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Mapa schengenského prostoru na konci roku 2007. 

Tmavě modrá barva označuje plné členy, 
světle modrá signatáře, kteří se dosud plně neúčastní. 

Žluté tečky jsou malé státy, které sice nejsou členy, 
ale mají otevřené hranice s okolními státy. 

 
 
 
Schengen 
 
Jak jsem napsala v Kronice obce v roce 2007, Česká republika se dne 21. prosince 
2007  plně zapojila do schengenské spolupráce. V noci z 20. na 21. prosince tak byly 
zrušeny kontroly na vnitřních hranicích. Definitivní tečku pak učinil 30. březen 2008, 
kdy byly zrušeny hraniční kontroly také na mezinárodních letištích v rámci letů uvnitř 
rozšířeného Schengenu. 
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Volba preziden ta republiky 
 
V pátek 8. února proběhlo první a druhé kolo volby prezidenta republiky. Hlava státu 
zvolena nebyla a tak se v sobotu 9. února konalo 3. kolo první volby. Ani z toho nový 
prezident nevzešel. 
Druhá volba prezidenta se konala o týden později. Teprve ve 3. kole této druhé volby 
byl znovu zvolen prezidentem republiky Václav Klaus, který se utkal s Janem 
Švejnarem. 
 
 
Konec padesátníků  a dvacetikorun 
 
V neděli 31. srpna letošního roku mohli lidé naposledy k 
zaplacení použít papírové dvacetikoruny a padesátihaléřové 
mince. Z oběhu tak zmizely poslední haléřové mince v české 
historii. Jejich zrušení podle obchodníků zboží nezdražilo a krok 
České národní banky podle nich nemá mít vliv na cenu 
jednotlivého zboží. Pouze cena výsledného nákupu se v některých 
případech zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Řada lidí zejména s nižšími příjmy a důchodci si ale myslí, že zrušení padesátníků ke 
zdražení zejména drobného zboží a jednotlivých malých nákupů vede a měsíčně může 
lidem vytáhnout z kapes i desítky korun. 
To potvrzuje i názor Sdružení obrany spotřebitelů. V budoucnosti lze očekávat 
zaokrouhlování cen veškerého zboží, nejen výsledné ceny nákupu. Zákazníci si časem 
na zaokrouhlování zvyknou, stejně jako si před časem zvykli na zrušení desetníků a 
dvacetníků.  
Česká národní banka (dále ČNB) odhaduje, že se jí podaří získat zpět nejvýše pětinu z 
téměř 427 miliónů padesátihaléřových mincí, které jsou nyní v oběhu. Návratnost mincí 
a jejich klesající obliba jsou jedny z hlavních 
důvodů, proč centrální banka k tomuto kroku 
přistoupila. 
Výměna neplatných mincí a papírových 
dvacetikorun bude možná u komerčních bank jeden 
rok, a to od letošního 1. září do 31. srpna příštího 
roku. Poté bude až do srpna 2014 možné peníze 
vyměnit u ČNB. 
Padesátníky a papírové dvacetikoruny budou tak 
následovat desetihaléře a dvacetihaléře, jejichž 
platnost skončila v roce 2003. Jejich výměna u 
ČNB bude ještě možná do konce října příštího roku. 
 
Nová tisícikoruna získala mezinárodní ocenění Bankovka roku 2008. Česká národní 
banka tisícovku pustila do oběhu letos v dubnu. Jsou na ní inovovány ochranné prvky, 
díky nimž by nemělo být její padělání tak jednoduché. Mezi výrazné změny patří širší 
ochranný proužek uprostřed, doplnění vodoznaku u portrétu Františka Palackého či 
drobné žluté kroužky na nepotištěných okrajích a v některých částech tiskového 
obrazce. 
Ocenění udělila Světová asociace odborníků zabývajících se hotovostí. 
Ocenění svědčí o kvalitě našich bankovek nejen po výtvarné stránce, ale i v technické 
úrovni používaných ochranných prvků na té nejvyšší světové úrovni. 
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Zima  
 
