schůzce ministrů vnitra EU v 
Bruselu 5. prosince 2006 a týká se pozemních a námořních hranic. Na letištích, jak jsem 
již poznamenala, zmizí kontroly v příštím roce. 
Termín rozšíření se zdál být několikrát ohrožen. V prosinci 2006 slovenští politici 
otáleli s přípravou ochrany slovensko-ukrajinské hranice. V červenci 2007 se zase 
ukázalo, že některé původní země Schengenského prostoru neaktualizují dostatečně 
rychle svoji databázi Schengenského informačního systému. 
 
Schengenský prostor zahrnuje  
V současné době zahrnuje v zásadě 
všechny členské státy EU kromě Irska 
a Velké Británie, které sice v roce 
2000 Schengenskou dohodu také 
podepsaly, ale „účastní“ se jen její 
části (např. policejní spolupráce).  
Členy Schengenského prostoru jsou 
navíc také Island a Norsko. 
Devět nových zemí, které přistoupily 
k EU v roce 2004, vstoupily do 
Schengenského prostoru v pátek 21. 
prosince 2007. Kypr požádal o odklad 
a ještě se této politiky plně neúčastní 
(obdobně i Rumunsko a Bulharsko, které přistoupily v roce 2007). Rozhodnutím 
referenda z 5. července 2005 byla ratifikována Schengenská smlouva také ve Švýcarsku.  
V letošním roce jsou tedy součástí „Schengenu“ Lucembursko, Německo, Francie, 
Nizozemsko, Belgie, Portugalsko, Španělsko, Malta, Itálie, Řecko, Slovinsko, 
Rakousko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Polsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, 
Litva, Lotyšsko a mimo EU pak Island a Norsko. 
Do Schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí. 
Schengenský prostor není automaticky rozšířen na všechna zámořská území členských 
států. Tak např. do Schengenského prostoru jsou zahrnuty Kanárské ostrovy, Azory 
nebo španělské exklávy Ceuta a Melilla v Africe. 
Naopak sem nepatří všechna zámořská území Francie, norské Špicberky nebo např. i 
německý ostrov Helgoland. 
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Nahoře: podzim a zima, dole: časné jaro a jaro v plné síle  
na soukromém kouzelném rybníku pod Wilczkovým kopcem. 
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Zima  
 
Zima opravdu zvláštní. Nepamatuji si takovou, co jsem na světě. Modrá obloha, velice 
dobrá viditelnost, žlutě kvetoucí hořčice, zelená obilná pole. Tak by se dalo pokračovat.  
Sněhový poprašek až 25. ledna, kdy už kvetly kočičky, a pak zase holá barevná pole. 
Teprve 20. března, kdy už jaro propukalo v plné síle, pořádně zachumelilo a napadla 
sněhová nadílka. Během prvních tří měsíců bylo navíc jasno s dalekou viditelností, takže 
často bylo z kopců vidět okolní města a na obzoru Beskydy. Nejlépe o letošní zimě 
vypovídají přiložené fotografie. 
 

 
22. ledna 2007 – bylo vidět až na polské Beskydy 

 

10.1. bylo nádherně. Na krásné modré 
obloze pluly mráčky, které dodávaly 
krajině na dokonalosti. Vypadalo to, jako 
kdyby bylo plné jaro, a tak jsem se vydala 
do terénu, abych tuto nádheru zvěčnila.  
 
O tom, jak mimořádné počasí a jak vysoké 
teploty byly v měsíci lednu, svědčí i 
skutečnost, že během sledovaného období 
byla dvakrát vyrovnána a pětkrát překonána 
dlouhodobá teplotní maxima. 
 

 
Den 

Dlouhodobý 
průměr 

 
Maximum 

 
V roce 

Letošní nové 
maximum 

 
Minimum 

 
V roce 

1.1.  0,8 12,4 1860, 1921 12,5 -21,4 1784 
9.1. -1,8 12,8 1998 12,8 -27,0 1789 

13.1. -1,7 13,4 1920,1994 13,4 -24,8 1799 
18.1. -1,1 10,1 1993 15,4 -18,0 1942 
19.1. -0,8 11,1 1918 15,1 -19,0 1942 
20.1. -0,9 10,6 1874 14,2 -20,0 1850 
21.1. -0,3 11,8 1993 13,1 -24,8 1850 

10. ledna 2007 - neuvěřitelné 
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Orkán Kyrill 
Kyrill)* zasáhl celé území České republiky ve večerních a nočních hodinách z 18. na 19. 
ledna 2007. Řádění orkánu Kyrill si v České republice ve čtvrtek 18. ledna vyžádalo 
čtyři oběti.  
Vítr na mnoha místech země dosáhl síly orkánu a byl doprovázen vydatnými srážkami. 
Rychlost větru v České republice byla 10 až 20 m/s, v nárazech až 35 m/s, ve vyšších 
polohách až 45 m/s (až 162 km/hod.), ojediněle i více. Nejvyšší hodnoty rychlosti větru 
čeští meteorologové naměřili na Sněžce, kde orkán v nárazech nabral až 60 m/s, tedy 
216 km/hod. V Krušných horách měl vítr rychlost až 184 km/hod. 
Zhruba ve 22 hodin vítr kulminoval, po půlnoci se situace začala uklidňovat.  
Vítr způsobil značné škody na lesních porostech, popadalo nebo bylo poškozeno téměř 
10 milionů metrů krychlových dřevní hmoty a řada silnic a železnic byla neprůjezdná, 
došlo k výpadkům elektrické energie, škodám na budovách a majetku.  
Větrné bouře sužovaly také velkou část Evropy. 
Báli jsme se, co bude, ale naštěstí Dětmarovice zasáhl jen okrajově. 
 
V neděli 18. února bylo nádherné slunečné počasí. 
Dne 22. února kvetly v plné kráse krokusy, nádhera, 
neskutečné. 
V sobotu 24.2. byl dopoledne mrazík cca -6oC. 
V neděli se zdálo, že jaro už na sebe opravdu nenechá 
dlouho čekat, chvílemi svítilo sluníčko. V pondělí ráno však 
mrholilo, poletoval sníh, který pak přešel v déšť, ale odpoledne se vyčasilo. V úterý bylo 
zataženo a déšť, který spláchl nečistoty po zimě. 
Když to shrneme, můžeme konstatovat, že po mrazu svítilo slunce a hned na to přišel 
déšť. 
2. března se na obloze objevila nádherná duha. Dost nezvyklý jev na toto období. 
20. března napadl mokrý těžký sníh. A ne málo. Ale již 22. zmizel a nastoupilo 
opravdové jaro v plné síle.  
 

        
Sníh dne 20. března 2007 

 
)* Kyrill je označení tlakové níže, která se rozvinula do ničivé bouře, s větry dosahujícími síly orkánu. 
Vznikl nad Newfoundlandem 15. ledna 2007 a přesunul se přes Atlantický oceán k Evropě, kde zasáhl 
Irsko a Británii 17. ledna večer. Bouře se přemístila a 18. ledna odpoledne dosáhla nizozemského a 
německého pobřeží a posléze i českého území. Bouřlivý příliv zvedl na pobřeží Dolního Saska hladinu 
moře až o 3,5 metru nad průměrný příliv. Bouře způsobila rozsáhlé škody na Britských ostrovech a 
západní Evropě, zvláště v Rakousku a v Německu, před tím než se vydala k východu. 
K pátku 19. ledna si bouře vyžádala 45 lidských životů, z toho 4 v Česku. Vyskytla se rozsáhlá narušení 
veřejné dopravy, výpadky elektrické energie, závažné škody na veřejných a soukromých budovách, a 
vývraty a polomy v lesních, zejména smrkových, porostech. 
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Jaro 
 
Stále foukají silné větry. 
Krásné velikonoční počasí. 
15.4. začaly mohutně rozkvétat stromy. Když se podívám pár let zpět, je to přibližně ve 
stejný den jako v roce 2002, kdy byla rovněž zima velice extrémní. 
9. května k večeru se po deštíku na obloze vytvořila dvojitá duha. Nádhera. 
 

 
Jarní májová duha na Zálesí 

 
22. – 23.5. Je obrovské vedro a sucho. Půda se sype jak písek. Byly 
hlášeny deště, ale Dětmarovice minuly. 
24. – 25.5. jsou tropická vedra a velice dusno. 
Konečně zapršelo. 
17.6. je pokosena tráva na seno. Když už to bylo téměř suché, pršelo. 
23.6. je to ještě mokré, zespodu prohnilé. Nebylo pak téměř dne, aby do 
toho nenapršelo. Odvezeno teprve 27.6., a to ještě ne všechno. Shnilé se 

spálilo.  
 

Uprostřed léta v Lengu u řeky Olše 
Léto  
 
Ve druhé polovině června se střídaly dny 
slunečné a přeháňky. 
27.6. byl velký vítr, honily se černé 
mraky.  
Další dny zase pršelo. Také 2.7. a 4.-6.7. 
Ve čtvrtek 5.7. snad pršelo 20 krát.  
Na Husa 6.7. už to bylo lepší, ale byl 
šílený vítr. 
V sobotu už skoro nepršelo, ale teplota nic moc. 
8. července jsem byla u řeky a v Lengu. Na pohled nádherná krajina s lány zlatého obilí, 
modrá obloha jako v pohádce. Ale ve vzduchu bylo cítit něco nepříjemného – všude 
ztuchlina a hniloba. 
13. července. Obilí je zralé, klásky jsou ohnuty k zemi, černají, na uschlých listech je 
znát plíseň. Už by měly být žně, ale počasí to nedovolí. Už je mokro, na pole se nedá 
technikou vyjet. 
Dnešní ranní teplota 12oC. Opět se honí mraky. 
Počasí podobného rázu již několik dní.  
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Tropická vedra 
Od soboty 14.7. do středy 18.7. byla šílená vedra.     
V republice se lámaly teplotní rekordy. My v Dětmarovicích už také máme možnost 
sledovat místní teploty. Na internetových stránkách je umístěna ikona „Teplota 
v Dětmarovicích“. Teploměr je umístěn u pana Prudla u domu čp. 31. 
Teploty v Dětmarovicích se v těchto dnech vyšplhaly na 34oC – 36oC. 
 
V červenci byla po tři dny překonána dlouhodobá teplotní maxima: 

 
Den 

Dlouhodobý 
průměr 

 
Maximum 

 
V roce 

Letošní nové 
maximum 

 
Minimum 

 
V roce 

15.7. 19,6 34,5 1928 35,8 9,4 1840 
16.7. 20,0 34,4 1928 37,3 8,8 1840 
17.7. 19,5 34,0 1976 35,4 10,3 1892 

 
Žně 
Protože v minulých dnech spadlo hodně srážek a bylo moc mokro, teprve ve čtvrtek 
19.7. vyjely na pole kombajny, aby vymlátily obilí našich drobných zemědělců. 
Obilných lánů je letos opravdu poskrovnu. Už téměř nikdo obilí neseje.  
Ve čtvrtek 19. července bylo trošičku méně než ve dnech minulých, ale přesto hodně 
dusno, k nevydržení.  
V pátek opět vedro. V noci, vlastně již v sobotu 20.7. se začalo zatahovat a ve 230 hodin 
začaly burácet hromy a blesky. Bouře byla přímo nad Dětmarovicemi a dunělo to, jako 
by bylo zemětřesení. Bylo to dost nepříjemné. Ráno nešel internet, neměli jsme vodu, 
protože byly velké výpadky elektřiny, takže vodařům nejely strojovny. Dle svědků, kteří 
pozorovali bouři na noční směně na elektrárně, do dvou míst v Dětmarovicích uhodil 
blesk. Jedním z nich byl rodinný domek manželů Jančarových, kterým naštěstí vyhořely 
„pouze“ veškeré elektrospotřebiče. Bouřku doprovázel vítr a někde i zapršelo. 
Po bouřce se ráno trochu líp dýchalo. Odpoledne bylo zase ještě 30oC. 
O pouti byl ráno příšerný vítr, pak to trochu utichlo a odpoledne jsme mohli v pohodě 
navštívit pouťové atrakce na sokolském hřišti. Svítilo sluníčko, teplota šplhala ke 30oC, 
ale větřík nás ochlazoval. 
 

  
V úterý 24.7. večer byla obloha červená jako rajče. Ještě nikdy jsme to neviděla. 

 
Na druhý den ráno bylo hodně zataženo. 
V pátek 10.8. odpoledne okolo 1430 hodin se znovu přehnala nad Dětmarovicemi 
mohutná bouře. Opět to dunělo, burácely hromy a blesky. Lilo jako z konve, chvíli i 
padaly menší kroupy. Jeden z nich uhodil do betonového sloupu elektrického vedení 
kousíček od našeho domu. Byla to ohlušující strašidelná rána. V první moment jsem se 
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nemohla vzpamatovat, co se stalo. Několik hodin jsme byli nejen my, ale celá obec, bez 
elektřiny. V mnoha domácnostech vyhořely některé elektrospotřebiče. Postižena byla i 
naše domácnost. Odešly nám dva televizní přijímače a také internet. 
V sobotu bylo celkem dobře. Ale v noci byla místy silná mlha, která nad ránem pohltila 
celou krajinu. Mlhavo pak bylo i celé dopoledne. Počasí rázem změnilo svou podobu – 
léto se najednou proměnilo v podzim. 
Střídaly se dny příjemné se dny tropickými. V pondělí nebyla teplota vysoká, ale bylo 
moc dusno. Po devatenácté hodině začalo poprchávat, Toto poprchávání se během 
několika minut změnilo na pořádný liják, který byl opět provázen silnou bouřkou. 
Naštěstí již ne takovou, jako byly ty dvě předcházející.  
Od 28. srpna se začalo ochlazovat, 29. bylo ráno dokonce pouhých 6oC. 
4. září byl příjemný, i když předčasný, podzimní den. 5. září pršelo, pak lilo. Stejně tak 
den následující. 
 
Velká voda 
Pršelo, pršelo a pršelo. V pátek 7. září se po deštích postupně zvedala hladina řeky Olše. 
Okolo poledne kulminovala. Voda se naštěstí dostala pouze do druhého koryta a pak 
postupně opadala. 
8. září se začala oblačnost postupně protrhávat. 
19. září. Po deštích přišlo teplo, je období 
velice ideální k růstu hub. Nemusíme ani 
chodit do lesa, rostou nám některým přímo 
na zahradách. Tolik kozáků a klouzků jako 
letos jsme ještě na zahradě neměli.  
  

 
Podzim 
 
V říjnu jsme si užili pár dnů babího léta. 
První přízemní mráz přišel již 15. října. 
V pátek 19.10.2007 odpoledne okolo 15. hodiny jsem jela z Obecního úřadu a začaly 
padat první sněhové vločky. Trvalo to pár minut, ale druhý den ráno již byly střechy 
bílé. Během dopoledne to zmizelo. 
Další dny nastalo období mlhy, plískanic, téměř celé dny mrholilo. Vál ledový vítr. 
Vypadá to jako by byl minimálně konec listopadu. 
Například 25.10. se pohybovala teplota mezi 4oC (ráno) – 9oC (přes poledne), celý den 
mrholilo. Jediné pozitivum bylo, že přestal vát ledový vítr.  
1. listopadu jsem zaznamenala první letošní havrany. 
Z 5. na 6.11. již byl v noci a nad ránem mrazík. Vše bylo ráno jako pocukrované. 
9. listopadu poletoval sníh, ale napadl den nato 10. listopadu. Téměř přesně přijel Martin 
na bílém koni. 
Další listopadové dny bylo chladno. Z 15. na 16. v noci nasněžilo a byla tu zima. 
17. listopadu přišla pořádná sněhová nadílka. 
21. listopadu ale přišla obleva. 
Ve čtvrtek a pátek 22. a 23. listopadu bylo nádherné slunečné počasí, sníh postupně 
roztával. V sobotu a v neděli mrholilo, po sněhu nezbylo téměř ani památky. V pondělí 
znovu začalo sněžit, ale sníh se neudržel a nasněžilo brzy ráno v úterý 27.11. 
Ve čtvrtek 29.11. bylo ráno -7oC. 
Tento listopadový sníh ale roztál a na vánoce bylo bez sněhu. Teprve druhý svátek 
vánoční 26. prosince pár sněhových vloček pocukrovalo krajinu. 



    Str.  
                                                                                                                                                         14/07 

 

 
 
 
 

 
 

  
  

  
PPooll ii tt ii cckkýý    

aa  vveeřřeejj nnýý  žžii vvoott   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pohled do banketky Dělnického domu 
v den konání prosincového zasedání zastupitelstva obce. 
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Z jednání zas tupitels tva obce)1 
 
3. zasedání ZO dne 28.3.2007  

schválilo: 
� Program rozvoje obce pro rok 2007 v oblasti investic)2  

vzalo na vědomí: 
� informace zástupců firmy Geosan Group, a.s., o záměru spalování alternativního 

paliva TPS NOLO 1)3 v EDĚ 
požádalo: 

� seznámit zastupitelstvo obce s výsledky druhé zkoušky spalování alternativního 
paliva TPS NOLO 1 v EDĚ na červnovém zasedání 

nemělo připomínky: 
� k porubu č. 132558 ve 25. sloji ve 13. dobývací oblasti závodu Doubrava Dolu ČSA 

schválilo: 
� Dodatek č. 1 ke střednědobé dohodě obce a Dolu ČSA na období 2006 - 2010 
 

4. zasedání ZO dne 13.6.2007 
schválilo: 

� prodej obecních plynovodů v rozsahu dle předloženého návrhu do majetku SMP 
Net, s.r.o., za kupní cenu 6,100.000 Kč 

zmocnilo: 
� starostu obce Ing. Lumíra Mžika k podpisu smlouvy obce a SMP Net, s.r.o. o prodeji 

obecních plynovodů v rozsahu dle předloženého návrhu do majetku SMP Net, s.r.o., 
za kupní cenu 6,100.000 Kč 

schválilo: 
� záměr pořídit ve smyslu § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 6 
Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice dle přeloženého návrhu 

uložilo: 
� obecnímu úřadu požádat o pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 

Dětmarovice Magistrát města Karviné, odbor územního plánování a stavebního řádu 
� starostovi obce dohodnout jednání se zástupci samosprávy obce, kde bylo spalováno 

palivo obdobného typu jako TPS NOLO 1 
� starostovi obce dohodnout jednání s odborníkem na spalování nebezpečných odpadů 
 

5. zasedání ZO dne 6.8.2007 
vzalo na vědomí: 

� informace zástupců firmy Geosan Group, a.s., o výsledcích spalovací zkoušky 
alternativního paliva TPS NOLO 1 v EDĚ 

� informaci o dopisech ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu ve věci 
spalování TPS NOLO 1 v EDĚ 

zřídilo: 
� pracovní skupinu pro problematiku TPS NOLO 1 ve složení: Ing. Lumír Mžik, Mgr. 

Martin Duda, Bronislav Szwarc, Jan Posker, Ing. Ivo Bednár Ph.D. 
uložilo: 

� komisi pro problematiku TPS NOLO 1 zpracovat zprávu, která bude občany naší 
obce informovat o současném stavu a vývoji situace týkající se spalování TPS NOLO 1 

 
)1 Celoročně se zabývalo i dalšími důležitými záležitostmi včetně různých majetkových převodů. 
)2 Viz str. 18/07. 
)3 TPS NOLO 1 – to je tuhá palivová směs NOLO 1. 
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v Elektrárně Dětmarovice. Tato zpráva bude následně zveřejněna v zářijovém 
vydání Dětmarovického okénka 

vzalo na vědomí: 
� oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení řízení ve věci 

změny integrovaného povolení spol. ČEZ, a.s., pro zařízení „Elektrárna 
Dětmarovice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla“ a Zápis z jednání 
komise životního prostředí a dopravy ze dne 25.7.2007 

nemělo připomínky: 
� k projednávané změně integrovaného povolení spol. ČEZ, a.s., pro zařízení 

„Elektrárna Dětmarovice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla“ ve věci 
snížení emisních limitů 

 

6. zasedání ZO dne 19.9.2007 
vzalo na vědomí: 

� předložený návrh zásad pro poskytování dotací na činnost neziskových organizací 
z rozpočtu obce dle § 85 zák. č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s tím, že „Zásady“ budou projednány a schváleny na prosincovém zasedání 
zastupitelstva obce 

 

7. zasedání ZO dne 12.12.2007 
schválilo: 

� stanovisko obce k dokumentaci vlivů záměru „Nápravná opatřeni – Laguny 
Ostramo“ na životni prostředí dle návrhu, předloženého pracovní skupinou pro 
problematiku TPS NOLO 1 

� Zásady pro poskytování dotaci na činnost neziskových organizací  
souhlasilo 

� s obsahem a rozsahem projektové dokumentace pro územní řízení pro investiční akci 
„Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice“ 
 

 
 

Členové rady obce: zleva Foltynová, Tomčík, Ing. Mžik, Mgr. Stáňa a Ing. Kozel. 
Členové zastupitelstva: zleva Ing. Mynář, Ing. Pasz, Kopel, Posker, Tomica , Hanusek. 
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V době, kdy kvetou v centru obce sakury. Je to nádhera. 
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Program rozvoje  obce v oblas ti inves tic 
 
Projektová dokumentace: 

� Odkanalizování obce  460.000 Kč 
� Klimatizace technické místnosti budovy obecního úřadu  

(server, telefonní ústředna, rozhlas) 5.000 Kč 
� Vodovodní řad podél komunikace na Olmovci 

parc.č. 1200 (Lipus – Střelec)  10.000 Kč 
� Veřejné osvětlení v lokalitě Kniezek – Rak  25.000 Kč 

 
Stavby: 

� Prodloužení chodníku podél silnice S – I/67 
do Koukolné (dokončení)  400.000 Kč 

� ČOV pro MŠ v Koukolné (dokončení)  150.000 Kč 
� ZŠ zateplení – 1. etapa (výměna výplní otvorů  

na přední části hlavní budovy) 3,900.000 Kč 
� Snížení záběrového proudu pro výtah v budově  

obecního úřadu – SOFSTART  80.000 Kč 
� Veřejné osvětlení v lokalitě Kniezek – Rak  300.000 Kč 
� Zvýraznění přechodu pro chodce na silnici S-I/67 

(v blízkosti ZŠ) svítidly – realizace je podmíněna přiznáním 
dotace MS kraje a provedením opravy povrchu komunikace 
v letošním roce  150.000 Kč 

� Klimatizace technické místnosti budovy obecního úřadu 
(server, telefonní ústředna, rozhlas)  52.000 Kč 

 
Stroje: 

� Bezdrátová rozhlasová ústředna  
a minimálně 4 ks venkovních přijímačů  300.000 Kč 

� Motorová stříkačka  
pro Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice  60.000 Kč 

� Server pro obecní úřad  150.000 Kč 
 
Investiční dotace ČEZ – Distribuce: 

� TS-G – Trafostanice 22 kV lokalita Olmovec – Obecnina  200.000 Kč 
 
 
Schvalování rozpoč tu  
 
2. zasedání ZO dne 20.12.2006 

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

v prvním čtvrtletí roku 2007 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze 
schváleného rozpočtu roku 2006, to je 7,157.000 Kč; z toho rozpočtové provizorium 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dětmarovice na neinvestiční výdaje činí 
925.000 Kč 

 
3. zasedání ZO dne 28.3.2007  

schválilo: 
� schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2007 takto: 
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– příjmy celkem po konsolidaci ve výši 31,550.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 
– výdaje celkem po konsolidaci ve výši 36,902.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu s tím, že nerozdělená rezerva neinvestičních výdajů se snižuje o 200.000 Kč 
a zvyšuje se částka finančních operací – transferů neziskovým organizacím o 
200.000 Kč 
– rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,352.000 Kč a splátky úvěrů ve výši 3,048.000 Kč, 
které budou uhrazeny v roce 2007, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2006 
ve výši 8,400.000 Kč 

 
4. zasedání ZO dne 13.6.2007 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2007 k 13.6.2007 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 32,184.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 37,536.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,352.000 Kč a splátka úvěru ve výši 3,048.000 Kč, 
která bude uhrazena v roce 2007, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2006 
ve výši 8,400.000 Kč 

 
6. zasedání ZO dne 19.9.2007 

vzalo na vědomí: 
� rozbory hospodaření obce k 31.7.2007 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2007 k 19.9.2007 takto: 

- příjmy celkem ve výši 32,679.000 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem ve výši 38,031.000 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,352.000 Kč a splátky úvěrů ve výši 3,048.000 Kč, 
které budou uhrazeny v roce 2007, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2006 
ve výši 8,400.000 Kč 

 
7. zasedání ZO dne 12.12.2007 

schválilo: 
� upraveny rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2007 k 12.12.2007 takto: 

- příjmy celkem ve výši 38,110.000 Kč v členění dle předloženého návrhu 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 43,579.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,469.000 Kč a splátky úvěrů ve výši 3,048.000 Kč, 
které jsou hrazeny v roce 2007, jsou pokryty přebytkem hospodařeni z roku 2006 ve 
výši 8,400.000 Kč a zůstatkem úvěru ve výši 117.000 Kč 

 
8. zasedání ZO dne 27.2.2008 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce k 31.12.2007 dle předloženého návrhu 

souhlasilo: 
� s celoročním hospodařením obce Dětmarovice v roce 2007, a to bez výhrad a 

schválilo: 
� závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2007 dle předloženého návrhu včetně 

zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 
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R o z p oče t  o b c e  Dě t m a r o v i c e  v  r o c e  2 0 0 7 
 
 
PŘÍJMY 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet 

v březnu 2007: 

 
Plnění 

k 31.12.2007: 
Daňové příjmy celkem 27,560.000 30,067.000 
� Sdílené daně celkem: 24,500.000 26,727.000 

Z toho:  
o daň z příjmu závislá činnost 5,700.000 6,581.000 
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2,500.000 1,413.000 
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 300.000 402.000 
o daň z příjmu právnických osob 6,000.000 7,203.000 
o DPH 10,000.000 10,897.000 
o daň z příjmu právnických osob za obec 0 231.000 

� Daň z nemovitostí  2,400.000 2,354.000 
� Správní poplatky 380.000 407.000 
� Poplatek ze psů 80.000 87.000 
� Jiné daňové příjmy  200.000 492.000 

Nedaňové příjmy celkem 2,925.000 3,626.000 
� Příjmy z vlastní činnosti:    

o knihovna 25.000 19.000 
o sociální věci 440.000 554.000 

� Příjmy z pronájmu majetku   
o nájemné byty 140.000 139.000 
o nájemné nebytové prostory 690.000 749.000 
o hřbitovní poplatky 103.000 64.000 

� Poplatek odpad 1,400.000 1,470.000 
� Příjmy z úroků a finančního majetku 55.000 140.000 
� Splátky půjček (od občanů po krupobití) 72.000 98.000 
� Pojistné náhrady 0 52.000 
� Ostatní záležitosti sděl. prostředky - kalendáře 0 76.000 
� Ostatní nedaňové příjmy 0 240.000 
� Příjmy z finančního vypořádání 0 25.000 

Kapitálové příjmy – prodej plynovodů 0 4,100.000 
Přijaté státní dotace    
� Vyrovnávací 1,065.000 1,065.000 
� Dotace Úřadu práce (VPP) 0 404.000 
� Účelová dotace MsK – Czech POINT  0 50.000 

PPŘŘÍÍ JJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM   31,550.000 39,312.000 
Přebytek roku 2006 8,400.000 8,400.000 
Úvěr  - financování  117.000 

PPŘŘÍÍJJMM YY  CCEELLKK EEMM   3399,,995500..000000  4477,,882299..000000  
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VÝDAJE 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet  

v březnu 2007: 

 
Čerpání 

k 31.12.2007: 
Neinvestiční výdaje celkem 24,370.000 23,397.000 
� Doprava  1,620.000 1,638.000 

o dopravní obslužnost            776.000 846.000 
o místní komunikace (vč. zimní údržby)           844.000 792.000 

� Vodní hospodářství  635.000 490.000 
o ČOV, kanalizace     565.000 463.000 
o drobné toky             50.000 0 
o pitná voda 20.000 27.000 

� Školství – základní škola 80.000 116.000 
� Kultura  2,115.000 1,952.000 

o knihovna            830.000 740.000 
o Dělnický dům  260.000 217.000 
o ostatní kultura 900.000 910.000 
o sdělovací prostředky 125.000 85.000 

� Komunální služby                         4,850.000 4,246.000 
o bytové prostory  170.000 367.000 
o nebytové prostory 570.000 504.000 
o veřejné osvětlení              1,160.000 954.000 
o hřbitov   185.000 77.000 
o komunální služby        2,765.000 2,344.000 

� Životní prostředí   3,330.000 3,831.000 
o komunální odpad   2,700.000 2,906.000 
o ochrana půdy 116.000 116.000 
o veřejná zeleň              414.000 728.000 
o odchyt psů 100.000 81.000 

� Sociální věci 2,000.000 1,652.000 
� Požární ochrana 340.000 236.000 
� Zastupitelstvo obcí 1,055.000 988.000 
� Všeobecná veřejná správa 7,608.000 7,412.000 
� Finanční operace 275.000 313.000 
� Finanční operace ostatní 0 231.000 
� Nerozdělená rezerva 250.000 0 
� Finanční vypořádání 2006 12.000 292.000 

Neinvestiční příspěvky - PO Základní škola   3,800.000 3,852.000 
Neinvestiční příspěvky společenským organizacím 850.000 883.000 
Investiční výdaje celkem  8,082.000 7,367.000 
� Pořízení hmotného majetku   

o stroje  510.000 452.000 
o stavby 4,982.000 4,367.000 
o projekty 500.000 695.000 
o výkupy 100.000 63.000 
o inv. dotace (ČEZ – distribuce) 200.000 0 
o inv. půjčka Obč. sdružení myslivců 1,790.000 1,790.000 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM  36,902.000 35,499.000 
Splátky úvěru 3,048.000 3,048.000 

VVÝÝDDAAJJEE  CCEELLKK EEMM  3399,,995500..000000  3388,,554477..000000  
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I n v e s t i čn í  v ý d a je 
 
Stroje a zařízení:   
 � rozhlasová ústředna pro místní rozhlas 258.000,- 
 � čerpadlo pro SDH 59.000,- 
 � server pro obecní úřad 135.000,- 
 � stroje a zařízení celkem 452.000,- 
 

Stavby:   
 � prodloužení chodníku směr Koukolná 127.000,- 
 � ČOV pro MŠ Koukolná 103.000,- 
 � klimatizace v budově OÚ 52.000,- 
 � Sofstart – výtah v budově OÚ 0,- 
 � veřejné osvětlení Kniezek - Rak 312.000,- 
 � svítidla na přechodu pro chodce I/67 0,- 
 � ZŠ – výměna oken 3,773.000,- 
 � stavby celkem 4,367.000,- 
 

Projekty a studie:  
 � odkanalizování obce 417.000,- 
 � klimatizace v budově OÚ (server) 0,- 
 � vodovodní řád p.č. 1200 - Lipus 10.000,- 
 � veřejné osvětlení Kniezek - Rak 38.000,- 
 � místní komunikace  141.000,- 
 � studie cyklotrasa 24.000,- 
 � zateplení ZŠ - fasáda 65.000,- 
 � ČOV MŠ Koukolná 0,- 
 � změna územního plánu 0,- 
 � projekty a studie celkem 695.000,- 
 

Výkupy pozemků:  
 � výkupy komunikace 63.000,- 
 

Investiční dotace právnickým osobám (ČEZ – trafostanice Olmovec TS-G) 0,- 
 

Investiční půjčka Občanskému sdružení myslivců 1,790.000,- 
  

II nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   77,,336677..000000,,--  
 
 

 
 

Z neinvestičních akcí byly například položeny žlaby na hřbitově u kostela 
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P ř í s pě v k y  o r g a n i z a c í m 
 

� SK Dětmarovice 400.000,- 
� SK Dětmarovice (záloha na činnost v prosinci 2007) 100.000,-  
� SK Dětmarovice (na nákup pračky) 30.000,- 
� TJ Sokol Dětmarovice 100.000,- 
� TJ Sokol Dětmarovice (v prosinci) 30.000,- 
� Český svaz včelařů Dětmarovice 60.000,- 
� Římskokatolická farnost (na výměnu zastaralých otopných  

těles v místním kostele - celkové náklady byly odhadovány  
na cca 300 tisíc Kč) 51.000,- 

� Český kynologický svaz Dětmarovice č. 029 40.000,- 
� Český kynologický svaz Dětmarovice č. 088 30.000,- 
� Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 30.000,- 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice 10.000,- 
� Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice 15.000,- 
� Český svaz ochránců přírody Dětmarovice 10.000,- 
� Český svaz žen Dětmarovice 5.000,- 
� Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice 5.000,- 
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice 15.000,- 
� Český Červený kříž Dětmarovice 3.000,- 
� Občanské sdružení Občané za životní jistoty Dětmarovice 6.000,- 
� Tyfloservis)1 Ostrava 5.000,- 
� Svaz tělesně postižených Orlová 3.000,- 
� Organizační výbor Gracia Orlová 3.000,- 
� Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná 5.000,- 
� Slezská humanita Karviná 5.000,- 
� Škola DUHA Orlová 10.000,- 
� Klub vojenské historie Bohumín   

(na vydání publikace o historii československého opevnění) 5.000,- 
� Obecně prospěšná společnost Karviná 2000  

(na částečnou úhradu nákladů na uspořádání  
ozdravného pobytu dětí v roce 2007) 2.000,- 

� Občanské sdružení TRIANON (na uspořádání 5. konference  
BEZ bariér – BEZ hranic ve dnech 4. - 5. října 2007 v Karviné) 2.000,- 

� Hasičský záchranný sbor Karviná   
(pro hasičskou stanici v Orlové) 10.000,-  
 

                                             
 
 
)1 Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých 
lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim 
blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost. 

SK a TJ Sokol 
potřebují 

spoustu peněz 
na údržbu 

svých areálů 
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V ý m ěn a  o k e n  v  z á k l a d n í  š k o l e 
 
V letošním roce obec přistoupila 
k dlouho plánované akci – k postupné 
rekonstrukci budovy základní školy, 
která vlastně spočívá v celkovém 
zateplení všech staveb komplexu školy. 
Tato letošní akce nesla pro laika velice 
podivný název „ZŠ zateplení I. etapa, 
výměna výplní otvorů – 1. a 2. část“. 
Stručně laicky řečeno, jedná se o 
výměnu oken v hlavní budově. Bylo 
vyměněno 205 oken o celkové ploše 443 
m2 včetně parapetů o celkové délce 670 
metrů. Vyměněna byla stará dřevěná 
okna za nová plastová. Veškerá okna byla doplněna žaluziemi. 
Práce provedla firma Jaroš z Orlové, stavební dozor vykonávala paní Květuše Švedová. 
Hodnota tohoto díla byla 3,831.264,50 Kč. Taková částka byla předána Smlouvou o 
předání správy majetku obce dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
do správy organizace Základní a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace. 
 

 
Stará okna v budově ZŠ – červen 2007 

 
Nová okna v budově ZŠ – září 2007 

 

Budova ZŠ v roce 2006 
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M y s l i v e c k á  h á je n k a 
 
Myslivecká hájenka byla postavena na sklonku sedmdesátých let v akci „Z“ 
z prostředků obce a myslivců. Ti na stavbu budovy kromě vkladu svých úspor vložili 
také nemalé fyzické úsilí, odpracovali zde tisíce brigádnických hodin.  
Z moci úřední přešla budova ze správy obce do majetku Okresního národního výboru 
Karviná. Dne 1. prosince 1982 byla uzavřena mezi mysliveckým sdružením a Okresním 
národním výborem Karviná hospodářská smlouva o trvalém užívání národního majetku. 
Myslivci zde vykonávali svou činnost a starali se o ni 26 let.  
Nutno také podotknout, že v době generální rekonstrukce Dělnického domu v letech 
1981 – 1985 zde byla pořádána převážná většina kulturních a společenských akcí 
různých organizací a složek. 
Po politických změnách po roce 1989 přešla hájenka do vlastnictví státu. V roce 2006 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zrušil hospodářskou smlouvu a 
myslivecké sdružení bylo postaveno před rozhodnutí, zda se z objektu vystěhovat nebo 
si hájenku koupit. Tato organizace totiž měla jakožto uživatel objektu předkupní právo. 
V případě, že ona objekt nekoupí, tento půjde do dražby a pak kdoví, co zde bude. 
Samozřejmě na koupení objektu, jehož cena se dnes odhaduje okolo dvou miliónů, 
myslivci nemají. Proto probíhala četná jednání na různých úrovních. Situací se také 
zabývala obec a hledala možnosti, jak o hájenku nepřijít a udržet tak při životě jak 
činnost mysliveckého sdružení, tak také činnost Honebního společenstva Rovina 
Dětmarovice. Obě tyto organizace zde mají své technické zázemí, které ke své činnosti 
potřebují. Soudný člověk si nedovede představit situaci, že by zde myslivecká 
organizace nebyla. Kdo by se staral o zvěř?  Ale byli i odpůrci této myšlenky, jichž 
naštěstí byla menšina. 
 
A tak obec v letošním roce poskytla Občanskému sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice 
na zakoupení budovy čp. 214 – tedy myslivecké hájenky – půjčku ve výši 1,790.000 
Kč. Samozřejmě na základě řádně uzavřené smlouvy s tím, že v případě, že myslivci 
nebudou půjčku splácet, propadne hájenka do vlastnictví obce. To se také stalo, a tak 
dne 30. června 2007 přešla hájenka do majetku Obce Dětmarovice.  
 

      
Myslivecká hájenka v letošním roce 

 
V souvislosti s tím se pak orgány obce dále zabývaly touto, pro laika velice složitou, 
problematikou: 
Rada obce dne 11.7.2007 schválila 
• Smlouvu obce a Mysliveckého sdružení Zátiší Dětmarovice)* o výpůjčce 

nemovitostí, zapsaných na LV obce u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Karviná, v souladu se smlouvou obce a Mysliveckého 
sdružení Zátiší Dětmarovice o zajišťovacím převodu práva k nemovité věci ze dne 
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18.6.2007, to je budovy čp. 214 v Dětmarovicích a pozemku parc. č. 2611, zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Dětmarovice; smlouva se uzavírá na dobu určitou od 12.7. do 
10.8.2007 

a dále schválila 
• záměr obce poskytnout jako výpůjčku nemovitosti, zapsané na Listu vlastnictví obce 

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná, 
na základě smlouvy obce a Mysliveckého sdružení Zátiší Dětmarovice o 
zajišťovacím převodu práva k nemovité věci ze dne 18.6.2007, to je budovu čp. 214 
v Dětmarovicích a pozemek parc. č. 2611, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Dětmarovice, a to na dobu určitou od 11.8.2007 do 30.9.2007; o výpůjčce rozhodne 
rada obce na své schůzi 8.8.2007 

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 6.8.2007 vzalo na vědomí 
• informace o nesplácení půjčky Mysliveckého sdružení Zátiší Dětmarovice 
Rada obce dne 8.8.2007 schválila 
• Smlouvu obce a Mysliveckého sdružení Zátiší Dětmarovice o výpůjčce nemovitostí, 

zapsaných na Listu vlastnictví obce u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Karviná, v souladu se smlouvou obce a Mysliveckého 
sdružení Zátiší Dětmarovice o zajišťovacím převodu práva k nemovité věci ze dne 
18.6.2007, to je budovy čp. 214 v Dětmarovicích a pozemku parc. č. 2611, zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Dětmarovice; smlouva se uzavírá na dobu určitou od 11.8. do 
30.9.2007 

a konečně Rada obce dne 10.10.2007 schválila 
• nájem nebytových prostor v obecní budově čp. 214 „Hájenka“ Občanskému sdružení 

myslivců Zátiší Dětmarovice)*, a to od 1.11.2007 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců; výše nájemného je 10.000,- Kč /rok 

 
Tedy výsledek, laicky řečeno, je ten, že obec hájenku pronajala myslivcům.  
 
 
3 0  l e t  s m u t ečn í  o břa d n í  s í ně  a  hřb i t o v  
 
Podzim je doba, kdy většina z nás navštíví hřbitov, aby zavzpomínala na své blízké, 
kteří zde odpočívají. 
Toto pietní místo je pod správou Obecního úřadu a jeho udržování vyžaduje nemálo 
úsilí a také mnoho financí. 
A jaká je jeho historie? 
Už ve vizitačních zprávách o místní farnosti z poloviny 17. století je zmínka: „Hřbitov 
je upravený, bez kříže, nepokřtění se pochovávají mimo u zdi. Márnice v dobrém stavu, 
s márami, je vyhovující.“ 
Hřbitov byl převeden v roce 1955 z majetku církve do správy Místního národního 
výboru. Jeho stav nebyl zrovna utěšený. Měl starý dřevěný plot a hlavně starou márnici, 
která již rozhodně nemohla sloužit svému účelu. Místní národní výbor se tehdy po 
převzetí hřbitova do své správy snažil odstranit ty nejpalčivější problémy. A tak bylo 
vybudováno nové oplocení, které dodalo celému hřbitovu ihned mnohem hezčí, 
příjemnější a důstojnější vzhled. A v akci „Z“ byl vybudován urnový háj. 
 
 
)* Poznámka:  
V průběhu roku 2007 došlo ke změně názvu myslivecké organizace z původního názvu „Myslivecké 
sdružení Zátiší Dětmarovice“ na „Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice“. Z toho důvodu se 
v textu vyskytuje obojí název organizace. 
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V letech 1958 – 1959 byla zbourána stará 
márnice a o 20 metrů dále postavena 
nová, která začala sloužit jako smuteční 
síň. Její prostory byly malinké a tak brzy 
přestala vyhovovat. V letech 1976 – 1977 
byla rozšířena o další větší objekt. Stavba 
byla provedena v akci „Z“, vyžádala si 
náklad 792.000 Kč, přičemž byla 
vytvořena hodnota díla 1,107.000,- Kč. 
Na tehdejší dobu to nebylo zrovna 
nejméně. 
Koncem sedmdesátých let bylo 
vybudováno nové oplocení hřbitova 
z tvarovaných cihel.  
V červnu 1993 se nad obcí přehnala 
větrná bouře, při které došlo k ulomení 
větví na jedné ze dvou statných lip 
stojících uprostřed hřbitova)1. Větve 
poškodily několik pomníků. Lípy pak 
byly ošetřeny a dodnes jsou dominantou 
hřbitova. 
K podobné události došlo v březnu v roce 2000. Větrná smršť, daleko silnější než ta 
minulá, tehdy vyvrátila téměř celou hřbitovní zeď v severní části, poničila několik 
náhrobků a pomníků a poškodila také střechu na smuteční síni)2. 
Na podzim roku 2003 bylo provedeno odvodnění hřbitova v jeho severní části. 
V minulém roce byly položeny nové chodníky okolo kostela. 
Letos dostala smuteční síň dáreček ke svým 30. narozeninám. Byla vyměněna skla ve 
velkých oknech, provedena úprava větrání, oprava terasy u vchodu a zakoupeny nové 
varhany. U kostela byly položeny nové žlaby. 
Za svůj život jsem už prošla hezkou řádku hřbitovů v našem blízkém i vzdálenějším 
okolí. Ten náš je jedním z nejhezčích. Je pečlivě upravován a udržován. Za to patří 
především dík jeho správci panu Ladislavu Vašutovi i dalším pracovníkům obecního 
úřadu. Snažme se i my, všichni občané, udržovat na tomto pietním místě vždy čistotu a 
pořádek. 
 

 
Pohled na smuteční síň 

 
)1 Blíže viz Kronika obce, díl 3, str. 470. 
)2 Více viz Kronika obce, díl 6., str. 7/00. 

Dominanta horní části hřbitova 
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S t r u čn ě  z e  ž i v o t a  o b c e 
 
Na obecním úřadu bylo zřízeno pět pracovních míst „dělník pro čištění města“, na dobu 
určitou od 1.3.2007 do 30.11.2007, v rámci projektu veřejně-prospěšných prací, který je 
každoročně realizován ve spolupráci s Úřadem práce Karviná. 
Bylo zřízeno jedno pracovní místo „dělník pro čištění města“, zařazeného do obecního 
úřadu, na dobu neurčitou od 1.3.2007. 
Od 1.3.2007 obecní úřad zaměstnává 2 cestářky (doposud pracovala pouze jedna). 
 
 
P r o p a g a c e  o b c e 
 
Redakční rada 
Rada obce dne 8. ledna 2007 zřídila v návaznosti na usnesení 
ZO č. 47/2 ze dne 20.12.2006 (doporučení zřízení redakční 
rady a investiční komise) Redakční radu Dětmarovického 
okénka ve složení Ing. Ilona Petráková – tajemnice obecního 
úřadu, Drahomíra Nogová – referent obecního úřadu (kultura) 
a Dagmar Šnapková – kronikářka obce, která bude zodpovídat 
za obsah zpravodaje obecního úřadu Dětmarovické okénko a 
internetové stránky obce. Webmaster internetových stránek 
obce je referent obecního úřadu Václav Kyjonka. 
 
Rozhlasové natáčení 
Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Čánová přijela ve středu dne 23. května 
do Dětmarovic natočit rozhovory pro pořad Křížem krajem, který je vysílán každý 
všední den od 9,15 hodin a v neděli od 8,30 hod. 
Natáčení se zúčastnili kronikářka Dagmar Šnapková, zástupci Českého svazu včelařů 
Milan Šamaj a Jan Šostok a Julius Molnári a Ladislav Vašut – vzorní dárci krve. 
Já jsem promluvila něco o historii obce, včelaři zase o svém náročném koníčku formou 
legračních historek. 
Nakonec přišli ke slovu pánové Molnári a Vašut, kteří se řadí mezi nejúspěšnější dárce 
krve v celé České republice a vlastní nejedno významné ocenění. To úplně 
nejvýznamnější bylo přijetí presidentem republiky Václavem Havlem na Pražském 
hradě v roce 1996)*.  
Krev oba darují od začátku 60. let. Julius Molnári daroval krev cca 400 krát a Ladislav 
Vašut cca 333 krát. Úctyhodná čísla. Kdybychom je přepočítali na litry, kolik by to 
bylo? Nejsou to ale čísla přesná, protože některé odběry v tom nejsou započítány. 
Například kdysi v minulosti byli na zájezdu v Sovětském svazu a tam ve městě Soči 
darovali krev 3x.   
Poté starosta zavedl redaktorku do mateřské školy 
v Koukolné, aby se podívala na saunu. Děti zrovna 
přijely z bazénu a některé už odcházely domů. Takže 
k prospěšnosti sauny se vyjádřily vedle dětí i některé 
maminky. Paní ředitelka Foltynová provedla saunou a 
děti nakonec zazpívaly písničku.  
Pořad byl odvysílán ve středu dne 13.6.2007 od 9,15 
hodin v Českém rozhlase Ostrava.  
 
)* Blíže viz Kronika obce 1995-96, str. 73/96. 
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Kniha „Opevn ění IV. sboru“ 
V letošním roce vyšla publikace „Opevnění IV. sboru (1. část): Záchytný hák na řece 
Olši“, která pojednává o objektech lehkého opevnění na Ostravsku, Karvinsku a 
Jablunkovsku, tedy o bunkrech. Těch bylo v předválečném období vybudováno také na 
katastru naší obce mnoho)*.  
V brožuře, kterou připravili znalci „bunkráctví“ a vojenský odborník, se můžeme dočíst, 
kolik bunkrů mělo být a bylo na katastru naší obce vybudováno, kde se nacházely, kolik 
jich zůstalo a podobně. 
Spoluautorem knihy je Ing. Miloslav Rucki, bývalý občan naší obce. Autorům jsem 
poskytla dostupné informace, fotografie z archivu obce k dané problematice a pomáhala 
s identifikací jimi získaných fotografií. 
 

 
 

Autoři:  Rucki Miloslav, Durčák Josef, Hejda Martin 
ISBN: 978-80-86268-12-5 

Rok vydání: 2007 
Formát: 148 x 210 mm 

Počet stran: 152 
Vazba: lepená 

Vydal: AVE Kravaře a Klub vojenské historie Bohumín 
 
První díl ze série mapující čs. opevnění z let 1935-38 v oblasti IV. sboru je zaměřený na 
postavení na řece Olši. Autoři se při koncipování knihy drželi osvědčeného schématu: 
po nezbytném úvodním popisu typologie lehkého opevnění, jeho výzbroje a vybavení 
následují kapitoly, ve kterých jsou popsány jednotlivé stavební úseky na Těšínsku (jde o 
úseky XVI. až XX. a XXXI. až XXXIII.). U každého z těchto úseků najdete jeho popis 
doplněný seznamem objektů, mapkami s jejich umístěním, letecké snímky a ilustrační 
fotografie.  
Další část knihy je věnována osudům opevnění od jeho vzniku po současnost. Velmi za- 
 
)* Blíže o bunkrech viz Kronika obce 1999, str. 68-72/99. 
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jímavé jsou informace o polské okupaci Těšínska. V závěru knihy čtenář najde 
informace o přístupných a rekonstruovaných objektech lehkého opevnění a také 
barevnou přílohu, kterou převážně tvoří současné fotografie zachovalých objektů.   
 
V knize je objektům na katastru naší obce věnováno na 30 stran. Jsou bohatě doplněny 
fotografiemi z archivu naší obce. 
 

Lehká opevnění,  která zasahovala na katastr obce Dětmarovice 
Stavební úsek XVI Bohumín  
(Německá Lutyně): 
Stavební firma:   
Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 
Zadáno: 18.9.1937 
Objektů:   
zadáno 38, vybetonováno 38,  
dochováno 30 
Stavební úsek XVII Dětmarovice 
(Koukolná): 
Stavební firma:   
Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 
Zadáno: 18.9.1937 
Objektů:   
zadáno 31, vybetonováno 31,  
dochováno 0  
 

Pro doplnění uvádím informaci, že ze 
všech bunkrů na katastru naší obce 
zůstal do dnešních dnů dochován pouze jeden jediný, a to objekt č. 20 v poli za bývalou 
železniční zastávkou Koukolná. 

 
 
 

Příloha v týdeníku Karvinsko 
Dne 19.6.2007 vyšla v příloze Deníku 
„Karvinsko“ obsáhlá stať o naší obci. 
 
 
 
Kalendář do každé rodiny 
Páté vydání obecního kalendáře. Letos 
s fotografiemi z kulturních a společen-
ských akcí. 
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Ž e l e z n i c e   
 
V letošním roce to je 160 let, co na Ostravsku začaly jezdit vláčky. V Dětmarovicích to 
je o pár let méně, když první vlak projel obcí v roce 1855)*.  
Letos je to přesně 70 let, co byla uvedena do provozu druhá železniční zastávka 
„Koukolná“, která však již neexistuje)*.   
 
)* Viz Kronika obce 2001, str. 27-28/01. 

Dětmarovické železniční nádraží v roce 2007 
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Dálnice  
 
 
Tak jsme se také konečně dočkali. Dálnici máme téměř za humny.  
Úplně první úvahy o dálnici, která by spojila Brno s Bohumínem a státní hranicí 
s Polskem, pocházejí již z roku 1941.  
Dálnice D47 a její výstavba byla od začátku připravována Ředitelstvím silnic a dálnic, 
Závodem Brno, a to již od první poloviny 90. let minulého století. Ale trvalo moc 
dlouho, než se vše připravilo, než se našly finance, atd. 
Po dlouhých šesti letech prací byla  dne 1.12.2007 slavnostně uvedena do provozu nová 
část dálnice z Ostravy – Rudné ulice do Starého Bohumína.  

 
Na uvedeném úseku je mimo jiné 42 mostů a 5 mimoúrovňových křižovatek. 
Otevření ostravsko-bohumínské části dálnice D47 proběhlo hodinu po poledni v sobotu 
1. prosince mimo jiné za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Klause a 
hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského. Za úsek dlouhý 17,2 
kilometrů stát zaplatil 16,2 miliardy korun. Mezi ostravskou Rudnou ulicí a Starým 
Bohumínem mohou lidé jezdit zatím bez dálničních známek. Řidiči nákladních vozidel 
ale musejí počítat s mýtnými bránami. 
Od neděle 2. prosince jezdí po sedmnáct kilometrů dlouhé autostrádě mezi Ostravou a 
Bohumínem první automobily. 
 

Ale problém zůstal s dokončením dálničního tahu o délce 6,1 km dál z Bohumína 
směrem na Věřňovice a k polské hranici, který bude nejblíže ke katastru naší obce. Pro 
tento poslední úsek D47 bylo vydáno územní rozhodnutí dne 9. ledna 2006 a nabylo 
právní moci dne 10.2.2006, v roce 2007 probíhal výkup pozemků.   
Další problém je pochopitelně také s novou příjezdovou komunikací od Karviné, jejíž 
součástí by byl i obchvat Dětmarovic. Již tak hustá silniční doprava, která nám, 
občanům Dětmarovic, každodenně komplikuje život, bude po uvedení dálnice do 
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provozu zcela jistě ještě hustější. Již dnes je tento dopravní tah vedoucí přes centrum 
obce přetížený, je veden způsobem nevyhovujícím zejména tranzitní dopravě.  
 
Význam dálnice D47 
Dálnice D47 - jedná se v zásadě o prodlouženou dálnici D1 (Praha – Brno – Ostrava). 
Po dobu výstavby označovanou jako D47. Doplní chybějící dálniční připojení Ostravy 
na stávající dálniční síť České republiky. Kvalitním dálničním kapacitním připojením 
ostravsko-karvinské aglomerace by se měl vytvořit předpoklad pro vstup významných 
investorů do regionu, oživení ekonomického rozvoje a tím snížení míry 
nezaměstnanosti. 
Dle závěrů třetí panevropské dopravní konference konané v Helsinkách prochází 
Českou republikou větev VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě TEN (Trans 
Europe Net), která je vedena směrem sever - jih v trase Katovice – Bohumín – Ostrava 
– Brno – Vídeň a dálnice D47 je její součástí. 
V Brně navazuje na IV. multimodální koridor TEN, vedený na trase Norimberk – 
Drážďany – Praha – Brno – Břeclav – Bratislava – Sofie – Istanbul (spojení na Jadran a 
Balkán). 
Nejbližší paralelní severo-jižní spoj prochází až Norinberkem ve Spolkové republice 
Německo, což dále zvyšuje mezinárodní význam dálnice D47. 

 
Trasa a úseky dálnice D47 Délka v km  
Lipník n. Bečvou - Bělotín 15,387  
Bělotín - Hladké Životice 18,097  
Hladké Životice - Bílovec 11,682  
Bílovec - Ostrava, Rudná 11,677  
Ostrava, Rudná - Hrušov, 1. stavba -  
Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba 8,540  
Hrušov - Bohumín, 1. stavba 4,460  
Hrušov - Bohumín, 2. stavba 4,200  
Bohumín - st. hranice ČR/Polsko 6,113  
Celkem 80,156  

 
Vysvětlivky: 

V provozu již dříve  

Dokončeno v roce 2007 
Ve výstavbě 
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V Lengu u Olše – toto území patří do Ptačí oblasti 
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P t ač í  o b l a s t 
 
Po dlouhých vyjednáváních byla v červnu letošního roku schválena Nařízením vlády č. 
165/2007 Sb. Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší)1, která významně zasahuje 
do severní části katastru naší obce. 
V Kronice obce v roce 2004 jsem podrobně popsala, jak se vyvíjely události od roku 
2000.  
 
Jak se o Ptačí oblasti jednalo dále? 
Leden 2005 
Arnika a Česká společnost ornitologická odeslaly stížnost k Evropské komisi na 
nevyhlášení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší a požadují, aby se komise 
začala problémem zabývat. Podle občanských sdružení porušila Česká republika tímto 
krokem evropskou směrnici o ptácích. 
30.6.2005 
Vypršel termín pro podání připomínek k zadání změn územního plánu obce Dolní 
Lutyně. Předmětem změn je záměr na výstavbu průmyslové zóny. Občané ve svých 
připomínkách většinou požadovali, aby bylo okolí obce vymezeno jako „nezastavitelné 
území určené pouze pro účely zemědělské výroby“. Zastupitelstvo vzápětí odhlasovalo, 
že změny budou i přes nesouhlas lidí pokračovat. 
Červenec 2005 
Česká republika obdržela dopis generální ředitelky pro životní prostředí EK, ve kterém 
byla upozorněna na stížnost nevládních organizací ve věci porušování povinností 
plynoucích pro Českou republiku ze směrnice Rady o ptácích neschválením Ptačí 
oblasti a zároveň byla vyzvána ke sdělení svého stanoviska k dané problematice. 
14.11.2005 
Obec Dolní Lutyně ukončila připomínkování projednávání konceptu změny č. 6 
územního plánu. Dotčení obyvatelé a majitelé nemovitostí nadále zasílají obci svá 
nesouhlasná stanoviska s průmyslovou zónou, obec je dle zástupců sdružení Arnika 
přehlíží.  
7.12.2005 
Rada Moravskoslezského kraje odložila projednávání materiálu „Návrh řešení území 
plánovaného pro průmyslovou zónu Dolní Lutyně v návrhu Územního plánu velkého 
územního celku Ostrava – Karviná“. Důvodem je projednávání stížnosti nevládních 
organizací na Českou republiku Evropskou komisí. Rada chce s rozhodnutím vyčkat až 
do vyřešení sporu. 
20.12.2005 
Arnika a Česká společnost ornitologická se obrátily na Odbor územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje se žádostí o pozastavení příprav změny územního plánu VÚC 
Ostrava – Karviná s poukazem na projednávání stížnosti na ČR Evropskou komisí. 
Odbor přislíbil, že do podkladů pro zastupitelstvo začlení upozornění na porušování 
směrnice EU. Později byly změny ÚP dočasně zastaveny. 
Únor 2006 
MŽP ČR zpracovalo okleštěný návrh Ptačí oblasti, který ustupuje požadavku na 
výstavbu průmyslové zóny. Omezení rozlohy Ptačí oblasti ministerstvo zdůvodňuje tím, 
že pro ochranu motáka pochopa zajistilo srovnatelné podmínky v Ptačí oblasti 
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. V PO Heřmanský stav – Odra – Poolší 
mají být chráněny jen ostatní druhy ptáků. 
 