Začátek roku  
Mírná sněhová pokrývka a mírné mrazíky – ve dne cca -2oC, v noci okolo -5oC. Stále 
zataženo – spíše smog a vysoká inverze. Foukal ledový vítr. Největší mráz -8oC v noci 
ze čtvrtku 3. na pátek 4. ledna. Po tomto mrazu konečně ustoupila inverze, denní teploty 
se pohybují okolo 2oC a sníh téměř roztál. Konečně vysvitlo sluníčko.  
Desátý lednový den byl v České republice velmi teplý. Čtvrteční teplota okolo 7oC se 
tak přiblížila loňskému lednu, který byl abnormálně teplý jako celá minulá zima. Letošní 
10. leden ale vykazuje velké lokální rozdíly 
v teplotách, a to v rámci celé republiky. Na 
některých místech dosáhly teploty až 10oC. 
Vlna teplého vzduchu pokračuje i v dalších dnech. 
Velmi podivně se letos chovají zvířata, především 
ptáci. Někteří vůbec nezalezli do svých zimovišť, a 
tak zpívají kosi, houkají hrdličky i další. Některá 
zvířátka ani nespí svým dlouhým zimním spánkem. 
Například jsem viděla ježčí stopy na sněhu. 
22. ledna okolo 13,30 hodin se setmělo a začala 
pořádná mela, ale nebyl to sníh, nýbrž pořádné kroupy.  
V sobotu 26. již lezou ven ze země sněženky a krokusy. 

 
Lednová vichřice 
Dva večery a noci ke konci ledna byl obrovský vítr, vlastně vichřice. Bylo to zrovna 
v den konání jubilejního 10. obecního plesu. Začalo to foukat ve večerních hodinách 26. 
ledna a hučelo to téměř celou noc. Ve dne 27. ledna se situace zklidnila a ve večerních 
hodinách to opět foukalo. Lomcovalo stromy a svištělo to, až šel mráz po zádech.  
 
Z 8. na 9. a na 10. února byla v noci a ráno mlha jako 
v pytli. Druhou noc se k tomu přidal po několika dnech 
mrazík. 
Ale pak se postupně začalo oteplovat. 
 
Časně ráno 21. února nastalo úplné zatmění Měsíce. 

 
 
24.2. Historické teplotní rekordy pro tento den naměřili na několika místech v republice, 
když se teplota přibližovala 20 stupňům Celsia. V Moravskoslezském kraji bylo taky 
rekordně teplo, ale o pár stupňů méně než v Čechách. Hodnoty se u nás pohybovaly 
okolo 15oC. 
Během dne stačily rozkvést sněženky - první poslové jara.  
V pondělí 25.2. bylo nádherně, jako na jaře, dokonce jsem poprvé šla pracovat do 
zahrady. 
Velmi teplé počasí vydrželo ještě pár dnů. Koncem týdne se pak ochlazovalo. 