)1 V Kronice obce v roce 2004 jsem používala název Heřmanský stav – Odra – Poolzí. Je tak tomu proto, 
že i v dokumentech z té doby se používal tento výraz. 
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25.4.2006 
MŽP ČR svolalo veřejné projednání redukované varianty Ptačí oblasti Heřmanský stav 
– Odra – Poolší do Bohumína)2. Projednání se zúčastnili zástupci dotčených obcí, kraje 
a občanských sdružení a uplatnili své připomínky. 
Červenec 2006 
MŽP ČR zapracovalo do svého návrhu redukované varianty Ptačí oblasti dílčí 
připomínky dotčených subjektů a zahájilo mezirezortní připomínkové řízení návrhu 
Nařízení vlády ČR. Z návrhu jsou stále vyřazeny biotopy motáka pochopa. Došlo jen 
k drobné úpravě hranic Ptačí oblasti s ohledem na požadavky obcí – přesněji vymezení 
zastavěných území a podobně. 
4.6.2007 
Vláda dnes souhlasila s menší variantou Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší, 
která je téměř o polovinu menší než původní návrh)3. 

 

 
Zeleně jsou vyznačeny hranice Ptačí oblasti 

 
)2 S ohledem na to, že v roce 2004 vláda neschválila původní Ptačí oblast v plném rozsahu, zajistilo 
Ministerstvo životního prostředí srovnatelnou ochranu pro motáka pochopa v Ptačí oblasti Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady, nicméně pro ostatní druhy (slavíka modráčka, bukáčka malého a ledňáčka 
říčního) nebylo možno srovnatelnou ochranu mimo dotčenou oblast zajistit, tj. Ministerstvo životního 
prostředí připravilo nový návrh vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší pro tyto tři 
druhy. V souladu s § 45e odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
zaslalo MŽP tento nový návrh k připomínkám dotčeným obcím a Moravskoslezskému kraji a dále též 
významným subjektům v dotčeném území. Uplatněné připomínky byly následně projednány v průběhu 
ústního jednání konaného dne 25. 4. 2006 na Městském úřadu v Bohumíně. 
)3 Původní návrh například zahrnoval do Ptačí oblasti také celé území u rybníka Větrov na katastru 
Koukolné včetně zástavby rodinných domků. 
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Boj o ptačí oblast v Dolní Lutyni se vede již několik let. Zatímco Ministerstvo 
životního prostředí a nevládní organizace včetně České společnosti ornitologické 
původně navrhovaly variantu, která by chránila i motáka pochopa. Moravskoslezský 
kraj a radnice o tom nechtěly ani slyšet. Plánovaly totiž vybudovat v Dolní Lutyni 
průmyslovou zónu. Své udělala také výstavba dálnice D47. 
Z vleklého sporu nakonec vznikl kompromis. Ministerstvo připravilo menší variantu, 
která chrání jiné vzácné druhy ptáků – bukáčka malého, ledňáčka říčního a slavíka 
modráčka)4 – a zároveň nebrání případné průmyslové zóně. Motáka se rozhodlo chránit 
v jiné oblasti na Českolipsku. Podle nevládních organizací však ochrana motáka 
pochopa u České Lípy není dostatečná. Vadí jim, že se „nevešel“ do Ptačí oblasti 
v Dolní Lutyni a nejspíš budou zase psát stížnost Evropské komisi do Bruselu. 
V Česku bylo navrženo k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706.000 
ha, tj. necelých 9 % rozlohy státu! „Naše“ Ptačí oblast patří mezi nejmenší, má rozlohu 
5.041 ha. 

                            
       Bukáček malý                              Ledňáček říční                       Slavík modráček 
 
Na Karvinsku je unikátní ráj vzácných ptáků)5 
Vidět modře vybarveného elegantního ledňáčka letět nad hladinou řeky považuje každý 
milovník přírody za zážitek. 
Právě takový včera poskytli ornitologové účastníkům exkurze po chráněných ptačích 
oblastech na Karvinsku. Při ní představili ornitologové a ochranáři především takzvanou 
Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra - Poolší. Rybníky na Karvinsku a zachovalá, 
vodohospodáři nezregulovaná část Olše jsou podle ornitologů v průmyslem zastavěné 
oblasti významným hnízdištěm i migračním koridorem vzácných ptáků. 
Na jedné ze zastávek viděli účastníci exkurze také například kroužkování ptáků. A 
mnozí z nich nechápali, kolik jich v rákosí, dutinách starých stromů a v zarostlých 
hrázích karvinských rybníků žije. 
„Je jich v některých ročních obdobích až sto druhů,“ řekl Zdeněk Polášek z České 
společnosti ornitologické. Jeho kolega Marek Haluzík včera za pouhých několik hodin 
chytil do připravených sítí a okroužkoval například takové druhy ptáků, jako jsou 
rákosník kroužkovaný a obecný, budníček větší a budníček menší, pěnice hnědokřídlá, 
pokřovní či černohlavá. „Dostáváme pak například při jejich tazích hlášení od kolegů 
z jiných zemí, nejdále z Portugalska. Můj největší úspěch je ale uznaný nejzápadnější 
výskyt racka černohlavého, kterého jsem tady okroužkoval a jiný ornitolog jej chytil 
v Irsku,“ říká ornitolog.  
Jeho kolegové považují Ptačí oblast u Dětmarovic za unikátní v celé zemi výskytem 
některých vzácných druhů ptáků. Ale i za tip na výlet třeba na kole. „Kousek, asi 
kilometr a půl před mostem u benzinové stanice před dětmarovickou elektrárnou, tvoří 
Olše poslední přirozené meandry, kde hnízdí například ledňáček,“ říká ornitolog Jan 
Hartl. 
 
)4 Popisy všech ptáků v Kronice obce 2004, str. 42/04. 
)5 Tento článek byl převzat z regionální mutace Mladé fronty DNES – severní Morava a Slezsko ze  dne 
29.08.2007, autor Petr Broulík. 
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Velice neobvyklý a málo známý pohled na elektrárnu 
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Ze živ ota Elekt rárny D ětmarovice 
 
 
Elektrárna otevřela své brány veřejnosti 
 
V sobotu 2.6.2007 proběhl v Elektrárně Dětmarovice Den otevřených dveří spojený 
s oslavami Dne dětí. Akce se konala od 9.00 do 13.00 hodin. 
Elektrárna Dětmarovice ze Skupiny ČEZ pozvala všechny své „sousedy“ na prohlídku 
elektrárny za odborného doprovodu a zhlédnutí počítačových programů v Informačním 
centru elektrárny.  
Pro děti byla u příležitosti 
oslav Dne dětí připravena 
řada atrakcí ve westerno-
vém stylu. Jmenujme např. 
možnost projížďky na ko-
ních, skákací atrakce, 
kovbojské soutěže, střelbu 
z luku, westernové scénky 
v divadelním provedení 
a řadu soutěžních stanovišť 
s cenami.  
 
 
Pohled do vstupní haly  
 
 
Seminář „Nejnovější poznatky z provozu elektrických zařízení“ 
 
V Elektrárně Dětmarovice se uskutečnil již 10. ročník semináře „Nejnovější poznatky 
z provozu elektrických zařízení.“ Seminář, který byl určen projektantům, technikům a 
pedagogům odborných škol, proběhl dne 10. října 2007 od 8.30 hodin v jednacím sále 
Elektrárny Dětmarovice.  
Cílem jednodenního semináře bylo prodiskutovat nové metody provozní diagnostiky a 
zavádění nejnovějších poznatků do praxe. Semináře se zúčastnila řada odborníků, kteří 
prezentovali konkrétní poznatky z oblasti metod provozní diagnostiky. V rámci diskuse 
si účastníci mohli vyměnit poznatky a zkušenosti ze svých konkrétních pracovišť.  

 

 
 

Zcela netypické pohledy na chladící věže EDÉ. 
Foto ze dne 10. ledna 2007 
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Spalování lagun v EDĚ  
 
 
Výsledky mlecích zkoušek 
 
18. ledna proběhla v dopoledních hodinách v Elektrárně Dětmarovice prezentace 
výsledků mlecí zkoušky alternativního paliva, která se uskutečnila v listopadu loňského 
roku 2006. Výsledky mlecích zkoušek prezentoval na setkání odborníků Bohumír Čech 
z Vysoké školy báňské. Výsledky zhodnotilo čtyřicet odborníků a zástupců Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, Obecního úřadu Dětmarovice, Krajské hygienické 
stanice, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Oblastního inspektorátu práce.  
Po technické stránce byla jednoznačně prokázána průchodnost směsi černého uhlí a TPS 
NOLO 1 celou přepravní cestou, tedy od vykládky z vagonu až po průchod mlecím 
zařízením. Jako nejlepší se jeví směs černého uhlí 96 % a 4 % alternativního paliva. 
Součástí zkoušek byla i přísná měření pracovního prostředí a ovzduší, která se 
prováděla monitorováním jednotlivých pracovišť i monitorováním jednotlivých 
pracovníků, kteří měli na svých pracovních oblecích umístěna měřící zařízení.  
Veškerá měření byla nezávisle ověřena firmou ORGREZ. 
Výsledky zkoušky potvrdily předpoklady odborníků z Vysoké školy báňské a umožňují 
pokračovat v nastolené cestě s cílem pomoci zbavit se šetrně lagun OSTRAMO. 
Spalovací zkoušky, které se uskuteční na jaře, budou náročnější na různá měření. 
 
 
V lednu letošního roku se objevil v médiích následující článek. 
 
Elektrárna D ětmarovice plánuje spalovat ropné látky, obyvatelé mají strach)1 
 
Lidé v Dětmarovicích u Karviné mají obavy o životní prostředí ve svém bydlišti. Tamní 
tepelná elektrárna chce totiž začít spalovat ropné odpady z takzvaných ostravských 
lagun. První zkoušky ukázaly, že takový provoz je technicky možný. Hygienická měření 
při tom neprokázala zhoršení ovzduší. Obyvatelé Dětmarovic se přesto obávají, že při 
spalování ropných látek je mohou ohrožovat nebezpečné exhalace, a stejně jako starosta 
jsou rozhodnutím velmi rozhořčeni. 
Při jednodenní tzv. mlecí zkoušce měřili hygienici kolem kotlů koncentrace 
nebezpečných látek. Měření zatím žádná ohrožení neprokázala. „Výsledky za tak 
krátkou dobu byly vysoce podlimitní až tři řády,“ uvedl vedoucí oddělení hygieny práce 
z Krajské hygienické stanice v Ostravě Jiří Urbanec. 
Na jaře by se měla v elektrárně uskutečnit ještě několikadenní spalovací zkouška. 
Poměr uhlí a ropných odpadů ve spalovací směsi by měl být 96:4. Podle Bohumila 
Čecha z Báňské univerzity bude podíl materiálu lagun natolik nízký, že by výsledné 
emise měly být ovlivněny v minimální míře. Mluvčí ČEZu Jaroslav František Jurča je 
nekompromisní: „V případě, že spalovací zkouška prokáže jakýkoliv minimální vliv na 
ohrožení životního prostředí v Dětmarovicích, tak v tomto případě nebudeme tyto kaly 
v dětmarovické elektrárně spalovat.“  
Podle Bohumila Čecha navíc přinese spalování další pozitivní efekt: „Veškerá naše 
činnost směřuje k tomu, aby skutečně v roce 2010 tento materiál z prostoru lagun 
zmizel.“ Jestliže se v kotlech ročně spálí plánovaných 64 tisíc tun ropných látek, jejich 
spalování by mělo trvat přibližně tři roky. 
 
)1 Autorem článku je Josef Vaculík, ČT24, dne 23.01.2007.  
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Další události 
 
Přestože již koncem loňského roku se začaly mezi lidmi šířit zprávy o spalování 
škodlivých látek)2 ve zdejší elektrárně a horlivě se diskutovalo, po zveřejnění tohoto 
textu se začala o problematiku spalování lagun zajímat celá široká dětmarovická 
veřejnost a zcela pochopitelně zastupitelstvo obce a občanské sdružení Občané za 
životní jistoty. 
 
28. března na 3. zasedání zastupitelstva obce byli přizváni zástupci GEOSAN GROUP 
a.s. a VŠB Ostrava, kteří seznámili přítomné se záměrem spalování alternativního paliva 
TPS NOLO 1)3 v EDĚ a odpověděli přítomným občanům na jejich otázky. 
 
Na 4. zasedání dne 13. června měla být projednána prezentace výsledků spalovací 
zkoušky alternativního paliva s účastí zástupců  GEOSAN GROUP a.s. a VŠB Ostrava, 
ale tato prezentace byla odložena, protože ke dni konání zastupitelstva nebyly oficiální 
výsledky této zkoušky známy. 
 
Zastupitelstvo obce)4 problematiku TPS NOLO 
projednávalo prakticky na všech svých jednáních 
v roce 2007.  

 
Dne 20.5. se objevily informace  
o likvidaci nebezpečných látek  
na teletextu v televizi.  

 
V pondělí dne 23.5. byla v televizi v hlavním vysílacím čase v 19,30 hod. ve zprávách 
z regionů na ČT1 odvysílána relace o problematice spalování lagun.  
 

Za občany vystoupili jen členové občanského sdružení „Občané za životní jistoty“ 
pánové (zleva) Bronislav Szwarcz, Miloslav Pytlík,  Oldřich Bura a Ing. Stanislav 
Foltýn. Za obec vystoupil starosta obce Ing. Lumír Mžik.  
 

 
 
Na jednání zastupitelstva si zastupitelé vyžádali, aby byl vyhledán odborník, který je 
poučí o problematice spalování nebezpečných odpadů. Na základě toho se ve středu dne 
27.6.2007 v 16.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu uskutečnil seminář k dané 
problematice „Spalování TPS NOLO 1 – způsoby měření emisí a platná legislativa“. 
 
Dne 6. srpna se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Celou dobu byla 
přítomna a natáčela Česká televize. Byly presentovány výsledky míchacích zkoušek a 
spalovacích zkoušek. 
Po odborném výkladu zástupců GEOSAN GROUP a.s. a VŠB Ostrava následovala 
diskuse. Samozřejmě, že všichni odborníci nám tvrdili, že výsledky jsou v normě a že ži- 
 
)2 Viz Kronika obce 2006, str. 45/06. 
)3 TPS NOLO 1 neboli topná palivová směs, nápravná opatření laguny OSTRAMO. 
)4 Viz kapitola „Z jednání zastupitelstva obce“ na str. 15/07. 
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votní prostředí nebude nijak ohroženo. 
Jak lze tomuto tvrzení uvěřit, když víme, co laguny obsahují … 
Jak se může přidáním vápna do kašovité olejové směsi zneutralizovat jeho obsah … 
Na tomto jednání zastupitelstva byla zřízena, jak jsem již uvedla v kapitole „Z jednání 
zastupitelstva obce“ na str. 15/07 pracovní skupinu pro problematiku TPS NOLO 1 ve 
složení: Ing. Lumír Mžik, Ing. Ivo Bednár Ph.D., Jan Posker, Mgr. Martin Duda a 
Bronislav Szwarc. Tato skupina pro problematiku TPS NOLO 1 dostala za úkol 
zpracovat zprávu, která bude občany naší obce informovat o současném stavu a vývoji 
situace týkající se spalování TPS NOLO 1 v Elektrárně Dětmarovice.  
Tato zpráva - stanovisko - byla zveřejněna v zářijovém vydání Dětmarovického okénka. 
Podrobná reportáž ze zastupitelstva, včetně názorů některých zúčastněných, byla 
odvysílána v televizi. 
 

 
 

Z televizního vysílání dne 6. srpna 2007. 
Zleva: reportér ČT Vaculík, pohled do sálu Dělnického domu, Martin Rinn – GEOSAN 

GROUP, a.s., Dušan Timko – ředitel EDĚ a Bohumír Čech – VŠB-TU Ostrava. 
 

 
Co jsou to laguny? 
 
Skládka nebezpečných odpadů z provozu rafinace  a  regenerace minerálních olejů 
bývalého státního podniku Ostramo v Ostravě představuje jednu z největších starých 
ekologických zátěží v České republice. Svojí velikostí a vlastnostmi uložených odpadů 
je potencionálním zdrojem ohrožení podzemních a povrchových vod v údolní nivě řeky 
Odry a nelze zcela vyloučit ani možné ohrožení vodního zdroje Nová Ves. Skládka 
situovaná v městském prostředí má rozlohu téměř 7 ha a celkové množství odpadů, 
které je nutno zneškodnit, bylo propočteno na cca 380 tisíc m3. K tomu je třeba přičíst 
ještě objem dalších cca 500 tisíc m3 kontaminovaného materiálu hrází a podloží náplně 
lagun. 

 

R0 1,5 ha 104.103 m3 

R1 1,2 ha 103.103 m3 

R2 1,5 ha 72.103 m3 

R3 2,3 ha 104.103 m3 
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Historie vzniku lagun 
Zpracování ropy v dané lokalitě se datuje od roku 1888 založením „Přívozských závodů 
na výrobu minerálních olejů“ s výrobou petroleje a těžkého topného oleje. Od konce 
druhé světové války až do konce 70. let produkoval již přejmenovaný závod OSTRAMO 
s.p. širokou nabídku ropných výrobků převážně benzínu, nafty, mazacích tuků, asfaltu, 
parafinu a plastických maziv. Od poloviny 70. let byla v závodě uvedena do provozu 
jednotka regenerace upotřebených minerálních olejů a tato výrobní náplň pak byla 
jedinou až do ukončení provozu v roce 1997. 
První odpady z výroby  byly ukládány do opuštěného zemníku (R0) po těžbě 
cihlářských hlín. Další prostory (laguny) pro ukládání odpadů byly postupně budovány 
jako nezajištěné skládky ze sypaných hrází (R1 až R3) bez těsnících prvků. 
 
Ekologické aspekty 
Regenerace upotřebených minerálních olejů představovala a představuje důležitou 
součást ochrany životního prostředí na straně jedné a na straně druhé vzhledem k velké 
produkci odpadů z použitých technologií i značnou ekologickou zátěž. 
Je třeba připomenout, že laguny jako ekologická zátěž vznikaly už od počátku existence 
rafinérské výroby. V té době se nikdo nezabýval ekologickým myšlením a z něho 
vyplývajícími principy nakládání s odpady těchto chemických výrob.   
Ekologicky se s problémem lagun začínaly zabývat orgány státní správy až po zjištění 
rozvlékání kontaminace mimo ohraničené skládky v 70. letech a poprvé se mluví o 
ekologických opatřeních, které začaly v roce 1972 výstavbou obvodové podzemní 
těsnící stěny kolem tehdy známých a obnažených lagun R1 až R3. Výstavba těsnící 
podzemní stěny však trvala celých 20 let. O dnes zjištěné tzv. laguně R0 – zaplněného 
zemníku – se tehdy nevědělo. Ukládání odpadů do lagun bylo ukončeno v roce 1996. 
 
Stát se ujal řešení problému 
Tato význačná ekologická zátěž se stále více dostávala do podvědomí jak úřadů, tak i 
veřejnosti. Po zprivatizování státního podniku OSTRAMO v roce 1992 a provedeném 
ekologickém auditu v roce 1994 přistoupila vláda ČR ke konečnému vyřešení způsobu 
odstranění ekologické zátěže.  
Ekologický audit  z roku 1994 prokázal, že zmírnění negativního dopadu ekologické 
zátěže bude technicky i finančně tak náročné, že přesahuje reálné možnosti privátního 
subjektu. Vzhledem k mimořádné závažnosti ekologické zátěže, zdravotním rizikům pro 
obyvatelstvo ostravské aglomerace a hrozícímu nebezpečí neřešitelné situace rozhodla 
vláda ČR po dohodě se společností OSTRAMO - Vlček, spol. s r. o. o zpětném převodu 
kontaminovaných pozemků do vlastnictví státu. 
Vládním usnesením č. 240 z dubna 1996 bylo rozhodnuto o způsobu řešení nápravy 
ekologické zátěže a to ve variantě II., tj. „Asanace kontaminovaných zemin a 
podzemních vod, zneškodnění obsahu lagun a jejich uzavření“. Toto řešení bude mít 
trvalý charakter. 
Na základě následného usnesení vlády ČR č. 626 ze dne 4. prosince 1996  převzal státní 
podnik DIAMO  ke dni 1.2.1997 kupní smlouvou od společnosti OSTRAMO - Vlček a 
spol., s. r. o. areál skládky odpadů (laguny a související objekty včetně čistící stanice 
haldových vod), aby ve spolupráci s Městem Ostrava zajišťoval jeho sanaci. K tomu 
v souladu s tímto usnesením vlády s. p. DIAMO  zřídil odštěpný závod „Sanační práce“ 
se sídlem v Ostravě. Citovaným usnesením dala vláda ČR též souhlas s použitím 
prostředků Fondu národního majetku ČR na úhradu nákladů spojených s odstraňováním 
škod na životním prostředí způsobených činností bývalého státního podniku OSTRAMO 
v areálu skládky odpadů, a to do výše 4 miliard Kč. Hlavním  úkolem odštěpného 
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závodu Sanační práce je zabezpečit skládku – laguny v souladu s platnou legislativou, 
připravit sanaci skládky a tuto sanaci zajistit. 
 
Financování  
Financování provozu skládky, tj. její zabezpečení  a přípravné práce pro sanaci je 
zajištěno z kapitoly státního rozpočtu pro MPO „Správa skládky DIAMO “. Financování 
činností přímo souvisejících se sanací je hrazeno z prostředků FNM ČR v souladu 
s uzavřenou ekologickou smlouvou. 
 
Technické zabezpečení lagun do doby sanace 
Úkol zabezpečit skládku znamená zabránit dalšímu šíření kontaminace do okolí vně 
lagun. V minulosti již byla provedena celá řada různě složitých opatření. 
Dalším technickým opatřením bylo v důsledku povodňové situace v roce 1997 navýšení 
těsnící stěny. 
Z bezpečnostních důvodů je celý areál zabezpečen oplocením a trvalou ostrahou. 
 
Stručná charakteristika v minulosti ukládaných odpadů 
Vzhledem k neexistenci historické dokumentace prezentující odpady ukládané na 
skládku, je možná pouze specifikace odpadů, ukládaných v souvislosti s regenerací 
URO. Byly to především: 
• Zbytky z rafinace URO a odpad z destilačního odvodnění – olejovitá kapalina, 

směs kapalných uhlovodíků, nečistot a vody. 
• Kyselé pryskyřice – černá viskózní látka s výrazným zápachem SO2, směs 

pryskyřicových aromatických uhlovodíků, obsahujících zbytky sulfonačních, 
oxidačních a kondenzačních reakcí. 

• Louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového 
polotovaru hydroxidem sodným. 

• Odpadní bělicí hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky se 
základovým olejem, černá kašovitá hmota s obsahem až 40% olejových podílů. 

• Kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu 
vápenatého s příměsí křemičitanů a úsad z kotlů. 

• Sedimentační kal z chladicích věží – směs nerozpustných látek z oderské a 
cirkulační vody. 

• Ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a uhličitanu 
vápenatého. 

Všechny odpady byly do lagun ukládány volně, netříděně, z čehož jednoznačně 
vyplývá, že vlastnosti odpadů, uložených v lagunách nelze odvozovat z vlastností 
původních odpadů, ale je nutný doprůzkum a stanovení vlastností vzorků, odebraných 
po dlouhodobém stání odpadů v lagunách. 
Odpady uložené v lagunách se vyznačují vysokou nehomogenitou a variabilitou, 
spojenou s: 
• rozvrstvením odpadů ve vertikálním profilu v důsledku přirozené gravitační 

separace a dalších v úvahu připadajících procesů, 
• historickými změnami ve výrobním programu a v technologiích rafinérie 

OSTRAMO, 
• ukládáním dalších odpadů, nesouvisejících přímo s technologií rafinérie, do lagun 

(například stavební materiál, pneumatiky a jiný pryžový odpad, textilní filtrační 
plachetky, sudy apod.). 
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Z č innos ti občanského sdružení 
 
 
Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ se začalo v letošním roce intenzivně 
zajímat kromě těžby uhlí také o spalování lagun ostravského OSTRAMA. 
V březnu na zasedání zastupitelstva obce předali zástupci občanského sdružení 
společnosti GEOSAN GROUP a.s. písemné otázky k přípravě spalovací zkoušky 
v elektrárně. Odpověď obdrželi dne 3. května a byla publikována ve zpravodaji 
Dětmarovické okénko č. 92 v červenci 2007. Veškeré zodpovězené otázky vyhodnotil 
výbor občanského sdružení jako neuspokojivé a ihned v květnu zaslal společnosti  
GEOSAN GROUP a.s. další důrazný dopis k doplnění odpovědí. 
 
V září 2007 občanské sdružení publikovalo své názory ke spalování TPS NOLO 1 v 
Dětmarovickém okénku. 
Souběžně s tím vytvořili petiční výbor a proti spalování zorganizovali podpisovou akci 
„Petice občanů proti plánovanému spalování ostravských lagun v Elektrárně 
Dětmarovice“. 
 
Petice občanů proti spalování TPS NOLO 1 
Občanské sdružení seznámilo občany s možností podpisu Petice následujícím textem: 
Jak všichni jistě víte, v posledním období se hodně hovoří a píše o spalování topné 
palivové směsi NOLO 1, vyrobené z nebezpečných odpadů z ropných lagun v Ostravě. 
Dětmarovickému občanskému sdružení Občané za životní jistoty tato problematika není 
lhostejná a podrobně se jí zabývá. Ve spolupráci s obecním úřadem sestavil petiční 
výbor ve složení Bronislav Szwarc, Miloslav Pytlík a Oldřich Bura „Petici občanů proti 
plánovanému spalování ostravských lagun v Elektrárně Dětmarovice“.  
Petici můžete podepsat u jednotlivých členů petičního výboru, dále pak 
v elektroprodejně  Prudel, v samoobsluze ve středu obce, v prodejně KOEX, ve sběrně 
SAZKA a v prodejně na Glembovci. 
 

 
Fotokopie Petice 
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V říjnu mj. zaslalo občanské sdružení dopis ministru životního prostředí Ing. Martinu 
Bursíkovi:  
 
Vážený pane ministře, 
naše Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ v Dětmarovicích má jako jeden z hlavních úkolů 
„Přispívat k ochraně životního prostředí“ a „Chránit přírodu“. 
Jak je nám známo, MŽP, MPO a Krajský úřad Moravskoslezského kraje má rozhodovat o spalování 
alternativního paliva z Ostravských lagun v Elektrárně Dětmarovice (dodnes nikdo Občanskému 
sdružení nepředložil, kdo schválil podle platného zákona č. 357/2002 nebezpečné odpady za 
alternativní palivo a zda toto palivo neobsahuje nebezpečné vlastnosti dle kódů H1 až H14). Na 
prezentaci výsledků spalování na Obecním zastupitelstvu občanům Geosan group a.s. a VŠB 
Ostrava (Ing. Čech) tvrdili, že se naopak ovzduší zlepší. OS si myslí, že Elektrárna Dětmarovice 
nemá potřebné parametry pro spalování Ostravských lagun jako plazmové a fluidní pece. Spalovny 
nebezpečných odpadů nejsou dostatečně využity (dováží se odpady z okolních států např. 
z Německa, Slovenska aj.). Tak jak je uvedeno v článku Práva ze dne 5.10.2007, ovzduší 
v Moravskoslezském kraji je katastrofální, limity jsou překračovány na téměř polovině rozlohy kraje, 
situace je alarmující hlavně v Ostravě, na Karvinsku a ve větších městech, jak jste vypočítal. 
Z těchto důvodů si myslíme, že další sebemenší navýšení škodlivin v ovzduší již nejde tolerovat. 
Vždyť i výskyt rakoviny v tomto regionu je nejhorší v ČR. 
Rovněž připomínáme k provedené spalovací zkoušce: 
�    Z nehomogenní směsi (každá laguna je jiná, není promíchaná, nelze odebrat reprezentativní 
vzorek) však nelze udělat výrobek o stejném složení. Elektrárna Dětmarovice je určená na spalování 
kvalitního černého uhlí s minimálním obsahem síry a ne na likvidaci odpadů. Má pouze filtry na 
odlučování popílku a síry. Není vybavena rozsáhlým čistícím zařízením (pračky plynů) včetně 
dioxinového filtru jako např. spalovna SPOVO v Ostravě. 
�    Ke zkouškám bylo přivezeno polské uhlí, které má při spalování nižší obsah tuhých znečišťujících 
látek a Nox. Toto polské uhlí není na skládkách Elektrárny Dětmarovice, takže při spalování se bude 
používat jiné uhlí. 
Závěrem našeho dopisu jsme přesvědčeni, že z výše uvedených důvodů neumožníte v Elektrárně 
Dětmarovice spalovat nebezpečné odpady z Ostravských lagun. Zároveň Vám zasíláme Petici 
(Příloha č. 1), ve které občané Dětmarovic a vedlejších obcí vyslovili z a m í t a v é   s t a n o v i s k o 
ke spalování nebezpečných lagun v Elektrárně Dětmarovice. 
Doufáme, že vyslyšíte hlasy občanů Dětmarovic, okolních obcí, měst a polských občanů při 
schvalování spalování nebezpečného odpadu z Ostravských lagun. 
 
V Dětmarovicích 8.10.2007 
S pozdravem  
Bronislav Szwarc,  
předseda Občanského sdružení 

 
 
 
 
 
 

 
Obrovský a  
tvarem neobvyklý mrak 
z komína elektrárny 
dne 14. února 2007 
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H o r n i c k á  č i n n o s t  
 
 
Soud: těžaři pochybili)*  
Dětmarovice vyhrály soudní spor, který vedly s OKD kvůli těžbě černého uhlí. Český 
báňský úřad sice formálně zrušil povolení k těžbě, ta ale v příslušných porubech dávno 
skončila. Taková výhra nám nepomůže a je na nic. Spor trval několik let, než jej soudy 
projednaly. Za tu dobu si Důl ČSA Karviná z hlubin uhlí pěkně vydobyl, přibylo 
poklesů a poškozených domů, …  
 
Český báňský úřad musel zrušit povolení k těžbě. Je to precedentní rozhodnutí? 
Těžaři budou možná muset být v budoucnu vstřícnější k vlastníkům nemovitostí, které 
by měla ovlivnit hornická činnost. 
Soudy totiž již dvakrát, jednou v případě obce Dětmarovice a podruhé v případě Marty 
Kornasové z Doubravy, rozhodly, že Český báňský úřad neměl povolit těžbu, dokud se 
nedohodl nejen s majiteli těžbou ohrožených nemovitostí, ale i s těmi, jejichž domy 
měly být podle znalců pouze dotčeny. Český báňský úřad doposud postupoval tak, že 
těžbu povolil, jakmile se těžaři vypořádali jen s přímo ohroženými vlastníky. 
Plyne to z nedávného rozhodnutí Městského soudu v Praze, který rozhodoval o 
žalobách na Český báňský úřad. 
Těch dotčených je vždy mnohem více než ohrožených a pro OKD by to mohlo 
znamenat obrovský nárůst lidí, se kterými bude muset před zahájením těžby uzavřít 
dohodu o vyrovnání,“ řekl starosta Dětmarovic Lumír Mžik. 
„Z rozhodnutí soudu v Praze vyplývá, že podle Horního zákona se musí těžaři 
dohodnout se všemi, bez ohledu na kategorie, do kterých je znalci zařadili. Je to 
precedentní rozhodnutí,“ míní Stanislav Blažek, právník Marty Kornasové. 
První spor vyhrála obec Dětmarovice, která se žalobou na Český báňský úřad postavila 
za několik těžbou zasažených obyvatel, kteří nebyli spokojeni s jednáním OKD. 
Báňský úřad se může proti pravomocnému verdiktu bránit pouze mimořádným 
opravným prostředkem. „Proti rozhodnutí o sporu s obcí Dětmarovice jsme podali 
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nyní netrpělivě čekáme, jak soud naši 
stížnost posoudí. Je to pro nás velmi důležité,“ pravil právník Českého báňského úřadu 
Kamil Dočkal. 
Mluvčí OKD Věra Breiová připustila, že rozhodnutí v neprospěch Českého báňského 
úřadu bude mít pro činnost společnosti zřejmě nějaké důsledky. Podotkla ale, že ve hře 
je ještě kasační stížnost. 
Vyhrané spory už žalujícím nepomohou. Český báňský úřad sice formálně zrušil 
povolení k těžbě, ta ale v příslušných porubech dávno skončila. „Přišlo to příliš pozdě. 
Mezitím je vše vytěženo, protože soud nevydal předběžné opatření. Nezbylo mi, než se 
nechat vykoupit za podmínek, které stanovilo OKD,“ uvedla Marta Kornasová. 
Dětmarovice dopadly podobně. „Snad to lidem pomůže alespoň do budoucna,“ řekl 
starosta Dětmarovic Mžik. 
 
 
Otřesy 
Uhlí se stále těží, ikdyž další šachta končí. Země se chvěje čím dál více, otřesů přibývá. 
Tak jsem například zaznamenala pořádný otřes dne 13.2. v 17,00 hodin a ještě mnohem 
silnější, kdy řinčelo sklo a klepaly dveře skříní, v pondělí 16.7. ráno v 6,25 hod. 

 
)* Převzato z regionální mutace Mladé fronty DNES – severní Morava a Slezsko.  
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Konec šach ty Doubrava 
 
Jak jsem již napsala v Kronice obce v roce 2006, v loňském roce byla zlikvidována 
těžní věž Doubrava I – Bettina)1. V letošním roce došlo k likvidaci poslední těžební 
věže Dolu Doubrava, která nesla příznačný název „Doubrava II“. 
 
Útlum těžby 
V roce 2004 byl zahájen útlum povrchových provozů (tj. především úpravny) Dolu 
Doubrava. 23. října 2006 v 15,30 hod. pak byla odstřelena skipová jáma č. 1 Dolu 
Doubrava, nazývaná Bettina. Definitivně byla těžba na dole Doubrava pak ukončena 
v roce 2007)2 tak, aby mohlo být zbylé uhlí vydobyto propojením spodní cestou ze 
sousedního dolu Jan – Karel. 
 
Horníci z Doubravy se stěhovali na Velký pátek 
Důl Doubrava už je opuštěný. Poslední horníci vyfárali 
před Velikonocemi na Velký pátek 27.4.2007. Novým 
pracovištěm mnohých havířů z Doubravy bude nedaleký 
karvinský závod Jan – Karel Dolu Čs. armáda. Touto 
šachtou, vzdálenou od doubravské „dvojky“ několik 
kilometrů, budou ještě pár let fárat do doubravského 
podzemí, aby vytěžili zbývajících asi osm milionů tun uhlí 
z ohradníku doubravských jam, které zaručují práci na několik let. 
Jen asi dvacet pracovníků nadále přijíždí do povrchových objektů Doubravy, aby 
postupně zlikvidovali zdejší jámu a udržovali v chodu výdušnou jámu Eleonora. Za pár 
měsíců skončí, nepotřebné budovy budou zbourány a prostor po bývalé šachtě bude 
osázen zelení. Jen v místech někdejších těžních věží budou stát malé pomníčky. 
„Žádnému horníkovi není příjemné, když končí právě jeho šachta,“ říká Zdeněk 
Stronček, dnes místopředseda odborů na Dole Čs. armáda. „Na Doubravě mnozí lidé 
pracovali dvacet i více let, zvykli si, přirostla jim k srdci. Teď musí jít jinam a není to 
pro všechny zrovna lehké. Pozitivem snad je to, že těch osm milionů tun uhlí 
v doubravském ohradníku zajistí bývalým doubravákům práci na dalších devět let, 
možná déle.“ 
Aby byl Důl ČSA šachtou 
rentabilní, musí těžit ročně okolo 
tří milionů tun uhlí, uvedl 
v hornickém tisku výrobní 
náměstek Josef Hájek. Díky 
doubravským zásobám se to 
podaří, důl bude těžit toto množství 
uhlí nejméně do roku 2016. To je 
pro zaměstnance bezesporu dobrá 
zpráva. První zmínky o zakládání 
Dolu Doubrava jsou z roku 1822. 
Pokud by se prý podařilo 
prodloužit životnost „Armády“ 
ještě o dalších šest let, mohli by 
Doubravští oslavit 200 let kopání 
uhlí v tomto důlním prostoru.                  Těžní věž Doubrava II v plné kráse v roce 2006 
 
)1 Viz Kronika obce 2006, str. 49/06. 
)2 Viz následující kapitola. 
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Důl Doubrava přišel o svou dominantu 
S nostalgií sledovaly 2. listopadu  2007 
dvě desítky bývalých zaměstnanců Dolu 
Doubrava konec jedné těžební éry – odstřel 
těžební věže Doubrava II. I odstřel 
takovéto věže může být pro někoho 
atrakcí. Pro horníky, kteří tu strávili velkou 
část života, to však byl spíše smutek, 
loučení s kusem života. Tak se na to dívali 
havíři, když šla věž k zemi a neskrývali 
dojetí. I nějaká ta slzička ukápla.  
V odborné terminologii byla těžní věž 
Doubrava II ocelová svařovaná 
(příhradová, kozlíková) s výškou 49 m a 
hmotností okolo 300 tun. Z bočního 
pohledu byl zřetelný profil dvou spojených 
těžních konstrukcí. Původně totiž byla věž 
jednoduchá, později k ní bylo zrcadlově 
postaveno „dvojče“. 
Její likvidace odstřelem byla stanovena na 
2. listopadu 2007 na 13 hodin. Již hodinu 
předtím se u hlavní brány dolu soustředily 
desítky novinářů a fotografů, kterým byl 
umožněn přístup na vzdálenost zhruba 250 
m od věže. Bohužel, začalo pršet a 
intenzita deště se zvyšovala. 
Přesně 15 minut před odstřelem se ozvala 
varovná siréna, neklamný znak toho, že 
vše probíhá podle předpokladů a akce se 
uskuteční. Totéž se událo pět minut před 
odstřelem. Napětí se stupňuje, když se 
siréna ozývá naposled – je minutu před 13. 
hodinou. Jenže v přesných 13 hodin – nic. 
Minuty běží … Zhruba 4 minuty po 13. 
hodině to začalo. Ozývá se ohromná detonace a šíří se tlaková vlna Vzápětí se valí 
z paty věže oblaka prachu a kouře a věž se pomalu začíná naklánět. Při nějakých 30 
stupních náklonu se jakoby nic neděje, věž se ale pomalu hroutí. Při 45 stupních 
náklonu se již objevuje plocha krycí střechy a pád se zrychluje. K žádným viditelným 
prostorovým deformacím věže ale stále nedochází, konstrukce zůstává kompaktní. 
Zhruba 4 sekundy po výbuchu se ozývá další dutá rána – konstrukce je na zemi. Celý 
prostor vůkol i samotná ležící konstrukce je zahalena neproniknutelnou vrstvou prachu, 
který po pár minutách mizí.  
Odstřel těžební věže v důlním areálu není nic jednoduchého. Je to hodně náročné a 
nebezpečné. Je to ocelová konstrukce, která je specifická v tom, že každá těžní věž je 
jinak stavěná. Je na to zapotřebí dlouhé přípravy. Střelmistr musel ke každé patce věže 
dát určité množství trhavin a odpálit vše tak, aby kolos spadl na přesně dané místo.  
Na demolici tří set tunového kolosu použil střelmistr deset kilogramů výbušniny. Deset 
kilogramů trhavin Semtex a Danubit před zraky všech přítomných poslalo k zemi tento 
ocelový kolos, který zůstal jako jeden z posledních objektů na povrchu již několik let 
demolovaného důlního areálu. 
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Zdeněk Dombrowski, předseda přátel klubu Hornického muzea sdělil: „V souvislosti 
s celkovým ekonomickým vývojem můžeme jen nostalgicky registrovat nutnost dalších 
likvidací dolů společnosti OKD a jejich dominant – těžních věží. Na Dole Doubrava II 
se jedná o jedenapadesátou likvidaci těžní věže od zahájení útlumu těžby v oblasti. 
Kdysi zde pracovaly více než tři tisíce lidí, nyní je konec. Zdejší věž prošla poslední 
rekonstrukcí v šedesátých letech.  
V chodu je nadále dalších šestnáct těžních věží na dolech a jejich jamách, hlavně 
v oblasti Paskova, Suché či Petřvaldu.“  
Věra Breiová, tisková mluvčí OKD: „Obec Doubrava získala díky těžbě uhlí hodně 
výhod, ale zároveň byla hornickou činností hodně poznamenána. Těžilo se zde od roku 
1822. V důsledku poddolování se odtud lidé stěhovali pryč, ale při nynějším doznívání 
nepříznivých vlivů se sem život postupně vrací, zejména do míst, kde vznikají nové 
lokality pro rozvoj a zachování životaschopnosti obce.“ 
Ondřej Hanusek, osmašedesátiletý důchodce, cestu k těžní věži, která jeho a kamarády 
dopravovala pod zem, prošel víc než 10.000 krát. V dole odpracoval 22 let a 14 dalších 
působil jako předák a zaškoloval mladé horníky. Zničení těžní věže lituje. „Mohlo tady 
být muzeum. Myslím, že Doubrava by si to zasloužila,“ řekl. 
OKD přislíbilo, že na místě věže postaví malý pomníček.   
Na povrchu zemském v doubravském poli nyní zůstaly ještě výdušná jáma (větrací 
šachta) Eleonora a jáma Doubrava IV – sever. Ty ještě budou sloužit Dolu ČSA. 
 
 
Dů l  ČSA)*  
 
Důl ČSA se nachází v severo-
východní části Ostravsko-
karvinské kamenouhelné pán-
ve. Tvoří jej jeden důlní závod 
ČSA, který vznikl sloučením 
závodů Doubrava a Jan – 
Karel. Zahájení hornické 
činnosti v dobývacím prostoru 
Dolu Doubrava je datováno od 
roku 1822 a v dobývacím prostoru Dolu Čs. armáda od roku 1856. Za svou existenci 
prošel Důl ČSA mnoha vývojovými etapami. Dnešní podoba skupinového dolu je dána 
datem 1.7.1995, kdy došlo ke sloučení Dolu Doubrava s původním Dolem Čs. armáda. 
Hornická činnost je prováděna na katastrálních územích měst a obcí Karviná, Doubrava, 
Orlová a Dětmarovice, přičemž rozloha dobývacího prostoru je cca 26,1 km2. Ročně důl 
ČSA vytěží na 3 milióny tun uhlí nejvyšší kvality. Na dole ČSA se při ražení chodeb 
používají razicí kombajny typu AM-50 a AM 50/132/VAB. Pro ražby překopů a ražby 
s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy VVH1B ve spojení 
s nakladači Hausherr. Zbývající část překopů je ražena klasickou metodou pomocí 
trhací práce a nakládáním uvolněné horniny škrabákovými nakladači. Samotné 
dobývání uhlí jako základní dobývací metodu používá směrné stěnování z pole na zával. 
Těžba z rubání je v celém objemu realizována z porubů vybavených mechanizovanou 
posuvnou výztuží (hydraulické sekce) jak domácí i polské výroby. Dobývací kombajny 
jsou polské výroby. Samotní horníci, kterých je pro důlní práce přes 2000 z celkového 
počtu 2800 zaměstnanců, jsou národnosti různé. Samozřejmě Češi, pak Poláci a i 
Slováci se najdou. Pracanti jsou však všichni bez rozdílu. 
 

)* O historii Dolu ČSA v kapitole Z historie, str. 100/07 této Kroniky obce. 

Důl ČSA – závod Jan - Karel 
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Průmys lová zóna Dolní Lutyně  
 
Průmyslová zóna v Dolní Lutyni)1 
nazývaná Letiště je stále snem. 
Původní záměr vybudovat v této oblasti 
Karvinska průmyslovou zónu pochází cca 
z roku 2002, s realizací samotné stavby se 
počítalo zhruba v roce 2004. Ale to byly 
velice odvážné předpovědi. Čas běží, píše 
se rok 2007 a výsledky téměř žádné. 
Plánovaná průmyslová zóna se nachází v katastrálním území Dolní Lutyně, v rovinatém 
území údolní nivy řeky Olše. Ze severozápadu je vymezena trasou posledního úseku 
připravované dálnice D47 ve směru na Polsko. Na západě a jihozápadě hraničí 
s územím města Bohumína, části katastrálního území Skřečoň, a na severovýchodě 
těsně navazuje na zástavbu katastrálního území Věřňovic, místní části Dolní Lutyně. 
Lokalita je navržena převážně na zemědělské půdě a dvou lesních porostech. Na řešené 
ploše se nenachází žádná zástavba, kromě čtyř vojenských bunkrů a jednoho seníku. 
Většina pozemků pro plánovanou průmyslovou zónu je ve vlastnictví České republiky 
ve správě Pozemkového fondu ČR. Lesní pozemky jsou také ve vlastnictví České 
republiky, ve správě Lesů ČR.  
Původně se uvažovalo o rozloze 225 ha, později již pouze o 186 ha. 
O výstavbu mají zájem jak zainteresované tak okolní obce a také kraj. Obec Dolní 
Lutyně s výstavbou průmyslové zóny stále počítá. Snaží se, aby byla zapracována do 
nového územního plánu této obce. Vymezení plochy pro průmyslovou zónu předurčil 
územní plán velkého územního celku Ostrava – Karviná, který schválilo v prosinci 2006 
krajské zastupitelstvo. 
Proti se staví především ekologové a různá ekologická seskupení, např. sdružení Arnika. 
Ti už další „továrnu na zelené louce“ na Ostravsku nechtějí. Ekologické zájmy povyšují 
nad zájmy ekonomické.  
„Obáváme se, že zabírání volné krajiny pro výstavbu průmyslových zón ještě stále 
nemusí být konec. Není to špatná zpráva jen pro poslední kouty zachovalé přírody, ale i 
pro obyvatele. Ostravsko patří k regionům s nejvíce znečištěným životním prostředím a 
rozšiřování urbanizovaných ploch povede k dalšímu zhoršování. Výstavba továren 
navíc může navždy zablokovat rozvoj regionu postavený na významných přírodních 
hodnotách a turistice. Tedy na oblastech štědře podporovaných fondy Evropské unie. To 
vše je teď na Ostravsku v sázce,“ vysvětlil jeden z předních aktivistů sdružení.  
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně schválilo na konci září 2007 zadání územního plánu 
obce. Návrh byl předtím zveřejněn k veřejnému připomínkování, přičemž návrh Arniky 
na vymezení okolí Dolní Lutyně jako nezastavitelné krajiny byl zamítnut. Nyní bude 
probíhat další kolo příprav územního plánu a hodnocení jeho vlivů na životní prostředí.  
Jak jsem již napsala, nápad na výstavbu tzv. strategické průmyslové zóny u Dolní 
Lutyně vznikl před několika lety. Krajský úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu 
kvůli tomuto plánu nejdříve zablokovaly vyhlášení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra 
– Poolší)2  v rámci projektu Natura 2000, později vedl jejich tlak k omezení oblasti 
téměř o polovinu. Účelové okleštění chráněné oblasti soustavy Natura 2000 nyní 
dokonce prošetřuje Evropská komise.  
 
 
 

)1  O záměrech výstavby Průmyslové zóny Dolní Lutyně v Kronice obce 2004, str. 51/04, další informace 
v Kronice obce 2005, str. 49/05. 
)2 Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší byla vyhlášena letos v červnu, viz str. 35/07. 
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Objekt čp. 293 slouží jako lékárna již deset let 
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Deset let provozu lékárny 
 
Objekt čp. 293, pravděpodobně postavený 
v roce 1899, má velice pestrou a bohatou 
historii)1. Kromě toho, že sloužil jako dům 
rodinný, byla zde obchodní místnost se 
smíšeným zbožím, klempířská dílna, 
obecní knihovna, tzv. „Narpa“, vzorková 
dílna družstva invalidů Meta, kanceláře, 
ale také restaurace Jednoty-Jedność, 
dokonce plných 11 let pošta, a také filiálka 
České spořitelny. 
 
Vlastník budovy – obec – prodal v roce 1996 tento zchátralý dům společnosti „Lékárna 
U nemocnice s. r. o.“. Objekt byl velice rychle přestavěn a přestal hyzdit obec. Již dne 
15. září 1997 zde byla otevřena v historii obce první lékárna v Dětmarovicích.  
Občané se tak dočkali zařízení, které v obci velice 
scházelo)2.    
 
V tomto roce jsme si tedy připomenuli 10 let provozu 
tohoto zdravotnického zařízení. Zařízení vkusného, 
čistého a útulného, které je vybaveno plným 
sortimentem léků a přípravků, kde nás vždy velmi 
ochotně obslouží dnes již „naše“ paní lékárnice 
Roudenská či její spolupracovnice a občanka naší 
obce Iva Ulmanová, rozená Čempelová. Těm patří za 
jejich služby velké poděkování a do dalších let 
činnosti mnoho podnikatelského štěstí a úspěchů. 
 
V naší lékárně kromě sortimentu léků a léčebných 
přípravků lze zakoupit i doplňkové zboží, související 
s naším zdravím. V případě, že některý z léků ihned 
nemají, do několika hodin jsou schopny jej zajistit. Tím nám ušetří čas a starosti se 
sháněním v okolních městech. 
 
Nám nezbývá než si přát, aby nám 
toto zdravotnické zařízení i nadále 
tak dobře sloužilo jako doposud a 
aby naše občany provázelo celým 
životem.   
 
 
 
 
 

 
 
 
)1 Blíže viz Kronika obce 1997, str. 58/97. 
)2 Blíže viz Kronika obce 1997, str. 28/97. 

Personál lékárny. 
Vlevo Iva Ulmanová, 
vpravo Mgr. Roudenská 
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Ps í útulek 
 
Útulek pro psy v Dětmarovicích na Skotnici byl přestavěn a zkolaudován ke dni 
17.7.2006. Nachází se v areálu firmy MIRPAL spol. s r.o., Na Skotnici čp. 1168 v 
Dětmarovicích. Firma MIRPAL je provozovatelem útulku, tento je postaven na jejím 
vlastním pozemku. Kapacita útulku je 35 kotců, z toho 7 kotců je karanténních. V 
současné době probíhá výstavba dalších zateplených kotců s dalším sociálním zázemím. 
V útulku jsou ustájení pejsci z území města Havířova, města Petřvaldu a obcí 
Dětmarovic, Petrovic u Karviné, Dolní Lutyně, Doubravy, Stonavy, Albrechtic a Horní 
Suché. Nejvíce pejsků je ustájeno z města Havířova. Provozní doba je každý den včetně 
víkendů od 8.00 hod. - 16.00 hod. Může se stát, že pracovníci musí jet k odchytu dalšího 
zvířete, pak musí zájemci volat na číslo 724 266 257. Pevná linka do útulku má číslo 
596 542 239. 
Zodpovědná provozní vedoucí je slečna Marcela Sojková. V útulku ještě pracuje 
několik dalších ošetřovatelů a pracovníků odchytu zajišťujících nepřetržitý provoz. 
Provozním jednatelem společnosti je Ing. Miroslav Śliwka. Ve věcech technických a 
dokumentace je jednatelkou společnosti Miroslava Skulinová. 
Ošetřujícími veterinárními lékaři jsou MVDr. Adam Michejda a pro psy z města 
Havířova MVDr. Petr Swaczyna. Útulek také spolupracuje s ochránci zvířat. Je pod 
dozorem Státní veterinární zprávy. 
Koncem roku 2006 byl „náš“ útulek značně medializován)*. Další nápor na pracovníky 
tohoto specifického zařízení nastal začátkem letošního roku 2007, kdy byla odvysílána 
reportáž v pořadu „Reportéři“ ve veřejnoprávní televizi. A jak už to v médiích chodí, 
byla tam celá řada nejasností a polopravd, dokonce byly odvysílány záběry z loňské 
zimy, kdy podmínky v útulku byly jiné než nyní, diskutabilní. 
Pracovníci útulku samozřejmě s odvysílaným pořadem nesouhlasili a podrobně se 
k němu vyjádřili na svých internetových stránkách. Jejich vyjádření je založeno 
v přílohové části této Kroniky. 
 

        
 

Psí útulek v Dětmarovicích 
 
 
Ostatní 
 
K 31.7.2007 ukončil činnost v restauraci Rumcajs na Zálesí pan Bačák. Restaurační 
činnost v této budově bude od 1.8.2007 provozovat pan Radek Turčan. 
 
V letošním roce prodal objekt Pekárny pan Madej.  
 
)* Viz Kronika obce 2006, str. 53/06.  
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Taková záplava surfinií na jednom místě se vidí málokdy. 
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O b y v a t e l s t v o  a  d o m y 
 
Ke konci roku 2007 měla obec 3.897 
obyvatel, kteří žili v 1.185 domech. 
V letech 2001 – 2007 byly demolovány 
pouze 4 domky. 
Nejstarší dochovaný rodinný domek v obci 
dřevěnka čp. 150 na Zálesí byla v letošním 
roce opravena. Majitel zachoval původní 
tvář objektu, ke kterému provedl citlivou 
přístavbu v zadní části objektu tak, aby 
nebyl vidět z ulice. 
  

Nové rodinné domky se staví nejen v centru obce, ale i v částech okrajových. 
Tento je postaven na Glembovci. 

 
 
V í t á n í  n o v ý c h  o bčá n ků  
 
V roce 2007 se tento slavnostní akt konal 
na našem obecním úřadu celkem pětkrát. 
Přivítáno do života zde bylo 28 miminek. 

10.2. 3 
19.5. 6 
1.7. 11 

6.10. 4 
10.11. 4 

   
Děvčátka z mateřské školy Koukolná při vítání novorozeňat. 

 
 
A n e ž k a  a  A x a  –  n e r o z l učn é  k a m a r á d k y 
 
Anežce je šest let a na první pohled by nikoho nenapadlo, že by tato roztomilá, 
upovídaná a veselá holčička s blond copánky měla nějaký problém. O tom, že něco není 
v pořádku, bohužel svědčí invalidní vozík, který k Anežce neodmyslitelně patří. 
Sudičky nebývají k některým z nás zrovna přívětivé. Malé Anežce nadělily do vínku 
děsivou diagnózu – svalovou dystrofii s nedostatkem merosinu. V důsledku této 
nevyléčitelné nemoci Anežka nechodí, nestojí, neleze, sama se neposadí, špatně drží 
hlavičku. Doma se pohybuje šoupáním po zadečku, venku je odkázána na invalidní 
vozík s doprovodem, protože nemá sílu sama točit koly.  
Přes všechny tyto trable je to velmi chytrá dívenka, bystrá a nesmírně vnímavá. Dobře 
se učí, ráda si hraje a má spoustu kamarádů, i když si své postižení uvědomuje a mrzí ji, 
že nemůže dělat všechno tak jako její vrstevníci.  
Jako každé malé dítě je i Anežka velkou milovnicí zvířátek, kterých má doma několik: 
želvu, morče, králíka, korelu, rybičky… Nejvíc ze všeho ale toužila po opravdovém 
pejskovi, který by jí byl kamarádem nejvěrnějším. 
Toto velké přání se Anežce splnilo díky společnosti AXA ASSISTANCE a jednomu 
úplně nevinnému děkovnému dopisu, který tato společnost obdržela. Dopis napsala paní 
Květoslava Chromík a přiložila k němu jako vyjádření díků symbolickou stokorunu. Po 
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dlouhém uvažování, jak s tímto obnosem naložit, se finanční částka nakonec stala 
základem, k němuž se připojili zaměstnanci společnosti. Díky této solidaritě se brzy 
nastřádalo potřebných 200.000 Kč. Přesně tolik totiž stojí pořízení a výcvik asistenčního 
psa. 
Pak se již celé věci chopilo občanské sdružení „Pes pomůže“, které se zaměřuje na 
výcvik psů – pomocníků pro lidi s různým postižením. Pro Anežku byla vybrána fenka 
zlatého retrívra, která dostala jméno Axa a po důkladném výcviku došlo k okamžiku 
nejkrásnějšímu: k přestěhování Axy k Anežce. Obě „děvčata“ si okamžitě padla do oka 
a během pár dnů se z nich stala nerozlučná dvojice. Anežka tak nezískala jen věrného 
psího kamaráda, ale opravdovou přítelkyni do nepohody. Někoho, na koho se může 
vždy spolehnout, kdo ji nikdy nenechá bez pomoci a komu nebude zatěžko pro ni udělat 
cokoli. 
Doma se Axa od Anežky nehne na krok a poslouchá ji na slovo. Umí jí podat předměty, 
které jí upadnou na zem – hračky, mobilní telefon, klíče, tužku. Otevírá dveře, sundává 
jí některé části oblečení. Kromě těchto „povinností“ si spolu také hodně hrají a užívají 
legrace. Velkým přínosem pro Anežku je i canisterapie (kontakt cvičeného psa 
s člověkem). Axa ji svým tělem zahřívá a Anežka vnímá Axino tělesné teplo a energii, 
čímž dochází k uvolnění svalů. 
„Axu milujeme v naší rodině všichni,“ říká Anežčina maminka Lenka Sztwiertniová. 
„Je velmi milá a přátelská, poslušná. Její pomoc v péči o Anežku je neuvěřitelná. Navíc 
díky ní dcerka našla spoustu nových kamarádů a cítí se opravdu šťastná." 
Lidí a dětí, kteří trpí nějakým závažným onemocněním a jsou odkázáni na pomoc 
druhých, je mezi námi mnoho. Bohužel, málokdo z nich má dostatek finančních 
prostředků na zajištění všeho, co by mu mohlo usnadnit život. Třeba bude tento 
záslužný počin společnosti AXA ASSISTANCE jakousi první vlaštovkou, která ukáže 
směr těm dalším… Každý, kdo má psa, 
ví, jakým je tento čtyřnohý kamarád 
cenným společníkem. Pro lidi a děti 
s různým postižením je pak takový pes 
nenahraditelným parťákem, díky 
kterému může být jejich život 
hodnotnější a šťastnější. 
Cvičitel ze sdružení „Pes pomůže“ 
přivezl Axu do Dětmarovic 7. května 
letošního roku. Několik dní rodinu 
učil, jak s fenkou pracovat. 
Dne 26. června 2007 se v divadle 
Hybernia v Praze uskutečnilo slavnost-
ní oficiální předání fenky Axy Anežce. 
Zúčastnili se ho Anežka s rodiči a 
Axou, zástupci společnosti AXA 
ASSISTANCE a občanské sdružení 
„Pes pomůže“. 
 