Kroupy v lednu se jen 
tak často nevidí 

Námraza na kvetoucích jehnědách dne  
10. února – další rarita letošního roku 

Zatmění Měsíce 
doprovázela 
zatažená obloha, 
takže fotografií  
moc nevzniklo 
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Vichřice Emma 
1. a 2. března 2008 se prohnala nad velkou částí střední Evropy vichřice, která dostala 
poetické jméno Emma. Meteorologové v Německu současnému vichru dali jméno 
Emma - podle tlakové níže, která jej přinesla - a Český hydrometeorologický ústav 
kvůli němu vydal výstrahu pro všechny kraje, která se v některých z nich týkala i 
povodňového nebezpečí. 
Podle meteorologů byl orkán nejsilnější od ledna minulého roku, kdy zemi ničivě zasáhl 
orkán Kyrill)*. Situace nad Evropou byla téměř stejná jako 18. a 19. ledna 2007, kdy 
také přes jižní Skandinávii dále k východu postupovala hluboká tlaková níže spojená s 
frontálními systémy, které ovlivnily počasí u nás. 
Vichřice udeřila na českém území nejvýrazněji v sobotu dopoledne. 
Největší problémy způsobila vichřice v dopravě, vedení a dodávce elektřiny, na 
domech, autech, dopravním značení a v lesích. Škody šly do stamiliónů.  
Popadané stromy a další objekty, fyzické poškození infrastruktury i následné výpadky 
dodávek elektrické energie zcela paralyzovaly na čtyřicet traťových úseků na území 
České republiky, přičemž mimořádné výluky na některých tratích trvaly až do nedělního 
rána. V průběhu celého dne nabíraly vlaky staminutová zpoždění, čímž byl zcela 
narušen nejen jízdní řád, ale i celková organizace dopravy a oběhy souprav. 
Bez proudu na distribučním území ČEZ se ocitlo zhruba 920.000 odběratelů. Emma 
poničila v některých místech i stožáry velmi vysokého napětí. Problémy s přerušením 
dodávky elektřiny měly za následek například i nefunkčnost vysílačů mobilního signálu. 
Také na severu Moravy byly kvůli řádění silného větru stovky domácností bez proudu. 
Újmu utrpěl i státní podnik Lesy ČR, kde vichřice poničila několik statisíců kubíků 
dřeva.  
Silný vítr se nevyhnul ani domácnostem a podnikatelům  – hlášení pojistných událostí 
se týká hlavně poničených střech rodinných domů, poškozených automobilů a 
některých skladišť. Jen samotná Česká pojišťovna měla nahlášeno přes pět tisíc případů 
a škody odhadla na více než sto milionů korun. 
Vichřici jsme očekávali a sledovali se značnými rozpaky a strachem, co bude. Naštěstí 
v Dětmarovicích se nic mimořádného nepřihodilo, pouze spadly dva stromy – habry 
v lesíku u myslivecké hájenky. 
 

Beaufortovy stupnice větru:  

Stupeň Vítr 
Rychlost 

km/h Co se děje na souši 

0 bezvětří <1 kouř stoupá kolmo vzhůru 

1 vánek 1 - 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře 

2 větřík 6 - 11 listí stromů šelestí 

3 slabý vítr 12 - 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu 

4 mírný vítr 20 - 28 zdvihá prach a útržky papíru 

5 čerstvý vítr 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat 

6 silný vítr 40 - 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné 

7 mírný vichr 50 - 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují 

8 čerstvý vichr 62 - 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná 

9 silný vichr 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech 

10 plný vichr 89 - 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích 

11 vichřice 103 - 114 působí rozsáhlá pustošení 

12-17 orkán >117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami) 

 

)* Viz Kronika obce 2007 str. 10/07. 



 
 

 

Str. 

10/08 

Již se zdálo, že jaro je tady. Ve čtvrtek 20. března 2008 se přehnala nad Vysočinou 
sněhová bouře. V souvislosti s ní došlo k dopravnímu kolapsu u Jihlavy na dálnici D1, 
kde se v několika hromadných nehodách 
nabouralo na dvě stě aut. Tato nejhorší 
dopravní nehoda v historii dálnice si vyžádala 
na tři desítky zraněných lidí. Na dálnici D1 
bylo uvězněno zhruba 20 tisíc lidí. 
25.3. nasněžilo i u nás. Těžký mokrý sníh však 
nevydržel dlouho a zima tak definitivně 
ustoupila jaru.  
 
 
Jaro  

 
V pátek 18. i sobotu 19. dubna bylo velice mlhavo. V pátek odpoledne již bylo vidět 
oblohu, ale přestože sluníčko svítilo, jakoby nedávalo světlo a jas. V sobotu už nebylo 
vidět vůbec. Po velmi mlhavém dopoledni začalo odpoledne poprchávat, a čím více se 
blížil večer, pršelo více. 
 