 
Nahoře: 
Anežce blahopřeje populární milovník 
zvířat, herec Zdeněk Srstka. 
Dole: 
Fenka Axa již tvoří s malou Anežkou nerozlučnou dvojici. 
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9 0  a  v í c e  l e t  s e  d o ž i l i 
 
Březen: 

92 let - Božena Cyroňová)* 
Červenec: 

93 let - Božena Hanusková 
95 let - Emil Benda  
          - Ludmila Němcová 

Srpen: 
96 let - Emilie Antončíková 

Listopad: 
93 let - Františka Skibová 
94 let - Štěpánka Jurčíková 

Prosinec: 
90 let - Štěpánka Bartečková 
92 let - Aurelie Bukovjanová  
          - Marie Foltynová 

 
 

J u b i l a n t  L u d v í k  K r ů č e k  
 
Jak je z předcházejícího výčtu občanů 
starších 90 let patrné, těch, kteří se dožívají 
více než devadesáti let, není u nás mnoho. 
Proto bych věnovala pozornost našemu 
bývalému spoluobčanovi, který toho pro nás 
všechny v minulosti mnoho vykonal a který 
si to určitě zaslouží. 
Dne 10. listopadu letošního roku se ve 
slušném zdraví dožil 95 let náš bývalý 
spoluobčan pan Ludvík Krůček, plukovník 
ve výslužbě.  
Pan Krůček se narodil v hornické rodině 
v roce 1912 v Dětmarovicích na Glembovci. 
V Dětmarovicích prožil valnou část života. 
Na stáří se přestěhoval do Hranic na Moravě, 
kde nyní žije.  
 

Za první republiky byl důstojníkem z povolání v Československé armádě. V době 
Druhé světové války se zúčastnil domácího odboje proti fašistům. V padesátých letech 
byl označen jako státně nespolehlivý a pro armádu nepotřebný, a tak nastoupil do 
Železáren a drátoven Bohumín, kde pracoval až do odchodu do důchodu. V roce 1990 
byl rehabilitován a v roce 1992 uznán jako účastník boje za národní osvobození. 
V naší obci se v minulosti několik volebních období angažoval ve stavební komisi, která 
tehdy měla daleko větší pravomoci než tomu je u komisí dnes. Ani v současné době, 
kdy již tady nežije, na Dětmarovice nezapomněl, hrdě se k nim hlásí a stále na ně 
vzpomíná. I přes svůj pokročilý věk je schopen sem přijet vlakem a z nádraží dojít 
pěšky na místní hřbitov a na obecní úřad. Jeho vitalita je opravdu obdivuhodná. 
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví. 
 
 

)* V letních měsících pak letos zemřela. 

Pan Ludvík Krůček v den svých 95. narozenin 
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S e t k á n í  j u b i l a n t ů  
 
Netradičně v pondělí 15. října pořádal Sbor pro občanské záležitosti Obce Dětmarovice 
slavnostní setkání 70. a 75. letých občanů. Tato akce má v naší obci již mnohaletou 
tradici, když v devadesátých letech navázala na akci „Poděkování mladších starším“. 
Oslavenci se společně se svými partnery sešli v sále Dělnického domu, kde pro ně bylo 
připraveno občerstvení a malý dárek v podobě knihy o naší obci či pamětního hrníčku 
se znakem obce. 
V 16,00 hodin oficiálně přípitkem přivítal všechny přítomné starosta obce Ing. Lumír 
Mžik společně s pracovnicí Obecního úřadu paní Taťánou Čempelovou. Všichni 
přítomní se pak bavili při živé hudbě Víti 
Kubátky a jeho hudební partnerky Radky. 
Hudba hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. 
Někteří naši starší spoluobčané se dokážou 
opravdu báječně bavit a radovat se ze života. 
Na tomto místě je vhodné připomenout, že 
pozvání jubilantů na tuto akci pravidelně 
zajišťují členové Sboru pro občanské 
záležitosti paní Růžena Šustíková, Věra 
Gruščíková, Bohumír Balon, Zdenka Galuš-
ková, Anna Woznicová, Lydie Maroščíková a 
Anna Pavlíková.                                                                                                             
 
 

V pátek 8. listopadu se konalo slavnostní setkání padesátníků.  
Tato milá tradice byla založena již před 
dvanácti lety, tedy v roce 1995. První setkání 
se konala v motorestu v Koukolné, letos se 
tito „mladí“ oslavenci sešli v Dělnickém 
domě, kde pro ně bylo připraveno malé 
občerstvení a malá pozornost. Po krátkém 
oficiálním zahájení následovala delší zábava 
při živé hudbě. 
Stejně jako akci předcházející i tuto 
organizovali členové Sboru pro občanské 
záležitosti. 

Mezi padesátiletými jubilanty byl letos také starosta obce 
 

  
Vlevo: O občerstvení hostů se mj. stará také člen SPOZ p. Balon  

Vpravo: Hraje a zpívá duo Víťa a Radka 

Ze setkání starších jubilantů 
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Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i  
 

2.3.2007 Drahomíra a Jaroslav K a t o l ič t í  Dětmarovice čp. 1016 
21.7.2007 Ilona a Jan S a b e lo v i Dětmarovice čp. 666 
4.8.2007 Růžena a Antonín M a z u r k o v i Dětmarovice čp. 758 
7.9.2007 Jarmila a Věroslav A d a m iš o v i Dětmarovice čp. 814 

21.9.2007 Jarmila a Otakar K i j o n k o v i  Dětmarovice čp. 1012 
5.10.2007 Květoslava a Ladislav V a š u t o v i Dětmarovice čp. 20 

                                      
 
 
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 
 

31.8.2007 Leontina a Josef M ž i k o v i  Dětmarovice čp. 827 
20.9.2007 Vlasta a František S t a n íč k o v i  Dětmarovice čp. 943 

 
 
S t a t i s t i k a  ú m r t í  o b č a nů  o b c e 
 

Rok: Celkem 
zemřelo: 

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

Síně: 
Z kostela: 

Bez 
obřadu: 

Do hrobu: 
Do 

hrobky: 
Zpopel- 

nění: 

2003 43 17 26 19 14 4 13 3 17 6 
2004 42 26 16 17 10 2 10 6 13 11 
2005 44 22 22 12 10 5 11 3 8 16 
2006 43 21 22 14 11 3 12 2 14 15 
2007 Od tohoto roku se tato zajímavá statistika nevede 

 

 

Manželé Katoličtí    
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O d e š l i  z  n a š i c h  ř a d  
 
 
MUDr. Václav Sochor, náš obvodní lékař. Syn Antonína a 
Ludmily rozené Šubrtové, se narodil 9.1.1935 ve Skřečoni. 
V roce 1965 se přihlásil k trvalému pobytu do Dětmarovic. 
Bydlel v obecním domě čp. 901, s manželkou později 
postavili u nádraží rodinný dům čp. 966, do kterého se 
přestěhovali v roce 1973. Manželka Květuše, přezdívaná 
Brigita, rozená Rokosová, je narozena 18.8.1942. Společně 
měli dcery Ivonu a Lydii.  
MUDr. Václav Sochor zemřel po delší nemoci dne 
21.3.2007 v nemocnici v Karviné.  Poslední rozloučení se 
konalo v sobotu dne 24. března 2007. Jeho ostatky jsou 
uloženy na místním hřbitově v Dětmarovicích. 
Po celou dobu, co v obci žil, byl velice aktivní)1. Zúčastňoval se veřejného života 
v obci. Působil v Základní organizaci Českého červeného kříže. Byl zakládajícím 
členem Základní organizace Českého svazu ochránců přírody a současně prvním jejím 
předsedou. Tuto funkci vykonával do roku 1992. Po revoluci v roce 1989 stál u zrodu 
Občanského fóra a později i Občanské demokratické strany. V letech 1997 – 1998 
krátce působil ve funkci místostarosty obce. 
 
 
Julius Molnári , jeden z nejlepších dárců krve 
v České republice, zemřel zcela náhle uprostřed 
plodné práce 21. listopadu 2007 ve svém rodinném 
domku v Dětmarovicích. Poslední rozloučení se 
konalo 27. listopadu v Karviné – Mizerově, kde na 
místním hřbitově byly uloženy i jeho ostatky. 
Smutečního rozloučení se zúčastnil také starosta 
obce Ing. Lumír Mžik a další zástupci obce. 
Julius se narodil na Slovensku dne 28.5.1941 
v obci Jelka v okrese Galanta. Na Karvinsko se 
dostal jako velice mladý, když přišel pracovat na šachtu. Oženil se zde s Hildou a 
natrvalo usadil. Společně vychovali čtyři děti. V Dětmarovicích na Zálesí si společně 
s rodinou koupil v sedmdesátých letech rodinný domek čp. 323. Aktivně se angažoval 
do veřejného života v obci. Například byl členem občanského výboru na Zálesí, kde se 
věnoval především práci s dětmi, které měl moc rád. 
Později domek prodali a odešli do města do Karviné. Ale po několika letech ho to do 
Dětmarovic opět táhlo, koupil zde dům čp. 216 v centru obce, rekonstruoval jej a vrátil 
se sem s plánem, že zde prožije zbytek svého života.  
23. května letošního roku se zúčastnil rozhlasového natáčení)2 na obecním úřadu. 
Měl ještě mnoho snů a plánů, které chtěl uskutečnit, ale bohužel, náhlá nečekaná smrt 
mu to již nedovolila. 
V obci nadále žije jeho nejstarší syn Pavel s rodinou. 
 
Čest jejich památce!             

 
)1 Více o aktivitách MUDr. Václava Sochora v Kronice obce 2004, v kapitole z Historie obce, str. 87/04. 
)2 Viz str. 28/07 této Kroniky. 
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KKuu ll ttuu rr aa,,   
ccíí rr kkvvee,,   nnáábboožžeennssttvvíí   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Snímky z 3. obecní slavnosti, snad největší akce, kterou pořádá obecní úřad 
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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  
26.1. Farní ples  Farnost 
27.1. Obecní ples OÚ 
1.3. Ustavující valná hromada TJ Sokol Dětmarovice TJ Sokol 
3.3. Dětský karneval ZŠ, SRPŠ 

18.3. Dětský karneval MŠ Koukolná MŠ Koukolná 
SRPŠ 

24.3. Dětmarovické groble 
S účastí 68 osob, z toho 33 dětí ze ZŠ. 
Nejstarším účastníkem byl místní občan a  
jeden z nejstarších členů TJ Sokol  
89-letý JUDr. Otakar Karas. 

 
 
 
 

TJ Sokol 
31.3. Dětmarovická smeč – 2. ročník turnaje v nohejbalu 

Uspořádal oddíl TJ Sokol v tělocvičně ZŠ. 
Zúčastnilo se 6 tříčlenných družstev. 
Odměny předával také starosta obce. 

 
 
 

TJ Sokol 
 Noc s Andersenem Knihovna  

5.4. Slet čarodějnic ZŠ, SRPŠ 
8.4. Velikonoční koncert v 17.00 hodin 

v římskokatolickém kostele sv. Máří Magdalény. 
V programu vystoupil s pásmem velikonočních 
koled a poezie Komorní orchestr Musica variabile 
složený z koncertních mistrů a členů  
Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na charitativní 
účely. 

 
 
 
 
 
 
 

OÚ 
11.4. Hledání jara 

Celostátní akce, které se zúčastnilo 84 žáků ZŠ, 
byla spojena s jarním úklidem v areálu školy.  

 
ČSOP 

ZŠ 
17.-20.4. Burza oblečení v sále motorestu v Koukolné 

 
 

ZO ČSŽ  
a ČSŽ ORŽ 

Karviná 
21.4. Večer s cimbálovkou  

Příjemné posezení se zpěvem a tancem 
v banketce Dělnického domu. Vstupné 50 Kč.  
Víno červené i bílé v dostatečném množství i jiné 
občerstvení zajištěno. 

 
 
 

Klub občanů 
Koukolná 

22.4. Den Země ZŠ, ČSOP 
OÚ, SRPŠ 

29.4. Den matek v Dělnickém domě 
V programu vystoupil slovenský vypravěč a 
humorista Ander z Košic.  
Spoluúčinkovali Kamil Barták a Petra Jelínková,  
duet nejmenší slovácké dechovky „Galánečka“. 
Vstup zdarma. 

 
 
 
 

 
 
 
 

OÚ 
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7.5. Oslavy osvobození OÚ 
10.-12.5. Okresní výstava ručních prací  

v motorestu v Koukolné 
ZO ČSŽ 
OV ČSŽ 

19.5. Sportovní odpoledne na hřišti u základní školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZS, SRPŠ  
26.-27.5. Zájezd do Jeseníků  

dohlížecího výboru Jednoty 
DV  

Jednota-Jedność 
30.5. Smažení vajec ČSŽ 
31.5. Kresba na chodníku k MDD  

pro děti MŠ Koukolná – účast 47 dětí 
 

ČSŽ 
2.6. Westernový den  

Den otevřených dveří 
na elektrárně Dětmarovice 
spojený se Dnem dětí 
mohli návštěvníci prožít  
ve westernovém stylu. 
O zábavu nebyla nouze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDĚ 
2.6. Kácení májky  

Společenské odpoledne pro děti i dospělé 
s překvapením v Hospůdce na statku. Zváni byli 
rodiče s dětmi a vůbec všichni dospěláci. Na 
programu byl dětský víceboj, zazpíval Pepa 
Streichl, večer se konala diskotéka. Připraveny byly 
speciality na grilu, kotlíkový guláš, kolo štěstí pro 
dospělé. A samozřejmě májka. Zkrátka skvělá 
zábava pro všechny. Na plakátech byla inzerována 
Banánová Halina, ale ta nedorazila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODS 
2.6. Koncert skupiny DRINGS AFTER 

Rocková show pro mladší, starší i pokročilé 
v Dělnickém domě, největší rockové hity  
70. a 80. let  

 
 
 

Soukromá akce 
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9.6. Třetí obecní slavnost  
Více se dočtete  
v samostatném článku  
na str. 67/07 
této Kroniky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OÚ 

16.6. Dětské radovánky SRPŠ, ZŠ 
21.6. Dopoledne s Duhou 

Tradiční zábavné odpoledne pro děti z orlovské 
školy DUHA. 

 
SDH 

Kynologové 029 
22.6. Vítání prázdnin v mateřské škole Koukolná Klub občanů 

MŠ Koukolná 
26.6. Přijetí nejlepších žáků u starosty obce SPOZ 
27.6. Slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd 

ve sňatkové síni na obecním úřadu. 
37 žáků obdrželo z rukou starosty obce pamětní list 
a knihu o obci a další drobnosti. 

 
 
 

SPOZ 
27.-30.6. Výstava květin 

v areálu  
zahrádkářů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZO ČZS 

30.6. Slavnostní ukončení školního roku  SPOZ, ZŠ 
7.7. Opékání párků v klubovně zahrádkářů ZO KSČM 

22.7. Pouť   
25.8. Dožínková slavnost   

 
 
 
 
 
 
 

Farnost  
31.8. Rozloučení s prázdninami  

u mateřské školky v Koukolné.     
Byl zajištěn malý nafukovací skákací hrad, 
připraveny zábavné soutěže s odměnami.  
Ani občerstvení nechybělo. 

 
 

Klub občanů 
Koukolná 

MŠ Koukolná 
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1.9. Branný den pro děti 
V areálu kynologického cvičiště v Koukolné  
u slepého ramene řeky Olše. 

  
Kynologové 029 

SDH  
3.9. Slavnostní zahájení nového školního roku SPOZ, ZŠ 

 6. ročník poháru družstev Kynologové 088 
20.9. Koloběžkové závody Trestles cup – 4. ročník 

Zúčastnili se i žáci 1. třídy ze základní školy 
v Dolní Lutyni. 

 
OÚ, ZŠ 
Trestles 

30.9. Biřmování  Farnost 
15.10. Setkání jubilantů 70., 75. a víceletých SPOZ 

24.-26.10. Burza oblečení, obuvi a sportovních potřeb 
v sokolovně 

 
ČSŽ 

26.10. Soutěž o nejlepší dětmarovický jablkový koláč ČSŽ 
26.10. Slavnostní schůze ČSŽ ČSŽ 
9.11. Setkání padesátníků SPOZ 

24.11. Kateřinská zábava     
Pobavení při reprodukované 
hudbě v místní sokolovně.                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRPŠ ZŠ 
24.11. Slavnostní schůze k 80. výročí ZO ČSV ZO ČSV 

24.-25.11. Medové dny 
Více informací  
na str. 68/07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OÚ 

ČSV, ČZS 
16.12. Vánoční koncert se uskutečnil již po desáté 

v neděli v 16,00 hodin 
v římskokatolickém kostele v Dětmarovicích. 
V programu vystoupil s pásmem vánočních písní  
a koled orchestr Musica variabile, složený  
z koncertních mistrů a členů Janáčkovy filharmonie, 
panem Pavlem Kozlem, sólistou opery NDMS 
Ostrava a dětským pěveckým sborem  
místní základní školy. 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno jako vždy 
na charitativní účely. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÚ 
ZŠ 



    Str.  
                                                                                                                                                         67/07 

 

3 .  o b e c n í  s l a v n o s t 
 
Již třetím rokem se sešla dětmarovická 
veřejnost na sokolském hřišti u příležitosti třetí 
obecní slavnosti. Program byl sestaven tak, aby 
si zde každá věková kategorie něco pro sebe 
našla. Lidovka, dechovka, taneční hudba i rock. 
To vše jsme mohli na slavnosti poslouchat. 
Program byl následující: 

� Národopisný mládenecký soubor Cvrčci 
� Dechová kapela Moravská veselka 
� Slovenská skupina Horkýže Slíže 
� Rocková kapela Turbo 
� Taneční kapela Nafest band 

 
Hlavní hvězdy programu: 
Skupiny TURBO a 
HORKÝŽE SLÍŽE 
 
Součástí akce byla letos 
poprvé „Dětmarovická 
silácká olympiáda“. Hod 
kládou, tažení povozu, 
zvedání ocelové koule, 
přetlačování kládou, pře-
tahování lanem. To byly disciplíny, ve kterých si naši občané měli možnost zasoutěžit. 
Nejlepší výkony byly odměněny hodnotnými cenami.  
 

 
 

Záběry z Dětmarovické silácké olympiády 
 

I pro děti byly připraveny různé atrakce. Přetahovaly se lanem, skákaly v pytli, 
zaskákaly si na hopsadle.  
Po setmění nechyběla ani ohňová show. 
Po stránce organizační a technické zajišťovali akci ze strany obecního úřadu paní 
Nogová a pan Balon se svými spolupracovníky a umělecká agentura Gryf. 
Pořadatelskou službu zajišťovali místní hasiči a členové TJ Sokol. K dobré pohodě 
přispěli, a na to nelze opomenout, stánkaři, kteří zajistili dostatečné množství různých 
laskomin, aby naše žaludky neměly hlad.  
Tentokrát konečně přijel redaktor z regionálního tisku „Karvinský deník“. 
Akce byla definitivně ukončena okolo 02,30 hod. v neděli nad ránem. Krátce nato 
nastoupila úklidová četa obecního úřadu pod vedením pana Balona, aby uvedla sokolské 
hřiště do původního stavu. A uklízet bylo opravdu co, vždyť na akci se podle odhadu 
starosty obce vystřídalo na 3.500 návštěvníků, což je na obec naší velikosti úctyhodné 
číslo.  

Zahájení akce, vpravo starosta obce 
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O h l é d n u t í  z a  M e d o v ý m i  d n y 
 
Obecní úřad ve spolupráci se Základní organizací Český svaz včelařů a Základní 
organizací Český zahrádkářský svaz uspořádal ve dnech 24. – 25.11.2007 v Dělnickém 
domě již tradiční prodejní výstavu Medové dny. Ta letošní byla oproti těm minulým 
trochu výjimečná. Byla pořádána jako součást oslav 80. výročí založení včelařského 
spolku v Dětmarovicích. 
 

Výstava byla slavnostně otevřena v sobotu v 10 hodin. Vystavovány byly historické i 
současné včelařské exponáty. Úly, medomety, včelařské nářadí a pomůcky, obleky, 
literatura, fotodokumentace o včelařích i včelách, dokonce i živé včelky. To vše a 
mnohé další zde bylo ke zhlédnutí.  
 

  
 

Slavnostní otevření výstavy.  
Vlevo starosta obce Ing. Lumír Mžik,  

vpravo předseda včelařů p. Miroslav Patkan 
 

Dole: Medové dny 2007 

 
 

V sobotu v odpoledních hodinách přednášela MUDr. Hajdušková v zaplněné banketce 
na téma „Včelí produkty ve výživě a zdraví člověka“.  
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Zahrádkáři výstavu velmi vkusně doplnili zahradními výpěstky na sále a v neposlední 
řadě výrobky našich občanů z medového perníku i jiného těsta v prostorách přisálí. 
Vyhlásili totiž soutěž „O nejlepší výrobek z perníku“.  
Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že naši občané mají smysl pro soutěžení, mají dobré 
nápady a hlavně dobré tvořivé schopnosti. Kdo chtěl přispět ke zlepšení předvánoční 
nálady a zpestření výstavy, neváhal a pustil uzdu své fantazii. 
Výrobky byly hodnoceny během výstavy, byly patřičně fotograficky zdokumentovány a 
výherci byli náležitě odměněni.  
Voňavé výtvory byly opatřeny ceduličkou se jménem autora. 
Přes 20 občanů doneslo více než 40 upečených exponátů. Byli to: Libuše Blaníková, 
Ludmila a Vratislav Černí, Miroslav Dulava, Božena Hanzlová, Ludmila Jančarová, 
Zdeňka Jančarová, rodina Jelenova, Irena Kijonková, Anna Mazalová, Zdislava 
Menšíková, Lenka Pietraszová, Blanka Sikorová, Jarmila Sikorová, Jakub Stáňa, Věra a 
Tomáš Stáňovi, Eva Szyroká, Nikola Švedová, Magda Tomicová, Milena Ulmanová a 
Natálka Vuová. Všechny soutěžní výrobky byly moc hezké. Lahodily nejen oku, ale 
také nádherně voněly. Návštěvníci Medových dnů hlasovali, který exponát se jim líbí. 
Nejvíce hlasů obdržela Lenka Pietraszová, na druhém místě se umístila Blanka Sikorová 
a na třetím manželé Černí.  
Největší pozornost si mimo soutěž zasloužila perníková chaloupka, upečená kolektivně 
ze 14 kg mouky, 10 kg cukru a dalších potřebných surovin. Na vytvoření tohoto dílka se 
podíleli: Libuše Blaníková, Ludmila a Vratislav Černí, Petr Jančar, Věra a Tomáš 
Stáňovi a Eva Szyroká. 
 

  
 

Detail perníkové chaloupky a budovy v obci z perníku 
Dále jsme na výstavě mohli zhlédnout Včelku Máju, klauna - basistu, medvědí rodinku, 
Betlém, Tři krále, zasněžené chaloupky zasazené do zimní krajiny, vánočního kapra, 
sáňky, dominantní budovy v obci, stromeček poskládaný ze srdíček, hodiny, rozcestník, 
zajíčka, spoustu nádherných kulatých vánočních ozdob na stromeček, a hodně drobných 
perníčků různých tvarů. 
Nechyběly ani klasické vánoční cukroví či nádherný poschoďový dort. 
 

Jako již tradičně byl na výstavě zajištěn prodej různých druhů medu, kosmetiky, 
medoviny, medových perníčků, bylinkových čajů, drobné keramiky, bižuterie, 
vánočních ozdob, drobných dárkových předmětů a kaktusů. Na místě jsme také mohli 
vidět, jak se paličkuje či drátkuje.  
 

Všem organizátorům patří velké poděkování za uspořádání velmi zdařilé akce, kterou 
navštívilo opravdu hodně návštěvníků, a to nejen z Dětmarovic, ale i ze širokého okolí. 
Rovněž poděkování patří těm občanům, kteří zde představili své ovoce a zeleninu či 
donesli upečené laskominy. Bez nich by tato výstava nebyla tak úspěšná a na tak vysoké 
úrovni. 
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Z č i n n o s t i  k n i h o v n y  
 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
Před závěrem školního roku 2006/2007 se v knihovně konalo pasování prvňáčků na 
čtenáře. Děti obdržely pamětní list a průkaz čtenáře.  
 
Revize knihovního fondu 
Ve dnech 16. – 31.7. proběhla v knihovně revize celého knihovního fondu. 
Revize byla provedena podle vyhlášky 88/2002 Sb. Ministerstva kultury ČR 
k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 
Při revizi byly použity tyto podklady: revizní katalog, přírůstkové seznamy knihovního 
fondu a katalog databáze AKS DAWINCI . 
Revizi provedli: Jarmila Popiolková - referent OÚ, Alžběta Jendryščíková - knihovnice, 
Barbora Čempelová, Veronika Kaděrová, Andrea Kaděrová a Milada Volná. 
Počet revidovaných knihovních jednotek:  13.048 ks 
Počet nezvěstných knihovních jednotek:            44 ks 
 

  
 

Dětské oddělení a koutek s PC v roce 2007 
 
Týden knihoven 
Ve dnech 1 - 5. října 2007 se konala tradiční akce  
„Týden knihoven“. Letos s mottem „Knihovnická bašta“. 
Akce, které byly připraveny pro uživatele a návštěvníky: 
� přihlašování nových čtenářů zdarma 
� pro všechny návštěvníky knihovny přístup k internetu zdarma 
� amnestie dlužníků – platí pouze u upomínek 
� vědomostní soutěže a kvizy pro děti 
� „Dnes vařím já“ – výstava dětských kuchařských knih  
� „Ochutnej a nebudeš chtít jinou“ – nabídka nových knih 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knihy spisovatelky 
Danielly Steelové  
jsou mezi ženami 
stále velice populární. 
A v naší knihovně 
 jich není málo. 
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Z č i n n o s t i  ř í m s k o k a t o l i c k é  f a r n o s t i 
 
Farní ples se konal v myslivecké hájence. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dožínky 

            
O dožínkách byla v kostele nádherná výzdoba. 
Po bohoslužbě se konala na farní zahradě Dožínková slavnost při hudbě a občerstvení. 
 
Biřmování 
Po dlouhých jedenácti letech)* se zářijovou neděli dne 30. září 2007 konalo v kostele 
Marie Magdalény v Dětmarovicích biřmování. 
Biřmování patří mezi sedm svátostí, které uděluje katolická církev. Někdy se o 
biřmování mluví také jako o křesťanské dospělosti. Ten, kdo je biřmován, má být 
připraven na to, že touto svátostí přijímá skrze vkládání rukou a pomazání olejem plnost 
darů Ducha svatého.  
Jedno slunečné odpoledne na konci měsíce září se stalo výjimečným až do konce života 
pro devět mladých farníků z naší obce. Ten den totiž na slavnostní mši přijali svátost 
biřmování z rukou Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavské 
diecéze.  

       
 
)* Svátost biřmování se v naší farnosti konala naposledy v roce 1996 za přítomnosti Mons. Jana 
Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Viz Kronika obce 1996, str. 60/96. 

Neobvyklý 
 pohled 

 na náš kostel 
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ŠŠkkooll ssttvvíí   
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Interiér základní školy. 
Vlevo nahoře – chodba v přízemí hlavní budovy, vpravo nahoře – tělocvična, 

vlevo dole – počítačová učebna, vpravo dole – školní družina. 
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Některé  akce 
 
 

Dne 8. ledna 2007 se v budově základní školy konal od 14,00 do 17,00 hodin tradiční 
Den otevřených dveří, 17. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. 
 
 

Časopis  Virus 
 
Když PaedDr. Josef Kurasz nastoupil ve školním roce 
2002/2003 na zdejší základní školu jako třídní učitel 
do 9. třídy, tak neměl tušení, že bude vydávat školní 
časopis. Přišel mezi své žáky s nápadem vydávat 
jenom takový letákový informátor. Asi za týden za 
ním přišly 4 dívky z 9. třídy s hotovým prvním 
číslem. Řekly, že to nebude informátor, ale školní 
časopis a že se bude jmenovat „VIRUS“ jak se ve 
třídě dohodli. Po divadelním souboru „Veselá parta“, 
který vedl 2 roky, jej tak čekalo další dobrodružství, 
které již trvá 5 let. V redakci se za tu dobu vystřídalo 
přes 30 žáků, ale časopis stále funguje. Vychází 
jednou za měsíc v rozsahu 20 stran. Snaží se mapovat 
život a akce na škole i v obci.  
„Máme zájem, aby byl co nejvíce aktuální, pestrý, zajímavý, čtivý a voněl člověčinou. 
Hlídáme si, aby v něm bylo více novinářských žánrů, hodně fotografií a také obrázkový 
seriál. Mám radost, že není suchopárný, strohý a nezajímavý. To se nám daří, protože 
žáci se na každé číslo těší a časopis už má pevné místo v životě školy. Přibývá nám také 
zpravodajů a dopisovatelů. Úroveň se postupně zlepšovala a v tomto školním roce 
2006/2007 se nám dostalo velkého ocenění.“ To jsou slova PaedDr. Josefa Kurasze, 
který je na své „ovečky“ patřičně hrdý.  
A není se čemu divit. V době oslav 5. výročí založení školního časopisu naši uspěli v 
prestižní soutěži. Tou je „ZLATÝ SOLOKAPR“)*. Je to soutěž o nejlepší školní 
časopis v Moravskoslezském kraji. Ze 116 přihlášených škol vybrala porota do finále 2. 
ročníku soutěže v Ostravě 51 školních časopisů. Náš „VIRUS“ skončil na krásném 2. 
místě. Je to ten nejhezčí dárek, který všichni, kteří se na dosavadní tvorbě časopisu 
podíleli, k narozeninám „VIRUSU“ mohli dostat.  
Pořadí:   
1. místo: ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice, časopis MENDELÍČEK 
2. místo: ZŠ Dětmarovice, časopis VIRUS 
3. místo: ZŠ a MŠ Ostrava - Krásné Pole, časopis MIXÉR 
Všech 51 finálových školních časopisů Moravskoslezského kraje bylo prezentováno na 
výstavě, kterou společně se SOLOKAPREM připravilo Občanské sdružení Novináři 
dětem, v prostorách  Domu kultury města Ostravy ve dnech 2. – 31.3.2007. 
 
 

Řezbářský kroužek 
 
Na základní škole působí řezbářský kroužek. Tento vznikl na začátku školního roku 
2005 – 2006 pod vedením pana učitele Stanislava Agnera, který se sám začal figurální 
řezbou ze dřeva zabývat.  
 
)* Poznámka: Poprvé se této soutěže naši zúčastnili v loňském školním roce. Hned napoprvé se tehdy 
dostali do první desítky nejlepších. 
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Turnaj v šachu 
 
Šachový turnaj pod záštitou starosty obce Ing. Lumíra Mžika se uskutečnil ve škole 
v červnu. Zúčastnilo se jej 25 dětí I. i II. stupně základní školy. Při finále 25. června 
nechyběla ani sladká odměna a dort, který upekla vedoucí školní družiny paní Ludmila 
Černá.  
Šachový kroužek vede na škole Mgr. Jarmila Rácová. 
 
 
Př i je tí ne jlepších žáků  u  s taros ty obce 
 
Tradiční akce v posledním červnovém týdnu. 
Přijati byli tito žáci: 
6. třída: Sonja Liasovská, Jan Vronka 
7. třída: Adéla Woznicová, Vít Sýkora 
8. A: Aneta Kozielová, Ondřej Smolka 
8. B: Hana Kostková, Petra Veselá 
9. A: Tereza Kaděrová, Tomáš Hübner 
Za práci ve školním časopise byli oceněni: 
Aneta Vincentová a Veronika Kubičková. 
Za práci v řezbářském kroužku: Jan 
Šnapka. 
Při malém občerstvení probíhala neformální 
beseda, kde se žáci mohli dozvědět vše, co 
je o škole a obci zajímá. 
 
 

 
 
 
Stávka uč i telů  
 
Dne 4. prosince 2007 se konala celostátně vyhlášená protestní stávka učitelů. Přestože 
dětmarovičtí, jak říká i sám ředitel zdejší školy Mgr. Robert Lindert, prakticky důvod ke 
stávce neměli, protože mají štědrý obecní úřad, drželi „basu“ s ostatními školami.  
Stávkujícím zaměstnancům školství šlo o to, aby přesvědčili vládu, že všechny děti mají 
právo na to nejlepší – na školu, pomůcky, vybavení, stravu a na kvalitní, nepodceňované 
a nevystresované učitele. Požadovali, aby se finanční odpovědnost státu nepřenášela na 
rozpočty rodin s dětmi a na obce. 

Nejlepší žáci 
ve sňatkové síni na obecním úřadu 

Noví prvňáčci nastoupeni před školou – 3.9.2007 
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U příležitosti 80. výročí založení včelařského spolku 
vydali včelaři dvě příležitostné pohlednice. 

Tohle je jedna z nich. 
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Z č innos ti Spor tovního klubu 
 
Velké změny v dětmarovickém klubu 
Rok 2007 začali naši fotbalisté vcelku dobře. Hráli divizi a po první polovině soutěže 
ročníku 2006 – 2007 se pohybovali na předních místech. Stejně dobře ukončili celý 
ročník, když celkově skončili na výborném druhém místě. 
Každý normální člověk by čekal, že i další ročník 2007 – 2008 budou hrát podobně nebo 
dokonce se pokusí své pozice vylepšít a postoupit do vyšší soutěže. 
Ale bohužel, opak byl pravdou. Druhý nejlepší fotbalový klub na Karvinsku zažil 
začátkem sezóny 2007 – 2008 pořádné zemětřesení. Vše začalo již na přelomu dubna a 
května, kdy byl odvolán trenér Jaroslav Netolička. Pro některé činovníky to byl pořádný 
šok.  Přes léto pak nezůstal v mužstvu kámem na kameni, odcházel jeden hráč za 
druhým. Vinou finančního kolapsu vedení klubu nejdříve přepustilo své postavení 
v divizi a posléze i v krajském přeboru a nakonec se přihlásili do I. A třídy.  Vysvětlují 
to tím, že chtějí udělat podstatné kroky k tomu, aby splatili dluhy a zabezpečili chod 
klubu na další sezónu, která v „třídě“ bude mnohem levnější. Tento krok také považují 
za základ ozdravného procesu k návratu do vyšší soutěže.  
A v neposlední řadě sázejí také na výchovu mladé generace. Aby si vychovali své 
domácí hráče a neopakovala se situace, že v manšaftu je pouze jeden nebo dva hráči 
z obce a ostatní „přivandrovalci“. 
S rozhodnutím klubu 
samozřejmě souvisí i 
odliv hráčského kád-
ru. Z loňského muž-
stva, čitajícího 21 
hráčů, zůstali v dět-
marovickém klubu 
pouze dva – jediný 
domácí patriot Jiří 
Ligocký a Martin 
Prokop. Ostatních 19 
hráčů se vrátilo do 
svých domovských 
klubů či našlo jiná 
angažmá.  
 
 
Novým trenérem se stal Petr Czyž, bývalý hráč sousedních Petrovic. Asistentem trenéra 
a náhradním brankářem zůstal Karel Serafin, dlouholetá věrná ikona dětmarovického 
fotbalu. Ani na postech předsedy klubu (Ing. Martin Pasz) či sekretáře (Milan Kyša) ke 
změnám nedošlo. 
Mužstvo tedy hrálo v I. A třídě skupině B. Vedlo si celkem dobře a po podzimní části 
soutěže obsadilo slibné 4. místo.  
 
Mládežnický fotbal 
V sezóně 2006 – 2007 byl problém také s mužstvem dorostu, jehož kádr  nefungoval, 
jak by měl, hráči měli jiné zájmy než hrát fotbal a tým se prakticky rozpadl.  
Pro sezónu 2007 – 2008 byl postaven kádr dorostu nový. Byl rovněž ustaven tým 
mladších a starších žáků. Všechny tři mládežnické kolektivy hrají v okresních 
přeborech. 

Přátelské utkání 
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Ze živ ota TJ Sokol 
 
 
Transformace TJ Sokol 

 
Dne 1. března 2007 se konala ustavující valná hromada TJ Sokol Dětmarovice. Jejím 
cílem byla transformace stávající organizace.  
Přítomní členové odhlasovali usnesení, kterým končí činnost stávající Tělovýchovné 
jednoty Sokol, která doposud vyvíjela činnost pod hlavičkou ČSTV. Zároveň se téhož 
den uskutečnila ustavující valná hromada nově vzniklé Tělocvičné jednoty Sokol, která 
bude začleněna do župy Beskydské Jana Čapka se sídlem ve Frýdku – Místku jako 
součást České obce sokolské. 
Tuto změnu si vyžádaly nevypořádané vlastnické vztahy mezi dosavadní TJ Sokol a 
Českou obcí sokolskou. 
Na ustavující valné hromadě byl zvolen výbor. 
Starosta: Ing. Libor Téma  
Náčelnice: RNDr. Jana Bochenková 
Předseda odboru sportu: Ivana Nádvorníková 
Jednatel: Ing. Marek Svrčina 
Hospodář:  Bc. Miroslav Dvořák 
Členové výboru: Ivo Absolon, Ivo Zajonc 
Čestný člen výboru: Lumír Kočí 
 

 
 

Přípravný výbor předložil členské základně následující zprávu o důvodech založení 
nové jednoty: 
Dámy a pánové a po sokolsku bratři a sestry!  
Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice byla založena 21. srpna 1921. Jejím prvním náčelníkem byl 
zvolen dětmarovický drogista Karel Sobola. Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice patřila do 
České obce sokolské, župy Těšínské Jana Čapka. Mezi zákládající členy patřili mimo jiné Andělín 
Kočí, Josef Rosman, sestry Bartulíkovy.  
Po únorových událostech v roce 1948 došlo v sokolském hnutí k čistkám a mnoho funkcionářů muselo 
opustit výbory jednot. Po roce 1948 byla činnost České obce sokolské (dále ČOS) z politických důvodů 
ukončena a jednoty, které zůstaly, byť nesly název Sokol, patřily pod Český svaz tělesné výchovy 
(dále ČSTV) a tento stav trval až do roku 1990, kdy byla činnost ČOS plně obnovena. Od toho roku 
velké množství sokolských jednot v celé České republice ukončilo činnost pod ČSTV a bylo opětovně 

Společné foto 
z ustavující  
valné hromady  
na památku. 
V popředí leží  
nový starosta 
Ing. Libor Téma. 
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nebo zcela nově začleněno do příslušné župy ČOS. To se však nestalo v naší TJ, která stálé patří pod 
ČSTV a s ČOS neměla nic společného, pouze název Sokol. Upozorňuji na rozdíl mezi označením 
Tělovýchovná jednota (organizačně začleněna do ČSTV) a Tělocvičná jednota (začleněna do ČOS).  
Všichni jsme v naší TJ byli relativně spokojení, sokolovna a okolí se v  rámci možnosti udržovaly a 
zvelebovaly, byl a pořád tady je kolektiv přátel, kteří pod jménem Sokol zde odpracovali mnoho 
hodin, scházeli se a sportovali a věnovali zdejší jednotě kus života a bylo jim úplně jedno, jestli jsme 
začlenění pod ČSTV nebo ČOS. Málokdo však věděl, že budova sokolovny a pozemky v jejím okolí 
jsou majetkem ČSTV a nikoliv TJ Sokol Dětmarovice.  
Dne 5.3.1992 došlo na základě dohody k vydání majetkových práv a sokolovna s okolními pozemky 
byly ČSTV předány zpět TJ Sokol Dětmarovice, který se stal jejich majitelem. Následně se o 4 parcely 
č. 4328, 4329, 4332 a 4333 přihlásila obnovená ČOS. Na základě zákona č. 232/1991 Sb. jsme byli 
nuceni v srpnu 2001 navrátit tyto 4 parcely ČOS, což se stalo. Další problém nastal v okamžiku, kdy 
jsme zjistili, že na vrácené parcele č. 4328 stojí sokolovna, která zůstala naším majetkem, ale na 
cizím pozemku. Tuto situaci se však nikomu uspokojivě až dosud nepodařilo vyřešit. Proto jsme 
začali jednat s ČOS zastoupenou župou Beskydskou Jana Čapka ve Frýdku – Místku a byly nám 
předestřeny tří způsoby jak je možné věc řešit.  
� Buď pronájem – platili bychom nájem za to, že užíváme okolí sokolovny a že sokolovna stojí na 

cizím pozemku.  
� Nebo zápůjčka – bezplatně bychom užívali pozemky, ale na vlastní náklady je museli 

obhospodařovat, peníze by se investovaly do něčeho, co by nikdy nebylo našim majetkem.  
� Nebo ukončit činnost stávající jednoty a vstoupit do ČOS s tím, že po určité době ČOS převede 

sokolovnu i s okolními parcelami na naši nově vzniklou tělocvičnou jednotu. Tím se vyřeší 
stávající problém a naše nově vznikla TJ získá parcely, na kterých bude možné dál investovat a 
tento prostor zvelebovat ve prospěch všech.  

Proto jsme se sešli dne 20. ledna 2007 na mimořádné schůzi a odsouhlasili navrhovaný vstup do ČOS, 
a proto jsme se tu dneska sešli na valné hromadě staré Tělovýchovné jednoty Sokol Dětmarovice a 
odsouhlasili ukončení její činnosti a zároveň nyní po přestávce se scházíme na ustavující valné 
hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Dětmarovice.  
Tato ustavující valná hromada by měla v dalším programu schválit vznik TJ Sokol Dětmarovice, 
přijmout stanovy ČOS, schválit organizační začlenění do Sokolské župy Beskydské Jana Čapka, 
zvolit výbor a kontrolní komisí, zvolit vyslance do výboru župy Beskydské J. Čapka ve Frýdku -
Místku a uložit zvolenému výboru zajistit veškeré organizační záležitosti spojené se vznikem 
tělocvičné jednoty jako nového právního subjektu.  
Věřím, že dnešní den se zapíše do historie TJ Sokol Dětmarovice jako odrazový můstek pro její další 
činnost a její zvelebení.  
 

 
Další nové poznatky z historie tělovýchovné jednoty 

 
� Pavilon, jehož stavba byla dokončena v roce 1930, sloužil pro úschovu sokolského 

nářadí a nahoře byla tato budova upravena jako pavilon pro hudebníky. Ukončení 
stavby pavilonu bylo oslaveno ochotnickým divadelním představením. 

� Zajímavostí je, že až do roku 1938)1 jednota provozovala hostinec U Vichra v domě 
čp. 600)2. Výčepním zde byl Josef Šýrocký, který tuto činnost vykonával při 
zaměstnání se svou manželkou. Získané finance šly na tělovýchovnou činnost. 

� XI. všesokolský slet jednota se připravovala na pod vedením cvičitelů pana Bořivoje 
Baňky, Františka Sikory a cvičitelek paní Růženy Huplíkové, Karly Bartulíkové, 
Olgy Šmídové-Vozňákové, Marie Švajné-Mazurkové a dalších. 
 
 
 

)1 Pravděpodobně v letech 1932 – 1938. 
)2 Dům Jana Vichra čp. 600 stál po levé straně u hlavní silnice směrem na Dolní Lutyni (dům je již 
zbourán). 
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� Dětmarovické ženy se od roku 1955 pravidelně zúčastňovaly nácviku na každou 
celostátní spartakiádu. Díky dobrému vedení svých cvičitelek a díky své píli a 
dovednosti, ani na jednom vystoupení v letech 1955 – 1980 na Strahově nechyběly. 

� Nejvíce zájemců vždy sdružovala Základní tělesná výchova. Vrcholem jejich cvičení 
byly kromě spartakiád v Praze tělovýchovné slavnosti v Michalovcích a Bratislavě, 
místní vystoupení ve spolupráci se školou, okrskové, okresní a krajské spartakiády.  

� Významnou akcí byl družební večer s okresem Vyškov v roce 1973 v naší 
sokolovně. Každoročně byly pořádány tělovýchovné akademie a nespočetné 
množství různých závodů a soutěží pro děti a mládež, například v sedmdesátých 
letech byl pořádán Sokolovský závod branné zdatnosti a Dukelský závod branné 
zdatnosti. Odbor také pomáhal divadelnímu souboru Aloise Jiráska při nácviku 
tanců.  

� Z obětavých cvičitelů připomínáme Růženu Huplíkovou, Emila a Milku Tkáčovy, 
Věru a Františka Sikorovy, Jarmilu Madejovou-Tymčovou, Miloše Sýkoru, z učitelů 
Brychtu a Přibyla, učitelky Kudělkovou-Čempelovou, Čechalovou-Malcharovou, 
Zdeňku Šafarčíkovou-Pavlíkovou. 

� Počátky dálkového pochodu Jarní slezské šlápoty z Dětmarovic na Kotař se setkaly s 
velkou účastí, kdy na startu bylo  200 - 300 pochodníků. 

� V roce 1964 byly přistavěny šatny pro oddíl kopané a následně poté zřízena 
schůzovací místnost. V sedmdesátých letech začal tělocvičnu ohrožovat zhoubný 
„hřib“. V roce 1977 od jara do podzimu byla vytrhána podlaha, vyvezena škvára, 
provedena izolace, betonování a položení nových parket. Na několikaměsíční práci 
se podílela celá jednota od žáků až po ty nejstarší. Díky dotacím ČSTV na stavební 
údržbu byla v roce 1985 pokryta střecha sokolovny plechem. 

� V létech 1990-91 se prováděly úpravy v bytových prostorách, rekonstrukce 
elektroinstalace, oplocení hřiště, malování tělocvičny, v roce 1992 po odchodu 
fotbalistů byla zahájena přestavba šaten a sociálního zařízení, oprava buňky na hřišti 
(vodoinstalace). 

� Odborné práce zajišťovaly firmy, co bylo v silách členů jednoty, se provádělo 
brigádnicky a svépomocí. Finanční prostředky byly získány od ČSTV, obce, EDĚ, 
značnou část tvořily i vlastní finance jednoty. 

� Mnoho členů spojilo svůj život s životem sokolské jednoty. Takovou členkou byla 
Anna Šafarčíková. Třicet šest let byla věrným strážným duchem Sokolovny. Pan Jan 
Kadula, dlouholetý jednatel a zapisovatel jednoty, pan Jaroslav Švajný, zanícený 
vlastenec a Sokol, dlouholetý pokladník, dále zakládající členové a členové až do 
smrti pánové Josef Rosman a Andělín Kočí, z obětavých žen paní Růžena 
Huplíková, Rudolfína Madejová a Růžena Ježková, manželé Tkáčovi a nespočet 
dalších. 

� Název Sokol se funkcionářům jednoty podařilo zachovat i přes nemalé obtíže v 
minulých letech. Ironií osudu je fakt, že po roce 1989 se jednota nestala součástí 
České obce sokolské, ale zůstala v ČSTV. Výsledkem byl majetkový spor, kdy 
sokolovna byla majetkem TJ Sokol Dětmarovice a pozemek pod ní a okolní parcely 
byly majetkem ČOS. Tento stav byl letos konečně změněn vstupem stávající jednoty 
do ČOS.  

� V současné době reprezentují oddíl stolního tenisu v 
regionálním přeboru hráči Paloncy, Šeliga, bratři 
Adamczykové, Ivo Absolon, Jan Dvořák. 

� Předsedou (starostou) v letech 1994 - 2004 byl Lumír Kočí, 
2005 - 2007 Ivana Nádvorníková a nyní na ustavující valné 
hromadě byl zvolen Ing. Libor Téma. 
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Český svaz včelařů  
 
 
80 let Českého svazu včelařů  
 
24. listopadu si naši včelaři 
připomenuli 80. výročí 
založení své organizace. 
Ráno se konala slavnostní 
schůze. Všichni členové i 
pozvaní hosté obdrželi 
pamětní listy, nově vydané 
brožury „80 let ČSV Dětma-
rovice“ a dvě příležitostné 
pohlednice k tomuto výročí.  
Schůze se zúčastnil také 
starosta obce Ing. Lumír 
Mžik, který předal čestná 
uznání rady obce. 
 
Na slavnostní schůzi k 80. výročí založení organizace obdrželi ocenění: 
 

Čestné uznání rady obce za aktivní práci ve prospěch obce: 
� organizace Český svaz včelařů, o.s.  

 

Čestné uznání rady obce za dlouholetou aktivní práci pro organizaci: 
� Miroslav Patkan  
� Milan Šamaj  
� Jan Šostok  
� Rudolf Valový  

 

Odznak Vzorný včelař za dosažené výsledky  
v chovu včel a za práci pro včelařskou organizaci: 

� Miroslav Sikora 
� Rudolf Oslizlok 
� Rostislav Kallus 
� Jiří Ulman 

 

Čestné uznání Okresního výboru ČSV za dlouho- 
letou činnost a zásluhy o rozvoj včelařství: 

� Rudolf Tyrlík 
� Jaroslav Studený 
� MUDr. Alan Lazar 
� Svatopluk Švajčák 
� Otakar Mazurek 

 

Čestné uznání Základní organizace ČSV za  
dlouholetou činnost ve včelařské organizaci: 

� František Gergišák 
� Ladislav Štefek 
� Jiří Šeliga 

 
V 10 hodin byla slavnostně otevřena výstava, která byla součástí čtvrtého ročníku 
Medových dnů.  
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Členové výboru ZO ČSV Dětmarovice v jubilejním roce 2007 
 
Předseda:  Miroslav Patkan   Petrovice u Karviné čp. 445  59 let 
Jednatel:  Milan Šamaj  Dětmarovice čp. 1029   64 let   
Pokladník:  Rudolf Valový  Dětmarovice čp. 169   58 let  
Místopředseda:  Miroslav Sikora   Dětmarovice čp. 795   68 let  
Nákazový referent:  Svatopluk Švajčák   Dětmarovice čp. 264   53 let  
Člen výboru:  Otakar Mazurek  Dětmarovice čp. 2 K   53 let  
Člen výboru:    Rostislav Kallus   Orlová 4, Krátká čp. 1317  41 let  
Předseda revizní komise:  Jiří Ulman  Dětmarovice  čp. 86   44 let  
Čestný člen výboru:  Jan Šostok  Dětmarovice čp. 1011   65 let 

 
 

 
Nové poznatky z historie)1 
 
U příležitosti 80. výročí založení organizace jsem prošla celou řadu dochovaných 
historických materiálů o začátcích včelaření v naší obci. Z nich jsem se dozvěděla 
mnoho nových, nikde nezveřejněných údajů. 
„V čelařský spolek Dětmarovice - Koukolná - Těšínské Slezsko“ byl založen v roce 1927 
a je pátou nejstarší organizací včelařů v našem okrese. Jedním ze zakladatelů byl pan 
Josef Kubala)2, vrchní hajný na Larischově panství. Díky jeho usilovnému studiu 
včelařské literatury byl zvolen učitelem včelařství na Těšínsku, Fryštátsku a Opavsku. 
Výbor tehdy tvořili p ředseda Antonín Močidlan, místopředseda Josef Drapka, jednatel 
Ferdinand Šotek)3 a pokladník František Kusnieř)4.  
 

)1 O historii organizace pojednáno stručně v Kronice obce rok 1997, str. 47/97. 
)2 Josef Kubala byl děda pana Leopolda Vronky, jeho máma byla Kubalová, bydleli v Lyngu jak Olma. 
)3 Tyto údaje jsou uvedeny rovněž v Kronice obce rok 1997, na str. 49/97. Čerpala jsem je tehdy z výroční 
zprávy včelařů u příležitosti 70. výročí založení organizace. Bohužel jsem narazila na dokument, který 
toto složení výboru nepotvrzuje. Dle pamětního listu z doby založení organizace ze dne 28. října 1927 byl 
sice předsedou Antonín Močidlan, avšak jednatelem Alois Prudel a pokladníkem Josef Drapka.  
)4 Pokladníkem byl Kusnieř (nebo také polsky Kusnierz), nikoliv Kusmíř, jak uvádějí včelaři ve svých 
dokumentech z roku 1997 a jak jsem i já na základě toho uvedla v Kronice obce 1997 na str. 49/97. Tento 
Kusnieř dále figuruje jako pokladník v pokladní knize i v roce 1931 a v letech dalších.  
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Z nejstaršího období se dochovalo velice málo záznamů či jakýchkoliv materiálů. Také 
v Pamětní knize obce z let 1922 – 1931 je toho o včelařství v Dětmarovicích velice 
málo. V kapitole o chovu dobytka je pouze tato věta: „Naše podnebí není příznivé pro 
chov včel. Snese je jen včela otužilá (včela slezská). Poslední dobou se včelařství 
vzmáhá působením místního včelařského spolku.“ 
Předsedou po Antonínu Močidlanovi byl Ludvík Kyjonka. Ten se také podepisoval 
Kionka.  Na některých dokumentech figuruje jako předseda již v roce 1937, konkrétně 
již dne 13.1.1937.   
 
Třicátá léta 
O činnosti spolku se můžeme dočíst v  časopise Včela moravská z let 1931 - 1933, který 
se dochoval po vášnivém včelaři panu Josefu Kadulovi.  
Číslo 1, leden 1931: 
Včelařský spolek pro Dětmarovice a okolí konal řádnou valnou hromadu dne 14. 
prosince 1930 za účasti 50 % členstva. Za ústředí byl přítomen př. Hansilián. Spolek 
konal 2 výborové, 7 členských schůzí s přednáškami př. Josefa Kubale, 1 valnou 
hromadu a 1 včelařskou výstavu, která se pěkně vydařila. Každý člen odebírá „Včelu 
moravskou“. K rozšíření pastvy spolek koupil za 800 Kč líp a akátů, které byly zdarma 
mezi členy rozdány. Na spolkovém lisu během roku bylo vylisováno 17 kg vosku. 
Spolek zakoupí vařák vosku. Ve výboru nastaly změny. Předsedou opět zvolen př. 
Antonín Močidlan, místopředsedou př. Josef Drapka, jednatelem př. Ferdinand Šotek, 
pokladníkem př. František Kusmíř)5. Za svědomitou práci obdržel spolek diplom a také 
několik přátel, kteří mají zásluhu o naše včelařství. Čeká na nás, přátelé, ještě mnoho 
práce, proto přiložte ruce k dílu a práce se podaří. 
Číslo 4, duben 1931: 
Včelařský spolek pro Dětmarovice a okolí pořádal ve dnech 21. a 22. března 1931 
v místnostech Dělnického domu kurz pro zpracování medu v domácnosti a pečení 
medového pečiva za vedení učitelek pí Biolkové a pí Ptáčkové. Kursistek se dostavilo 
22. Po přednášce o významu kurzu promluvila pí učitelka Biolková. Kursistky byly 
rozděleny na 7 skupin, pracovaly pilně, v kuchyni bylo jako v úle. Rozprodalo se 15 
spisků od Neťukové. Kurz udělal velký dojem v naší obci. S radostí doporučuji všem 
včelařským spolkům, které ještě takového kurzu nepořádaly, aby se o něj zajímaly. 
Nestojí to spolek vůbec nic, jen trochu dobré vůle. 
Číslo 5, květen 1931: 
Včelařský spolek pro Dětmarovice a okolí pořádal v neděli dne 12. dubna 1931 
v Dělnickém domě kurs lití mezistěnek. Účast byla velmi pěkná. Přítel jednatel 
doporučil následující směs pro navlhčování lisu: 1 díl medu, 2 díly líhu, 3 díly vody. 
Pak sám zhotovil několik mezistěnek. Po příteli jednatelovi zkoušeli své umění někteří 
členové. Podařily se jim dobré mezistěnky. Každý měl chuť do práce a přesvědčili se, že 
lití mezistěnek není žádným uměním. Kurz se tedy pěkně podařil. 
Číslo 10, říjen 1932: 
V našem spolku máme člena př. Karla Hečko, lesního správce v Německé Lutyni. Ač 
služba zabírá mu hodně času, přece rád zaučuje svého 15-letého hocha, aby mu mohl 
později odevzdati svůj včelín, vzorně vedený. Má jen 8 včelstev míšenek, které mu daly 
letos průměrně 8 kg medu, kdežto ostatní včelaři dětmarovičtí počítáme průměrně 3 až 
3,50 kg. Úly si př. Hečko dělá sám, při čemž mu napomáhá nejstarší hoch, který se 
nebojí při rojení  a koná veškeré práce se zvláštní zálibou, všímaje si důkladně všeho, co 
 
)5 Z tohoto článku vyplývá, že včelaři do své zprávy pojali toto složení výboru z roku 1931 a že funkcionáři 
podepsaní na Pamětním listu z roku 1927 byli skutečně první funkcionáři včelařského spolku v 
Dětmarovicích. Rovněž dokládá, jak přišli ke jménu Kusmíř. 