V květnu rovněž několik dní pršelo. 
Později nastalo teplo, koncem měsíce dokonce padaly 
teplotní rekordy. 

 
 
 
Do Česka se dostal pouštní písek ze Sahary  
Vysoké teploty, které v České republice panovaly, byly 
způsobeny výskytem tlakové níže se středem nad 
zeměmi Beneluxu, která se otáčí proti směru 
hodinových ručiček a po její východní straně do Česka 
proudil horký vzduch ze Sahary i se zrnky pouštního 
písku.  
Ve čtvrtek 29.5. bylo proudění ze Sahary tak silné, že 
lidé pozorovali, že mají špinavé prádlo a zaprášená auta. Byl to písek ze Sahary, který 
lze v Česku zaznamenat zhruba jednou až dvakrát ročně. V dubnu meteorologové zase 
zaznamenali písek přivátý pro změnu z Ukrajiny. 
Mimořádně teplý byl už pátek 30.5., kdy teploty na řadě míst Česka překročily teploty 
30 stupňů. Takzvaný tropický den si tak lidé užili poprvé od začátku roku, loňský 
květen takových dnů přinesl 15.  
V sobotu 31.5. v Praze v meteorologické stanici v Klementinu naměřili teplotní rekord. 
Nejdříve hned po poledni, a to 30,4oC, později se teplota dokonce vyšplhala na 32,5oC. 
Dosavadní rekord 30,3oC z roku 1868 byl tak překonán o 2,2oC.  
V úterý 3. června večer po 20. hodině začala bouřka, sílila a sílila. Také pořádně 
sprchlo. Bylo už sucho a deště už bylo zapotřebí. 
V sobotu 7.6. se honily mraky, ale vydrželo to bez deště, takže obecní slavnost počasí 
moc neovlivnilo. Ale hned v neděli odpoledne pořádně zaburácely hromy a blesky. Ve 
středu 11.6. dokonce přišel pořádný slejvák hned ráno. Ještě že hromy a blesky bylo 
slyšet jen z povzdálí. 
Současné bouřky totiž působí na člověka hrůzostrašně. Mám takový pocit, že 
v minulosti to takové nebylo. 

Jarní sníh dne 25. března 

Kvetoucí akáty  
na svahu Wilczkova kopce  

při západu slunce 
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Léto 
 
Další bouře následovala ve středu 25.6. večer po 21. hodině. 
V Dětmarovicích jsme měli štěstí, bouřka nás 
zachytila okrajově. To v Karviné byla situace 
horší, byly vyvráceny i stromy. 
Ve srovnání s březnovým živlem Emma, který 
napáchal škody, jak se později ukázalo, za 
miliardu, jsou ztráty výrazně nižší, přesto se 
bouřka zapíše mezi letošní nejničivější živly. 
Lidé nejčastěji hlásili zaplavené sklepy, zničené 
střechy a auta. 

Obloha při západu slunce 27.6. 
  

Začátkem prázdnin velmi proměnlivé počasí, spousta mraků, velké silné bouřky 
doprovázené lijáky. Přitom se hodně ochladilo. 
7.7. v pondělí jsem jela na kole na akci SPOZ do restaurace Na obecnině a byla jsem 
promočená jako slepice, lilo jako z konve a nezůstala na mě ani nitka suchá, přestože 
jsem měla deštník. 
12.7. jsem byla na zájezdu na jižní Moravě.  Tam i u nás v Dětmarovicích byla bouře 
jako děs. Větrná smršť byla doprovázena silným deštěm a bouřkami. Toto počasí opět 
zkomplikovalo dopravu na železnici, dokonce v podvečer byl zastaven provoz na 
nejedné trati. Dvě hodiny byla mimo provoz i trať Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 
která byla zprovozněna v 19 hodin.  
Hned na to v neděli 13.7. byla pořádná průtrž mračen. A pak pršelo a pršelo. V červenci 
pršelo mockrát, déšť byl často doprovázen bouřkami. 
První den hezky bylo po čtrnácti dnech 26.7.  
Pochmurné počasí vystřídala tropická vedra. Ta se projevila poslední tři červencové dny 
29., 30. a 31.7. a první srpnový den v pátek 1.8.2008, kdy ještě v 19 hodin bylo na 
teploměru neuvěřitelných 30oC. 
V sobotu 2.8. bylo dopoledne velké dusno, krátce po 14. hodině přišla mírná bouřka, 
trochu popršelo, ale i po přeháňce bylo stále dusno. 
 