    Str.  
                                                                                                                                                         83/07 

 

mu otec ukáže a nač ho upozorní. Bude to jednou dobrý včelař a 
bude zajisté kráčeti v šlépějích svého otce. 
Byl jsem u něho návštěvou, a tu se mi velmi zamlouvalo, jak on i 
menší děti tatíčkovi s radostí pomáhaly.  
 

Na obrázku vidíme hocha s usměvavou tváří a sebe-
vědomím, drží na větvičce usedlý roj, aniž by jevil 
bojácnost a nemá ani kukly, ani nic na rukou. 

 

Přejeme př. Hečkovi, aby mu synáček hodným zůstal a aby se 
z něho stal opravdový včelař své věci znalý. 
Číslo 12, prosinec 1933: 
Pozorování na včelíně v roce 1933. První jarní prolet včel u nás dne 9. února, březen 
dosti pěkný, za to duben velmi chladný. Včelstvo koncem dubna skoro slabší, květen 
zase chladný, prolet žádný až do 24. května, pak teplo a obrat k lepšímu. Snůška začala 
s květů jabloní, vrb a lesů. Nejlepší pastvu mednou a pylovou poskytují u nás louky, 
vrbiny a lesy. Pastva začíná koncem května a končí polovicí července. Rojení v roku 
1933 proti dřívějším rokům o 80 % slabší, protože byl duben a květen velmi chladný, 
včelstva málo zesílila a vyměňování matiček nerojivých bylo také poskrovnu. Nemoci 
až na nepatrné výjimky téměř žádné. Poslední dva roky neúroda medu a světová krize. 
Školní děti zacvičuje spolek na spolkovém včelíně. 

 
Poválečné období 
Po velmi plodném období ve třicátých letech 
přišla druhá světová válka a stejně jako jiným 
dobrovolným organizacím i včelařskému spolku 
Němci činnost zakázali. Spolek tak byl rozpuštěn. 
Po druhé světové válce se včelaři pustili do práce 
s velkým nadšením. Dokumenty a fotografie z té 
doby se však nedochovaly téměř žádné. 
 

Pokladní kniha 1945 
 

Velkým přínosem pro zvýšení produkce medu bylo zavedení kočovného včelaření)6.  
V roce 1979 se objevily v Dětmarovicích první kočovné vozy.  Díky rozšíření varroázy 
bylo kočování postupně zakázáno, a tak v roce 1997 kočovné vozy vlastnili pouze 3 
členové.  
V roce 2003 je kočovné včelařství v obci na ústupu. Jednak vzhledem k tomu, že je 
velmi těžké sehnat povolení majitele pozemku, jednak z důvodů ekonomických. Dnes 
sice kočovné vozy někteří členové mají - Šamaj, Šostok, Ulman a Patkan, ale již nikdo 
nekočuje a tyto vozy mají umístěny na pevném stanovišti.  
Dne 6.9.1986 se konala členská schůze, na které se své funkce předsedy vzdal 
dlouholetý předseda Josef Ivánek a na jeho místo nastoupil Jan Šostok. Ve dnech 6. - 
8.9.1986 se pak konala výstavka z činnosti včelařů, kterou zhlédlo na 550 osob. Byla to 
generálka na oslavy 60. výročí. 
Ty se uskutečnily ve dnech 19.-20.9.1987. Po slavnostní schůzi byla odpoledne otevřena 
výstava v sále Dělnického domu, která byla mnohem rozsáhlejší než ta minulá.  
V roce 1997 si organizace připomenula 70. výročí založení)7.  
V roce 2002 na výroční členské schůzi požádal předseda Jan Šostok o uvolnění z funkce 
ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen Miroslav Patkan.  
 
 

)6 Blíže viz Kronika obce 1997, str. 49/97. 
)7 Viz Kronika obce 1997, str. 47/97. 
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Včely, včelstva a včelaři 
 
Co se  počtu  včelařů  týče,  přesnější  údaje máme až od roku 1932, kdy spolek čítal 57 
členů se 180 včelstvy. V  roce 1937 měl 64 členů a 221 včelstev, což bylo v jeho historii 
nejvíce. Po válce již bylo organizováno pouze 32 členů, kteří obhospodařovali 145 
včelstev. Tento stav se s menšími odchylkami udržel až do roku 1997, kdy sdružoval 33 
včelařů, kteří pečovali o 245 včelstev. 
Od roku 1997 do současné doby se počet členů ZO ČSV stabilizoval na počet 30 - 32  
s počtem včelstev 300 až 320. Pouze v roce 2005 bylo zazimováno celkem 349 včelstev, 
avšak toto netrvalo dlouho, protože vlivem přemnožení roztoče varroadestruktor došlo 
k úhynu většího počtu včelstev.  Na jaře 2006 jich zůstalo pouze 151. Tuto situaci se 
podařilo překlenout tím, že většina včelařů, kterým včelstva uhynula, si pořídila včelstva 
nová, částečně na vlastní náklady. Obecní úřad v Dětmarovicích poskytl částku 20.000 
Kč na nákup oddělků. Těch bylo přivezeno od př. Kolomého ze Starého Města u 
Bruntálu celkem 25.   
V posledních letech byly pořízeny aerosolové vyvíječe, motorový kompresor pro 
ošetřování včelstev aerosolem. Přes počáteční nedůvěru k ošetřování včelstev aerosolem 
se k tomu přiklání stále více včelařů. Jedná se o ošetřování včelstev v pozdější době, kdy 
již ve včelstvu není plodu a varroadestruktor může byt zasažen přímo na včele. 
Dále se zajistil počítač, který velkou měrou usnadni prácí jednateli. 
V letošním roce spolek sdružuje 31 včelařů s 330 - 350  včelstvy. Vzhledem k rozloze 
obce je to málo. Je to škoda, protože včela má pro přírodu velký význam a pro člověka v 
určitém smyslu nenahraditelnou funkci. Patří mezi hlavní opylovače hmyzomilných 
rostlin, čímž přispívá k vyšším výnosům v hospodářství. Nejdůležitější 
medonosné rostlinné kultury u nás jsou lípa, akát, ovocné stromy a řepka.  
ZO ČSV Dětmarovice po celé období, od doby, kdy byla založena, se 
zaměřuje na udržování dobrého zdravotního stavu včelstev. 
Plemenný materiál včelstev v celé dětmarovické organizaci je 
špičkový. Naši včelaři totiž rozchovávají včelstva 
z inseminovaných (uměle oplodněných) matek od př. Ing. 
Janouška. Na této skutečnosti má velkou zásluhu Jan Šostok, 
který společně s Milanem Šamajem začali jako první rozmnožovat 
od těchto inseminovaných matek matky další, jejichž potomci mají 
převážně dobré vlastnosti. Tj. mírnost (nebodavost), nerozbíhavost, 
brzký jarní rozvoj a dokážou jít v plné síle do snůšky. Postupně se přidali 
Rudolf Valový, Miroslav Patkan a Rudolf Oslizlok. 
 

    
 

Čistý chov včely kraňské (carnica) v úlu Jana Šostoka, vpravo matka. 
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Důkazem toho, že naši členové přistupují ke včelaření velice odpovědně a se vším 
úsilím, je i fakt, že mnozí z nich jsou držiteli odznaku „Vzorný včelař“, který uděluje 
okresní výbor za dosažené výsledky v chovu včel a za práci pro včelařskou organizaci. 
Vzornými včelaři doposud byli Josef Ivánek, Václav Kyjonka, Emil Lincer, Jaromír 
Rosman, Milan Šamaj, Jan  Šostok a Miroslav Patkan. V sobotu 24.11. k nim přibyli 
Miroslav Sikora, Rudolf Oslizlok, Rostislav Kallus a Jiří Ulman. 
 
Včelaři uspořádali několik zájezdů na včelařská střediska. Do Rosic u Brna k př. Ing. 
Janouškovi, do Šternberka k př. Františku Kašparovi, do Bučovic k Miroslavu 
Sedláčkovi.  Exkurzi na výrobu mezistěn do Boskovic k př. Vaškovi, kde si také 
vyslechli přednášky.  
Na úseku vzdělávání se naše organizace zaměřuje zejména na přednášky zkušených 
odborníků př. Macury, MUDr. Hajdůškové, Ing. Rybky a Mgr. Sciskaly. Kromě toho se 
naši včelaři zúčastňují přednášek, které organizuje Okresní výbor ČSV v Karviné. Na 
Slezské univerzitě si poslechli přednášky př. Kašpara staršího, Dr. Ing. Kamlera, Ing. 
Titěry, Ing. Čermáka, Jana Kolomého či Miroslava Sedláčka. 
 

 
Kurz včelařů 27.5.2007 

 

Jak jsme již dříve napsali, v roce 1927 měl spolek při založení 22 členů.  
Od těch dob se v organizaci vystřídalo mnoho řadových včelařů. Jedni odcházeli, druzí 
přicházeli. Ale byli i takoví, kteří se včelařině věnovali po celý svůj život a pro včelaření 
toho mnoho vykonali. 
Ohlédneme-li se za posledním desetiletím, Základní organizaci ČSV Dětmarovice od 
roku 1997 opustilo několik včelařů bez návratu, a to Václav Davídek, Josef Slivka, 
Alfred Filip, Josef Štefek, Ervín Ulman a Jindřich Šertler.  
Na straně druhé přibylo 8 nových chovatelů včelstev, a to Rudolf Valový, Jiří Valošek, 
Jaroslav Studený, Miroslav Sikora, Milan Sikora, Rudolf Oslizlok, Vítězslav Keller a 
Petr Chylík.  
I přes nepříznivé období pro včelaře 
můžeme tedy říci, že včelaření v Dětma-
rovicích je na dobré cestě a že nezanikne.  
Stále patří mezi nejlepší včelařské spolky 
v okrese. 
Za to všem minulým i současným členům 
ZO ČSV Dětmarovice patří poděkování za 
jejich obětavou práci spojenou s chovem 
včel, prostřednictvím které obrovskou 
měrou přispívají k opylovacímu procesu a 
tím i k zachování přírody jako celku. 

Na výborové schůzi v květnu 2007 
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Če s k ý  s v a z  ž e n 
 
 
Český svaz žen je nevládní ženskou organizací s početnou členskou základnou. 
V současné době pracuje na principu moderní a efektivní organizace, která působí 
převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Činnost vychází 
ze základních mezinárodních dokumentů přijatých OSN. 
2. dubna 1950 na sjezdu v Praze vznikl jednotný Československý svaz žen. 
Český svaz žen v Dětmarovicích byl založen ve stejném roce, tedy v roce 1950. 
V roce 1967 byla provedena transformace organizace. Byly založeny republikové 
organizace – Český svaz žen a Slovenský svaz žen. A právě toto 40. výročí si v letošním 
roce připomínáme. 
 
40. výročí transformace ČSŽ 
Slavnostní schůze Základní organizace ČSŽ se konala u příležitosti 67. výročí založení a 
ke 40. výročí transformace organizace v pátek 26.10.2007 od 17,00 hodin v prostorách 
sokolovny za účasti 27 osob. 
Mimo stávajících členek byly pozvány bývalé členky, které v minulosti pro Český svaz 
žen hodně pracovaly a zanechaly za sebou kus poctivé práce: Irena Sýkorová, Amálie 
Kijonková, Hermína Švédová, Zdeňka Kajzarová, Marie Feifičová, Alice Maroštíková, 
Pavlína Korpesiová, Věra Žurková, Jana Střelcová a Miluše Krůlová. Měla být pozvána 
ještě bývalá předsedkyně Anna Hruboňová, ale na tu jsme nezískali adresu. Dále byl 
pozván starosta obce a tajemnice Obecního úřadu. 
Na úvod přečetla předsedkyně ČSŽ Svatava Salavová krátkou historii organizace. 
Závěrem zdůraznila, že právě skončila burza, která byla v pětadvacetileté historii 
nejslabší vůbec. Poté vyzvala starostu a tajemnici o pár slov. Starosta obce Ing. Lumír 
Mžik hodnotil velmi kladně, že organizace přežila do dnešních dnů a že se ženy 
scházejí, ač těch akcí pro veřejnost není mnoho. Podobný názor vyjádřila také tajemnice 
Obecního úřadu Ing. Ilona Petráková.  

                             
 

 
Schůze byla doprovázena malou výstavkou 
fotografií z činnosti svazu, kterou připravila 
Dagmar Šnapková a ukázkou drobných 
výtvarných prací členky paní Ilony Kunetkové. 
Po oficialitách a slavnostním přípitku 
následovala u hezky upraveného stolu 
slavnostní večeře, kterou si ženy samy 
připravily. Ke kávě pak byly podávány vzorky 
koláčů ze soutěže „O nejlepší dětmarovický 
jablkový koláč“. 

Na slavnostní schůzi 
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ZO ČSŽ vyhlásila soutěž o nejlepší dětmarovický jablkový koláč. Přestože 
akce byla prezentována veřejnosti a po obci bylo rozdáno na 300 ks 
letáčků, k posouzení doneslo své pochoutky pouze 8 členek organizace. 
Jejich koláče byly vystaveny v sokolovně na stole společně s recepty u 
příležitosti slavnostní schůze. Na té je také všichni zúčastnění ochutnali. 
Byly skvělé. Recepty byly zveřejněny v Dětmarovickém okénku. Je škoda, 
že se akce nezúčastnila ani jedna „nečlenka“. 
Svědčí to o tom, jak mají naši občané zájem 
o dění v obci.  
Své pekařské umění předvedly tyto členky: 
Libuše Blaníková, Liběna Uhrová, Marie 
Malcharová, Lenka Hargašová, Ilona 
Kunetková, Dáša Voznicová, Jarmila 
Něbrojová a Mirka Dadoková. 
 

Jako perličku možno uvést, že jedinou 
nečlenkou, která do soutěže upekla koláč, 
byla Jana Popiolková, správcová sokolovny. 
Ta pojala úkol po svém a upekla kuřecí 
roládu. Všichni se shodli na tom, že to byl ten nejlepší koláč. 
 
Z historie organizace 
Největší podíl na založení organizace v Dětmarovicích v padesátých 
letech měla p. Pěgřímková. První předsedkyní se stala Bohumila 
Šotková, první jednatelkou učitelka Helena Ambrožová. 
 

Dále se postupně ve vedení organizace vystřídaly Miluše Gavlovská, 
Anna Hruboňová (byla v roce 1967 a ještě v roce 1975) a Anna 
Dulavová (byla v roce 1981). Ta pracovala do roku 1988, kdy 
odstoupila z funkce pro vysoký věk 
(75) let a zdravotní problémy. Pak byla 
jmenována čestnou předsedkyní.   
Dne 16. listopadu 1988 byla zvolena 
předsedkyní Svatava Salavová, která je 
ve funkci do dnešních dnů. V letech 
1986 – 1990 byla dokonce členkou ÚV 
ČSŽ v Praze. 
 

25. listopadu 1986 se konala výroční 
členská schůze, kde byl zvolen výbor. 
Předsedkyní byla zvolena, jak výše 
řečeno, Anna Dulavová, místopřed-
sedkyní Svatava Salavová, jednatelkou 
Jana Chromíková, hospodářkou Dagmar Šnapková, předsedkyní revizní komise Miluše 
Krůlová, dalšími členkami výboru Jana Střelcová, Pavlína Korpesiová, Alice 
Maroštíková, Irena Sýkorová, Jiřina Kyjonková, Liduše Huplíková, Marcela Lewková a 
členkami revizní komise Ludmila Nogová a Věra Žurková. 
 

V roce 1988 po volební členské schůzi se stala předsedkyní Svatava Salavová, čestnou 
předsedkyní Anna Dulavová, místopředsedkyní Pavlína Korpesiová, jednatelkou Jana 
Chromíková, hospodářkou Dagmar Šnapková, předsedkyní revizní komise Miluše 
Krůlová, dalšími členkami výboru Marcela Lewková, Irena Sýkorová, Jana Střelcová, 
Alžběta Jendryščíková, Věra Žurková, Helena Ulmanová a Liduše Huplíková. 

Jedny ze zakládajících členek 

Bohumila Šotková 
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Ve funkci hospodářky se postupně vystřídaly: Amálie Kijonková, Dagmar Šnapková, 
Alžběta Jendryščíková, Jarmila Deptová, nyní Gabriela Salavová. 
Jednatelkou byly: Helena Ambrožová, Jarmila Adamišová, Alice 
Maroštíková, Jana Chromíková, nyní Vanda Sýkorová. 
 

Alice Maroštíková později pečlivě vedla Kroniku organizace. 
 

Členská základna se od svého založení postupně rozrůstala. V roce 1984 
za předsedkyně paní Anny Dulavové měl ČSŽ 61 členek, v roce 1986 to 
bylo 68 členek. V roce 1989 dosáhla členská základny maxima, když 
bylo v obci v této organizaci evidováno 81 členek. Do té doby byly 
členkami ČSŽ všechny pracovnice Místního národního výboru a mnoho 
učitelek.   
Po „něžné revoluci“ došlo postupně k obrovskému poklesu členské základny. Dnes v 
roce 2007 čítá ČSŽ 26 členek. 

 

Svou činností navázal Český svaz žen na práci Výboru žen, který v padesátých letech 
působil při Místním národním výboru.  
 

Činnost ČSŽ byla zpočátku zaměřena především na akce, které rozvíjely dovednosti a 
schopnosti členek. Byly to především kursy šití pod vedením švadleny Štěpánky 
Stáňové. Své výrobky z těchto kurzů pak ženy vystavovaly na výstavkách.  
V šedesátých letech byly kursy šití pořádány také pro žákyně 8. a 9. tříd. 
 

 

Vlevo: na výborové schůzi 1987, 
vpravo: VČS schůze v roce 1988. 
Obě v banketce Dělnického domu. 

Děvčata 
 z ročníku 1949 

v kurzu šití. 
Začátek  

šedesátých let. 
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Pozdější činnost se zaměřovala na akce pro děti, a to jak mateřských škol, tak základní 
školy či školní družiny. Mezi nezapomenutelné akce patří kresby na chodníku, 
koloběžkové závody, ochutnávky studené kuchyně pro žákyně 8. tříd, piškvorky, … 
Organizace postupně rozšiřovala členskou základnu a s tím i postupně přibývalo 
kulturních a vzdělávacích akcí.  
Největší rozmach ČSŽ jsme zaznamenali v letech 1981 - 1990. V první polovině a pak 
především ve druhé polovině 80. let po otevření nově rekonstruovaného Dělnického 
domu.  
Organizace znovu začala pořádat kursy šití pro veřejnost. Vedla je paní Anna Štajerová 
(např. v roce 1987) a později Alžběta Jendryščíková (např. v roce 1989).  
Organizace také navázala na výstavní činnost. Výstavy ručních prací s nádhernými 
výrobky našich občanů tehdy patřily mezi nejlepší a nejzajímavější akce pořádané 
v obci.  
V 80. letech si získaly u občanů oblibu burzy dětského oblečení, obuvi a sportovních 
potřeb. Ty jsou pořádány dodnes. Ale jejich rozsah a kvalita již nejsou takové jako 
v minulosti. 
V 70. – 90. letech členky ČSŽ úzce spolupracovaly se Sborem pro občanské záležitosti. 
Pravidelně se na Místním národním výboru zúčastňovaly vítání nových občánků, pro 
které vlastnoručně zhotovovaly drobné symbolické dárečky (např. roztomilé pletené či 
háčkované papučky).   
 

Členky ČSŽ byly před rokem 1990 vždy u každé větší akce, která se v obci konala. 
Pomáhaly, kde se dalo – při sklizni sena, při úklidech v nově postavených budovách. 
Tak například v roce 1985 prováděly úklidové práce v nově rekonstruovaném 
Dělnickém domě, kde drhly podlahy, myly okna i dveře. Také ušily záclony do celého 
objektu. Chodily na brigády při výstavbě Osvětového zařízení v Koukolné. Se 
samozřejmostí se podílely při 
úklidových pracích v nově posta-
vené samoobsluze v Koukolné. 
V roce 1988 pomohly s úklidovými 
pracemi po malování v Dělnickém 
domě. A tak bychom mohli 
pokračovat.  
 

Český svaz žen se každoročně 
zapojoval do soutěže složek Národ-
ní fronty, kterou vyhlašoval Místní 
národní výbor. A umisťoval se na 
popředních místech.  
 
Od roku 1990 došlo nejen k velkému úbytku členské základny, ale také ke značnému 
úbytku pořádaných akcí. V posledních letech organizace zajišťuje akce především pro 
vlastní členskou základnu. Pro veřejnost je už jich málo. V letošním roce se podařilo po 
několikaleté pauze zorganizovat kresbu na asfaltu pro děti mateřské školy v Koukolné. 
Nechyběla ani podzimní burza oblečení. Ale s politováním musíme konstatovat, že to 
byla nejslabší burza za celých 25 let, kdy je pořádána.  
A tak členky ČSŽ hledají nové aktivity, kterými by oživily nejen svou činnost, ale 
zpestřily také kulturní a společenský život v obci. Hned v příštím roce chtějí vyzkoušet 
novou akci, kterou bude Bleší trh.  
 

Všem členkám, které si do budoucna přejí, aby jejich řady posílily o nové a mladé ženy, 
které zcela určitě přijdou také s novými nápady, patří poděkování za jejich aktivní práci.  

V prvomájovém průvodu v roce 1987 
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Z č i n n o s t i  m y s l i v ců )*  
 
Krajina je zasypána vrstvou bílého sněhu. Mráz zatáhl vodní hladiny ledovým 
příkrovem. Sněhem se brodí srna následována dvěma srnčaty. Hledají něco k snědku. 
Oždibují zbylé suché lístky ostružin, kopřiv. Kopýtky rozhrabávají sněhovou přikrývku, 
aby se dostaly ke zbytkům travin. Pokračují na lesní palouk. Zde nalézají krmelec. Je 
plný voňavého lučního sena, v korýtku je hromada žaludů a kaštanů. Mezi nimi se 
objevují klasy kukuřice a šťavnatá jablka. V přihrádce je velký kus soli. To se myslivci 
postarali o takové přilepšení chudého zimního jídelníčku zvěře. Aby tak mohli učinit, 
mají mnoho pomocníků.  
Jsou to žáci naší základní školy. Ti společně nasbírali 1.408 kg kaštanů a žaludů. 
Nejlépe si vedli žáci 4. třídy, kteří nasbírali 737 kg, následováni 2. třídou se 220 kg. Na 
třetím místě se umístila 3. třída se 180 kg. Zbytek nasbírali žáci 5., 7. a 1. třídy. Mezi 
sběrači byl nejlepší Dominik Gřešica ze 4. třídy, který nasbíral 6 velkých pytlů, to je 306 
kg. Děvčata se také nenechala zahanbit. Soňa Jelenová zvládla 165 kg a Kateřina 
Kaděrová 120 kg. Jmenujme ještě Hanu Antončíkovou, Daniela Čimboru a Vítka 
Kostku. To byla šestice nejlepších.  
Dětmarovičtí myslivci jsou všem, kteří nasbírali byť jen jedno kilo, 
moc vděčni za tuto vítanou pomoc. Sami by to nedokázali. Rozhodli 
se proto odměnit své malé pomocníky malými dárečky, které jim 
snad udělají alespoň malou radost. 

 
Z č i n n o s t i  z a h r á d k ář ů  
 
Ve dnech 27. – 30.6. se konala v areálu svazové klubovny Českého zahrádkářského 
svazu  v Dětmarovicích výstava květin .  
Na výstavě byly ke zhlédnutí jak řezané zahradní, tak truhlíkové a balkónové květiny. 
Originály obrazů Mgr. Evy Ulmanové a Antonie Káňové, soubor fotografií „Jarní 
inspirace ve fotografii“ Dagmar Šnapkové a výtvarné práce dětí obou mateřských škol a 
žáků základní školy. Také paličkované, háčkované i vyšívané motivy či malby na 
kamenech a jiné zajímavosti. Samozřejmě vše s motivy květin. 
Zahrádkáři tak společně s našimi občany oslavili krásu květiny – věčnou inspiraci 
v životě člověka. 
Výstava byla vzorně připravena a všem se moc líbila. Všem, kteří se na přípravě 
podíleli, patří velké poděkování za náročnou a dobře odvedenou práci. A to jak 
organizátorům, tak i občanům, kteří na výstavu zapůjčili své krásné exempláře. 
 
 

 
 

)* Autorem tohoto článku je p. Josef Grobelný, předseda myslivců. Publikoval jej v Dětmarovickém 
okénku. Převzala jsem ho sem do Kroniky obce, protože se mi moc líbil. 

Areál svazové klubovny v době výstavy 
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Z č i n n o s t i  k y n o l o gů  
 
Branný závod 
Kynologická organizace č. 029 dne 1. září 2007 od 14 hodin uspořádala již 8. ročník 
Branného závodu pro děti a mládež od 3 do 15 let v areálu kynologického cvičiště na 
starém řečišti Olše v Koukolné. Ve všech kategoriích soutěžilo na padesát dětí. 
Vítězové obdrželi hodnotné ceny. V doprovodném programu následujícím po závodě 
naši členové předvedli ukázky výcviku psů. Novinkou v tomto roce byla jízda na koních 
nejen pro nejmenší. Ani dospěláci letos nepřišli zkrátka, soutěžilo se ve třech 
disciplínách.  
Již tradiční byla jízda po řečišti v doprovodu našich dobrovolných hasičů. Společně 
všichni prožili hezké sportovní odpoledne v pěkném přírodním prostředí.  
Na akci se podíleli také manželé Zelkovi, kteří zajistili hudební doprovod, slečna 
Kateřina Litomerická a pan Petr Míček – majitelé koní.  
Na zdárném zajištění této sportovní akce se podíleli také sponzoři: Gesomont s.r.o. 
Bohumín, Obecní úřad Dětmarovice, ČEZ a.s. Elektrárna Dětmarovice, GZ sand, 
Pískovna Dolní Lutyně, TIZ v.o.z. Doubrava, Cukrárna Hvězda Dolní Lutyně. 
 

     
 

Branný závod pro děti 
 
Nové cvičiště 
Kynologická organizace č. 088 se na sklonku loňského roku musela přestěhovat 
z původního pozemku u elektrárny z důvodu prodeje tohoto pozemku. Organizace tak 
přišla o cvičák, který dlouho pracně svépomocí členové organizace budovali. 
Od 1. ledna 2007 si organizace pronajala na 15 let nový pozemek parc. č. 4685/13 a 
4687/1 u příjezdové komunikace k elektrárně. Na nové parcele si musí postavit své nové 
zázemí – klubovnu, kotce, umístění překážek, apod.  
V nových prostorách uspořádala organizace tradiční 6. ročník poháru družstev. 
 

 
 

Nové cvičiště 
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ŽŽii jj íí   mmeezzii   nnáámmii  

 
 
 
 
 
 

 
 
      
 

 
 
Je zvláštní, že negativní věci se šíří mezi obyvatelstvem jako lavina, o úspěších se 
většinou mlčí. Jsou výjimeční lidé, kteří dosahují výjimečných úspěchů a jsou příkladem 
ostatním. Je škoda, že jen o některých se dovíme, v čem vynikli, jakých úspěchů dosáhli. 
Tato kapitola slouží k tomu, abych zde zaznamenala alespoň něco, co se ke mně donese, 
co se dozvím … něco pozitivního. 
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S e s t r y  M r o z k o v y 
 
V Kronice obce v roce 2005 jsem v této kapitole psala mj. o sestrách Mrozkových, 
studentkách Gymnázia Karviná. Protože i v dalším období dosáhly vynikajících 
studijních výsledků, zaznamenám je zde i letos. 
 
Obě sestry se v roce 2006 zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže „Lidé lidem přinesli 
tento osud“ k 61. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz - Birkenau 
v polských Tychách, kde reprezentovaly Gymnázium Karviná. A opět byly úspěšné. 
Natálie Mrozková a Tea Mrozková zde obsadily 1. místo a 2. místo.  
 

  
Vlevo Natálie, vpravo  Tea  v roce 2006 se svými díly,  

za která se umístily na 1. a 2. místě v Tychách 
 
Natálie Mrozková získala 3. 
místo v celostátním kole 
výtvarné soutěže „DANIEL“ 
k rasové problematice. 
V květnu v roce 2006 v Praze 
v Císařském sále Karlovy 
Univerzity obdržela diplom a 
věcnou odměnu.  
 
 
Natálie a dílo  
ze soutěže „DANIEL“ 
 
 
 

 
I v roce 2007 Natálie uspěla 
v mezinárodní soutěži „Lidé 
lidem přinesli tento osud“, když se umístila na krásném třetím místě. Opět v březnu 
odjela do polských Tych, aby zde slavnostně převzala další ocenění. 
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ZZáávvěě rr  
 
 

 

 
Pohled z místní komunikace nad Dělnickým domem  
směrem ke zdravotnímu středisku a dále ke Skotnici 

 
 

S t r učn é  z h o d n o c e n í  r o k u  u p l y n u l é h o 
 
První rok po nových volbách. Co nám v obci přinesl? Vlastně nic extra nového. I v roce 
2007 se pokračovalo v nastolené tendenci, která se nemění již řadu let pod vedením 
starosty obce Ing. Lumíra Mžika.  
Převážná část rozpočtu pokrývá mandatorní výdaje, jen část rozpočtu - cca 20 % -  
připadá na investice. Zde byla největší část vynaložena do postupné plánované 
generální opravy budovy základní školy a zaplacení myslivecké hájenky. 
Obec pořádá tradiční akce, které jsou již „zaběhnuté“ a mají velice dobrý ohlas mezi 
občany. Obecní ples, Obecní slavnost či Medové dny již překročily hranice obce a 
stávají se stále populárnějšími i v okolí.  
Palčivé jsou problémy týkající se těžby uhlí a připravované spalování ostravských lagun 
ve zdejší elektrárně.  
A co občané? Stále více a více se starají pouze o sebe a dění v obci mnohé vůbec 
nezajímá.  
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ZZ  hh ii ssttoorr ii ee 

 
 

 
Doubravští havíři z první republiky 

 
 
Z  h i s t o r i e  h o r n i c t v í  n a  K a r v i n s k u  
 
K zařazení této kapitoly do naší obecní kroniky mě vedlo několik skutečností. Především 
v obci Dětmarovice žila spousta horníků, kteří svůj život spojili s blízkými doly, 
především s Dolem Doubrava, ale i dalšími. Šachta byla pro ně druhým domovem a pro 
ně i jejich rodiny znamenala obživu. Někteří havíři za dobývání černého zlata položili 
své životy. A také proto, že v posledních několika letech nás, obyvatele obce, vlivy těžby 
uhlí z okolních šachet ovlivňují v negativním smyslu slova.  
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Z h i s t o r i e  D o l u  D o u b r a v a 
 
Důl Doubrava - „babička“ mezi šachtami – byl hlubinný černouhelný důl společnosti 
OKD. Nacházel se v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru v obci Doubrava. 
Navázal na těžbu někdejších jam Bettina a Eleonora. 
Důl Doubrava byl nejstarší z existujících dolů v oblasti Orlové, Poruby, Doubravy a 
Lazů. Zmínky o počátku dolování na katastru obce Doubrava (první nález černého uhlí 
v Doubravě) se datují od roku 1822, kdy dal baron Anton Mattencloit vybudovat na 
pahorku „U havírny” šachtici „Versuch“ (Pokus). V dalších letech pak bylo vyhloubeno 
mnoho dalších šachtic o hloubkách 20 až 30 metrů, většina z nich pak později zanikla. 
Těžební práva v prostoru Orlové a Doubravy získal v roce 1845 Salomon Mayer 
Rothschild. Tím uhlí vytěžené na katastru Doubravy hrálo důležitou roli v rozvoji 
Vítkovických železáren. 
Ten v roce 1854 nechal prohloubit jednu z výše zmíněných šachtic, a to kutací šachtici 
č. 1 do hloubky 152 m. Ta dostala název „Eleonora“. V roce 1855 bylo započato 
prohlubování šachtice Versuch. Dosáhla hloubky 120,8 m a byla přejmenována na 
„ Bettinaschacht“ - „Bettina“ -  podle jména Rothschildovy dcery. 
 

     
 

Vlevo: nejstarší dochovaná fotografie šachty Eleonora 
Vpravo foto šachty Bettina z roku 1880 

 

V dalších letech probíhala postupná modernizace obou jam a s tím související zvyšování 
těžební kapacity. První mechanizace se dostala na důl v roce 1864 v podobě parní 
pumpy na čerpání vody z dolu a větrná jáma č. 1 Eleonora doslala první parní těžní 
stroj. 
Pro expedici zdejšího uhlí mělo zásadní význam napojení na železnici. 1. února 1869 
sice byla poblíž obou jam zprovozněna železniční trať Košicko-bohumínské dráhy, 
rozhodující však bylo až napojení na Báňskou dráhu, které znamenalo přímé napojení 
do průmyslové Ostravy a na Severní dráhu císaře Ferdinanda. Úsek Báňské dráhy z 
Michálkovic k jámě Bettina s odbočkou k Eleonoře byl zprovozněn 12. září 1870. 
Jako první v revíru byla v roce 1896 zavedena a využívána elektrická energie ve větším 
měřítku k pohonu čerpadel, třídírny, řetězovky a výtahů. Na přelomu století se 
technický rozvoj urychlil a jako první v revíru se zde v roce 1905 začala používat 
pneumatická vrtací kladiva a Jáma Bettina byla v té době druhým největším dolem 
revíru. 
V roce 1914 byly jámy Bettina a Eleonora sloučeny v jeden celek s názvem „Jáma 
Bettina a Eleonora Vítkovických kamenouhelných dolů”. Tímto sloučením byl položen 
základ Dolu Doubrava, který v následujících letech byl a až do sloučení s dolem ČSA 
Karviná zůstal středním dolem v rámci Ostravsko-karvinského revíru. 
Po skončení 2. světové války byla těžba na Dole Doubrava zahájena 29. května 1945. 
Důl byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, ze kterého se 
později vyvinula společnost Ostravsko-karvinské doly. 
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Celková rozloha důlního pole byla 9,5 km2 a dobývací prostor byl z povrchu 
zpřístupněn celkem osmi jámami. 
Dobývány byly nejspodnější sloje karvinského souvrství o mocnosti od 1,0 do 6,5 metrů 
uložené ležmo s úklonem asi od 5 do 25° k severozápadu v hloubce kolem 700 až 1000 
metrů. Reliéf karbonu začínal v lokalitě jámy Doubrava I v hloubce 10 m pod 
povrchem. Severním směrem upadal reliéf karbonu prudce do Dětmarovického výmolu. 
Uložení slojí bylo ploché s převládajícím úklonem 0 až 10°. Za Doubravským zlomem 
je produktivní karbon uložen o 350 až 450 m hlouběji. Vzhledem k této členitosti lze 
očekávat úklony okolo 25°, směr vrstev je zvlněný a generální úklon vrstev je k 
severovýchodu. 
Část důlního pole na styku miocén-karbon je pokryta vodoplynonosným horizontem. Je 
uložen na karbonském úbočí od vrstevnice  -500 m, takže plocha této detritické oblasti 
zaujímala okolo 21 % dobývacího prostoru. 
Důl Doubrava byl z hlediska dosažené hloubky dobývání nejhlubším dolem v karvinské 
oblasti a hlavní těžní jáma Doubrava I měla nejspodnější, desáté těžní patro v hloubce 
930 m pod povrchem. Byla však prohloubena s ohledem na plnění těžních zařízení pod 
úroveň 10. patra do hloubky víc než 1000 metrů. 
Důl patřil k středním dolům v OKR s denní těžbou 5.000 až 5.200 tun. 
Výsledným produktem úpravny uhlí vybavené sazečkami a flotací byla především 
koksová praná směs plynového uhlí. Současně bylo vyráběno i nízkosírnaté uhlí pro 
energetické použití. Modernizace jemnozrnné úpravy dovolila odtřídění energetického 
jemného prachu na třídiči TRISOMAT a hyperbarická filtrace zabezpečí uzavření 
kalového oběhu při úpravě uhlí. 

     
Vlevo těžní věž Doubrava II v roce 1958 

Vpravo Doubrava II v roce 1982 
 

K 1. 7. 1995 byl do té doby samostatný důl přičleněn k dolu ČSA. V roce 2005 byl 
zahájen útlum povrchových provozů (tj. především úpravny) dolu Doubrava. 23. října 
2006 v 15,30 pak byla odstřelena skipová jáma č. 1 (Bettina)1. Těžba na dole Doubrava 
byla ukončena 27.4.2007)2 tak, aby mohlo být ze sousedního dolu Jan - Karel vydobyto 
8 milionů tun uhlí z ochranného ohradníku dolu Doubrava. 2. listopadu  letošního roku 
byla z povrchu zemského odstraněna věž Doubrava II)3. 
 
)1 Viz Kronika obce 2006, str. 49/06. 
)2 Viz str. 48/07 této Kroniky. 
)3 Viz str. 49/07 této Kroniky. 
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Dů l n í  n e š tě s t í  
 
Dolu Doubrava se nevyhnula ani důlní neštěstí, která značně zasáhla do životů mnoha 
lidí. Bylo jich mnoho, zde uvádím ta největší. 

 
Dne 26. března 1885 došlo v Dole Bettina v Doubravě k výbuchu. Tato událost si 
vyžádala 59 mrtvých.  

 
Výbuch metanu, ke kterému došlo dne 12. února 1949 na noční směně ve 3,55 hodin ve 
sloji Hubert, patří mezi největší tragédie Dolu Doubrava. V krátkém časovém sledu se 
ozvaly další dvě exploze. Tato událost následně vyvolala důlní požár. V době výbuchu 
pracovalo v postižené oblastí 32 horníků, z nichž 19 z dolu nevyfáralo vůbec a 8 s 
popáleninami.  
Ing. Alexandr Kanczucki vedl hned druhý den přes výslovný zákaz své kamarády -
báňské záchranáře pro těla obětí. Od 11,00 hodin byl tedy prováděn průzkum postižené 
oblasti četou pěti důlních záchranářů. Za čtvrt hodiny však došlo k další silné explozi a 
celá četa zahynula. Tato exploze dokonce ohrozila i provoz košicko-bohumínské dráhy. 
Některé okolnosti napovídají tomu, že Alexandr Kanczucki svým návratem do dolu 
vlastně spáchal vědomou sebevraždu. Bohužel s sebou vzal i další horníky. 
Kvůli nadměrnému výskytu metanu byla v únoru 1949 zastavena těžba ve sloji Hubert v 
Dole Doubrava.  
Pro zamezení dalšího šíření důlního požáru byly na všech jamách zřízeny speciální 
povaly. Pro báňské záchranářství se akce na Doubravě stala školou teorie, techniky a 
taktiky, ze které dodnes čerpá báňská záchranná služba. 
Poprvé po více než 130 letech těžby byl důl uzavřen a od října 1950 byl provoz 
obnovován, ale škody byly tak rozsáhlé a renovační práce natolik obtížné, že se protáhly 
téměř na tři roky. 
Při likvidaci této havárie byla poprvé na světě použita úplná inertizace uzavřeného dolu 
dusíkem vyráběným přímo na povrchu dolu.  
Obětem tohoto neštěstí byl postaven pomník na hřbitově v Doubravě.  

 
7. května 1985 byl v 37. sloji zjištěn výskyt oxidu uhelnatého. Po příjezdu záchranných 
čet plyn vybuchl. Detonace byla tak silná, že následný otřes jsme zřetelně pocítili i 
v budově Místního národního výboru (dnes obecního úřadu) u nás v Dětmarovicích. 
Tato událost si vyžádala 25 obětí. 
Báňské záchranné čety i pracovníci, kteří řídili záchranné práce, usilovali s velkým 
nasazením a obětavostí o vyproštění postižených horníků a likvidaci této tragické 
události. Ostatky 8 obětí se podařilo nalézt, avšak mimořádně složité podmínky a oheň 
znemožnily vyprostit zbývajících 17 pracovníků, kteří při této havárii zahynuli. Snahy o 
jejich vyproštění pokračovaly ještě dlouho …  
Koncem května se konalo v Domě družby v Karviné smuteční shromáždění k uctění 
památky všech dvaceti pěti zahynulých horníků.  
 

Z občanů či rodáků naší obce zde zhasly životy 5 horníků. Byli to:  
†  Jiří Hanusek, narozen 21.5.1959  
†  Josef Sikora, narozen 5.5.1957 
†  Otakar Sikora, narozen 7.4.1941 
†  Čestmír Sova, narozen 16.2.1959 
†  Jaromír Ulman, narozen 1.9.1943   
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V úterý 28. července 1998 ve 4,06 došlo k havárii na úvodní jámě Doubrava IV. – 
Sever, která se nachází jen několik stovek metrů od hranice katastru obce Dětmarovice.  
V hloubce cca 86 – 90 m pod ohlubní (otvor cca 3×3 m) došlo k narušení jámového 
zdiva na jihozápadní straně jámy (jámové výztuže) a jejímu pádu do zatopené části 
jámy „Sever“, jejíž celková hloubka je 1.176,5 metrů.  
Následkem pádu horniny a výztuže byla tlaková vlna ve směru od jámy s následným 
částečným zatopením přilehlých ochozů.  
V důsledku lokálního porušení jámové výztuže vznikla následně celková destrukce 
jámové výztuže nad a bezprostředně pod místem vyjetí.  
Téhož dne kolem 18 hod. došlo k sesuvu svrchní části jámy, jámové budovy, 
konstrukce třicetimet-
rové těžní věže i 
okolních hornin (zvod-
něných jílů) do jámy se 
vznikem obrovského 
kráteru.  
 
Kráter po věži 
Doubrava IV. - sever 
 
Lidé na doubravském 
kopci tak s úžasem 
sledovali výjev jak z katastrofického filmu. Padesátimetrová těžní věž se nejdřív s 
rachotem naklonila a sesunula k zemi, zanedlouho pak zcela zmizela v obrovském 
kráteru v hlubinách země. Na jejím místě vytryskl gejzír vody, hlíny, kamení a prachu. 
„Bylo to strašné. Celý den jsme slyšeli hřmění připomínající bouřku. Když se řítila těžní 
věž, otřásala se země tak, že nám v domcích popraskaly omítky,” takto líčili události 
obyvatelé z nejbližšího okolí.  
Tato událost byla vidět a slyšet i v okolí vzdálenějším.  
Z bezpečnostních důvodů musely být přerušeny hornické práce, odvoláni horníci a  byli 
evakuováni i obyvatelé tří rodinných domků nacházejících se v blízkém okolí. 
Na lokalitě Doubrava pak nepřetržitě pracovala havarijní komise složená z expertů 
Správy OKD, a.s., Obvodního Báňského úřadu, VŠB TU, Důlní bezpečnosti a 
průzkumu – Paskov, RBZS i vedení dolu. Cílem bylo co nejrychleji zamezit dalšímu 
možnému sesuvu horniny do jámy, zajistit její stabilitu a v podzemí bezpečně oddělit 
důlní chodby ústící do jámy od důlního pole, v němž byla z bezpečnostních důvodů 
přerušena práce. Přerušení práce v lokalitě Doubrava se týkalo zhruba 1.500 důlních 
pracovníků.  
Podle dalších informací z místa mimořádné události se sesuv horniny do jámy druhého 
dne dopoledne téměř zastavil. Na povrchu zůstal viditelný kráter o průměru cca 60 
metrů a jeho hloubka byla odhadnuta na 40 – 50 m. Objem kráteru činil cca 65.200 m3. 
Kolem jámy Doubrava 4 bylo vytýčeno bezpečnostní ochranné pásmo.  
Na úrovních 9. a 10. patra, tedy zhruba 900 metrů pod úrovní země bylo vybudováno 6 
ochranných hrází, které oddělily okolí jámy od důlního pole.  
Ihned se rovněž začal zpevňovat povrchový terén v okolí jámy proti dalšímu sesuvu 
horniny larzenovou stěnou, která je 12 metrů hluboká a 96 metrů dlouhá.  
Pro úplné zasypání kráteru bylo potřeba zhruba 65 tisíc „kubíků“ materiálu. 
Kam až v útrobách země zmizela těžní věž „Sever“ dodnes nikdo nebyl schopen 
zodpovědět. Osobně jsem tuto otázku položila zástupcům vedení dolu a odpověď jsem 
nedostala. 
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Z h i s t o r i e  D o l u  Čs .  a r m á d a 
 
Důl ČSA se nachází v severovýchodní části Ostravsko-karvinské kamenouhelné pánve. 
Za svou existenci prošel Důl ČSA mnoha vývojovými etapami.  
Důl Československá armáda vznikl k 31. 12. 1951 sloučením dolů Jan - Karel, Jindřich, 
Františka a Hlubina. Těžba v jednotlivých lokalitách byla postupně utlumována 
(Hlubina - 1963, Františka - 1964, Jindřich - 1995) a využitelné části jejich důlních polí 
byly přičleňovány k dolu Jan - Karel. 
Dnešní podoba skupinového dolu je pak dána datem 1.7.1995.  
Ve skutečnosti však je jeho historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům 
dolování uhlí v oblasti Karviné. Právě odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech 
černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací 
práce hrabě J. E. Larisch - Mönnich.  
V roce 1856 bylo zahájeno hloubení jámy Jindřich a hloubení jámy Františka, o 3 roky 
později, tedy v roce 1859, je zakládán Důl Karel. V roce 1860 vzniká Důl Jan a konečně 
v roce 1870 Hlubina.  

  
 Důl Jan na dobové fotografii      

 
Rod Larisch - Mönnich vlastnil zdejší 
doly až do vyvlastnění 
v roce 1945. Po 
skončení 2. světové 
války ukončily 
dekrety prezidenta 
Beneše soukromé 
vlastnictví dolů, které 
byly podle dekretů 
znárodněny. Závody 
byly nejen 
přejmenovány, ale také slučovány ve větší celky. Jámy Jan - Karel, Františka, Hlubina a 
Jindřich byly převedeny pod společnou správu a nový celek získal název Důl Českoslo-
venské armády.  
Roku 1951 zde vznikl Národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá 
rekonstrukce. 
Další snahy o spojování dolů v celek se objevily po sametové revoluci v devadesátých 
letech 20. století. A tak byl k 1.7.1995 k Dolu ČSA připojen do té doby samostatný Důl 
Doubrava)*. 
Důlní pole se dnes vyskytuje na katastrech obcí Karviná, Orlová, Doubrava a 
Dětmarovice a jeho plocha činí okolo 26,1 km². 
Závody Jan - Karel a Doubrava jsou propojeny chodbou, která po uzavření Dolu 
Doubrava slouží pro přepravu uhlí z této lokality na závod Jan - Karel. Důl ČSA je 
producentem zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí nejvyšší kvality. 
Současná těžba se odhaduje cca na 3 mil. tun ročně. Mocnosti uhlonosných slojí jsou 
řádově okolo 2 - 3 m. Důl zaměstnává cca 2800 zaměstnanců, z toho asi 2000 pracuje 
pod zemí. 
Největší absolutní hloubku v Dolu ČSA měla výdušná jáma Doubrava IV. na lokalitě 
Doubrava – Sever, a to 1176 metrů. Při nadmořské výšce ústí 281 m sahá až do hloubky 
895 m pod úrovní mořské hladiny. 
 

)* Viz str. 50/07 této Kroniky. 
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Mělké kamenouhelné doly hraběte Larisch - Mönnicha 
Jednalo se o skupinu mělkých dolů postupně otevíraných od roku 1776. Souhrnná 
rozloha dolového pole byla 150 ha a bylo zde přibližně 60 těžebních jam a tři štoly. 
Kromě toho zde bylo i množství kutacích prací. Později dolové pole přešlo pod doly 
Hlubina a Jindřich. 
S lokalizací místa prvního nálezu uhlí na Karvinsku jsou určité potíže, protože následky 
pozdější hornické činnosti způsobily značnou devastaci povrchu. Porovnáním starých 
důlních a povrchových map byla lokalita Kamienčok s určitou pravděpodobností 
lokalizována v úseku bývalé Košicko-bohumínské dráhy, mezi kilometry 334,5 až 
335,5. Největší soustředění důlních děl bylo v oblasti dnešního dolu Československé 
armády, v jehož okolí pokračovalo hloubení drobných šachtic směrem ke katastrální 
hranici s obcí Doubrava. 
 
Důl č. VI - Gabzdyl - Jindřich 
První důl v Karvinské dílčí pánvi byl založen ve 40. letech 19. století. Důl se jmenoval 
Křemenec a nacházel se v blízkosti dolu Jindřich. Při hloubení v hloubce 169 m ale 
došlo k průvalu a důl byl zlikvidován. 
Nový důl, původně označený jako jáma č. VI, byl založen hrabětem H. Larisch - 
Mönnichem okolo roku 1856. Později byl na počest hraběte Jindřicha Larisch-
Mönnicha pojmenován Jindřich. 
Po rekonstrukci dolu byl Jindřich 31. 10. 1951 připojen s doly Františka a Hlubina k 
dolu Jan - Karel.  
Důl existoval v letech 1856 až 1999, těžba uhlí probíhala v letech 1860 až 1995. Důlní 
pole mělo rozlohu 103 ha a bylo otevřeno čtyřmi jámami do hloubky 780 m. Dobývány 
byly sloje v doubravských, sušských a sedlových vrstvách. 
Po roce 1998 byly postupně zlikvidovány veškeré provozní a správní objekty. 
 
Důl č. XVII - Strojní jáma - Františka  
Důl s původním označením č. XVII, případně Strojní jáma, byl 
založen roku 1856 hrabětem H. Larisch - Mönnichem. Roku 
1884 byl důl přejmenován na Františku po matce hraběte 
Larisch – Mönnicha. 
Důl existoval v letech 1856 až 1965, od roku 1951 jako závod 
Velkodolu Československé armády. Těžba uhlí z doubravských 
a sušských vrstev probíhala v letech 1858 až 1963. Důlní pole 
mělo rozlohu 124 ha a bylo otevřeno trojicí jam do hloubky 470 
m. Po ukončení těžby byla od roku 1964 prováděna kompletní 
rekultivace a zalesnění. 
 
Důl Hlavní - Hlubina  
Důl Hlavní byl založen roku 1867 
hrabětem H. Larisch - Mönnichem. Byl 
pojmenován podle očekávané hloubky. 
Těžil v letech 1871 až 1963 uhlí z 
doubravských a sušských vrstev. Důlní 
pole mělo rozlohu 130 ha a bylo otevřeno 
třemi jámami do hloubky 470 m. Těžba 
byla ukončena roku 1963 a důlní pole bylo 
přičleněno k dolu Jindřich. Následně byl 
celý areál dolu rekultivován a zalesněn. 

     Františka v roce 1884  

   Hlubina v roce 1872 
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Fotodokumentace: 
 

- 1 ks foto (velké) „Rok na rybníku“ (str. 57 hlavního alba) 
- 8 ks foto zvláštní zimy (str. 58 hlavního alba) 
- 8 ks foto jara (str. 59 hlavního alba) 
- 8 ks foto léta (str. 60 hlavního alba) 
- 5 ks foto léta (str. 61 hlavního alba) 
- 3 ks foto podzimu (str. 61 hlavního alba) 
- 5 ks foto z jednání zastupitelstva obce (str. 62 hlavního alba) 
- 2 ks foto sňatkové síně (str. 62 hlavního alba) 
- 7 ks foto hřbitova (str. 63 hlavního alba) 
- 1 ks foto „160 let železnice na Ostravsku“ (str. 64 hlavního alba) 
- 6 ks foto železnice v Dětmarovicích (str. 64 hlavního alba) 
- 1 ks foto (velké) „Rok na poli“ (str. 65 hlavního alba) 
- 7 ks foto zemědělských prací na poli (str. 66 hlavního alba) 
- 8 ks foto Elektrárny Dětmarovice (str. 67 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze Dne otevřených dveří na EDĚ (str. 68 hlavního alba) 
- 4 ks foto z Tv zpráv k problematice spalování lagun (str. 68 hlavního alba) 
- 3 ks foto těžní věže Dolu Doubrava (str. 69 hlavního alba) 
- 3 ks foto z odstřelu těžní věže Doubrava (str. 69 hlavního alba) 
- 1 ks foto lékárny (str. 70 hlavního alba) 
- 3 ks foto personálu lékárny (str. 70 hlavního alba) 
- 1 ks foto prodejny Elektro Volák (str. 70 hlavního alba) 
- 2 ks foto interiéru Dělnického domu (str. 70 hlavního alba) 
- 1 ks foto novostavby RD na Zálesí (str. 71 hlavního alba) 
- 2 ks foto květinové výzdoby balkónů RD (str. 71 hlavního alba) 
- 2 ks foto jubilantů (str. 71 hlavního alba) 
- 2 ks foto Anežky Sztwiertniové a AXY (str. 71 hlavního alba) 
- 7 ks foto ze setkání jubilantů (str. 72 hlavního alba) 
- 3 ks foto z obecního plesu (str. 73 hlavního alba) 
- 4 ks foto z májových oslav u pomníku (str. 73 hlavního alba) 
- 8 ks foto z obecní slavnosti (str. 74 hlavního alba) 
- 8 ks foto z obecní slavnosti (str. 75 hlavního alba) 
- 3 ks foto z koloběžkových závodů (str. 76 hlavního alba) 
- 4 ks foto z výstavy Medové dny (str. 76 hlavního alba) 
- 7 ks foto expozice zahrádkářů na Medových dnech (str. 77 hlavního alba) 
- 7 ks foto výrobků z perníku (str. 78 hlavního alba) 
- 4 ks foto z vánočního koncertu (str. 79 hlavního alba) 
- 5 ks foto z činnosti knihovny (str. 79 hlavního alba)  
- 6 ks foto interiéru kostela (str. 80 hlavního alba) 
- 4 ks foto interiéru kostela v době dožínek (str. 81 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze zahradní slavnosti (str. 81 hlavního alba) 
- 8 ks foto z biřmování (str. 82 hlavního alba) 
- 8 ks foto budovy školy a jejího interiéru (str. 83 hlavního alba) 
- 7 ks foto ze školních akcí (str. 84 hlavního alba) 
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- 2 ks foto z fotbalu (str. 85 hlavního alba) 
- 1 ks foto tělocvičny TJ Sokol (str. 85 hlavního alba) 
- 2 ks foto z Dětmarovických groblí (str. 85 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze schůze TJ Sokol (str. 85 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze slavnostní schůze včelařů (str. 86 hlavního alba) 
- 2 ks foto z činnosti včelařů (str. 86 hlavního alba) 
- 2 ks pohlednice vydané včelaři (str. 86 hlavního alba) 
- 7 ks foto z výstavy zahrádkářů (str. 87 hlavního alba) 
- 6 ks foto z akcí kynologů (str. 88 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze schůze Honebního společenstva Rovina (str. 89 hlavního alba) 
- 3 ks foto ze slavnostní schůze ČSŽ (str. 89 hlavního alba) 
 
 

Jiné materiály: 
 

- Články z novin o Schengenu 
- Články z novin o letech 1917, 1927 a 1947 
- Články z novin o roce 1968 
- Články z novin o povodních v roce 1997 
- Články z novin a internetu o počasí a přírodních jevech 
- Kondor … aneb pohled z druhé strany č. 2 a 3 
- Články z novin o činnosti obce 
- Článek z novin o obci – propagační materiál 
- Článek z internetu o relaci Křížem krajem 
- Plakát 160 let železnice na Ostravsku 
- Články z novin o železnici 
- Články z novin o dálnici 
- Články z internetu o Ptačí oblasti 
- Kopie Nařízení vlády (včetně map) o vymezení ptačí oblasti 
- Články z novin o ochraně přírody 
- Články z novin a internetu o činnosti EDĚ 
- Plakát Westernový den 
- Články z novin a internetu o spalování lagun Ostramo 
- Podnikový občasník firmy DIAMO o spalování lagun 
- Kopie Petice občanů ke spalování lagun 
- Dodatek ke Střednědobé dohodě mezi Dolem ČSA a Obcí Dětmarovice 
- Návrh obce k dobývání uhlí v porubu 132558 
- Oznámení OBÚ 
- Články z novin a internetu o likvidaci Dolu Doubrava 
- Článek z novin o průmyslové zóně Dolní Lutyně 
- Inzerce podnikatelů z obce 
- Články z novin a internetu o Anežce Sztwiertniové 
- Články z novin o negativních jevech  
- Vstupenka na IX. obecní ples 
- Plakát na Sokolský ples 
- Letáček – turnaj v nohejbale 
- Letáček a články z novin o velikonočním koncertu 
- Letáček, plakát a články z novin o 3. obecní slavnosti 
- Letáček a článek z novin o výstavě zahrádkářů 
- Letáček – Dožínková slavnost 
- Články z novin o koloběžkových závodech 
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- Články z novin o K-festu 
- Plakát – Kateřinská zábava 
- Plakát – Medové dny 
- Diplom OÚ – Medové dny 
- Články z novin o Medových dnech 
- Program 10. vánočního koncertu 
- Propagační materiál místní knihovny 
- Články z novin o školství 
- Články z novin o činnosti SK Dětmarovice 
- Letáčky na Včelařskou výstavu 
- Pamětní list včelařů 
- 2 ks příležitostné pohlednice ZO ČSV 
- Letáčky na akce ZO ČSŽ 
- Z internetových stránek TJ Sokol 
- Letáček – 6. ročník poháru družstev ZKO Kynologů 
- Články z novin o závodě Gracia 
- Články z novin o událostech roku 2007 
- Ostravsko karvinský horník ze dne 31.5.1985 

 
 

Mimořádné materiály: 
 

- Kalendář do každé rodiny 2007 
- Brožura Včelaři 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Str.  
                                                                                                                                                         105/07 

 

  
  

PPoozznnáámmkkyy  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