Rok 2008 byl na zatmění výjimečně bohatý. V únoru jsme již mohli pozorovat zatmění 
Měsíce. V srpnu nastala hned 2 zatmění zřetelně viditelná nad územím České republiky.  
Částečné zatmění Slunce v pátek okolo poledne 1. srpna 2008, bylo pozorovatelné od 
10,55 do 12,30 hod. V naši zeměpisné šířce mělo velikost kolem 20 - 27%.  
 

 
 
Silný vítr a lijáky v noci z pátku 15.8. na sobotu 16.8. zasáhly území severní Moravy a 
Slezska. Nejvíce zásahů měli hasiči na Ostravsku, a také na Karvinsku. Museli 
odstraňovat popadané stromy z elektrického vedení a silnic, kde blokovaly průjezdnost.  
V několika případech hasiči zasahovali u požárů, které způsobily údery blesku.  
V Dětmarovicích došlo po zásahu blesku do střechy rodinného domku k požáru 
dřevěného podbití střechy a části elektrických rozvodů. Pozorný majitel domku stačil 
požár likvidovat ještě před příjezdem hasičů. Ti po dojezdu na místo provedli důkladný 
průzkum, zda někde není skryto další ohnisko požáru. Díky rychlému zásahu majitele se 
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škoda na objektu odhaduje na „pouhých“ 60 tisíc korun. Nikdo nebyl zraněn. Tato 
událost se přihodila v domě majitele Lubomíra Viktora čp. 1131 u Dělnického domu. 
 
Částečné zatmění Měsíce začalo 16. srpna večer ve 21,36 hod. SELČ. Měsíc se 
postupně ponořil do zemského stínu. Největší fáze zatmění byla ve 23,10 hod. Od této 
chvíle pak Měsíc opět začal vystupovat ze zemského stínu a úplně z něj vystoupil v 
neděli 17. srpna 44 minut po půlnoci. Zemský stín zakryl téměř 81 procent průměru 
měsíčního kotouče.  
 

Toto částečné zatmění Měsíce se neslo v duchu zatažené oblohy.  
Jen na pár okamžiků  ve 23,38 hod. se nasunula přes Měsíc  

díra v mracích, a tak mohl vzniknout aspoň tento jeden snímek. 
 
Na začátku září bylo přes den slunečno s teplotami okolo 20oC, večery a noci ale už 
byly chladné. 
Od 13. září bylo velice chladno, teploty okolo 10oC, jakoby studenou vodou políval. 
Přišel předčasně podzim, téměř ve všech domácnostech jsme začali topit. 
Nečekaně hluboko pod bod mrazu padaly ve čtvrtek 18.9. na horách ranní teploty. Byl 
to nejchladnější den letošního léta, zatím totiž ještě astronomické léto bylo. Takový 
mráz k tomuto datu nebyl několik let.  
Průměrná teplota na začátek září je asi 13 stupňů a v těchto dnech se pohybovala jen 
kolem šesti až sedmi stupňů. Počasí posledních dnů nepotěšilo houbaře. Houby ještě u 
nás skoro nezačaly růst a již asi ani neporostou.  
Druhou polovinu září, 14 dní v kuse, propršelo. 
 
 
Podzim 
 
Začátkem října bylo několik dní celkem hezké 
příjemné podzimní počasí. 
16.10. střídavě poprchávalo. 
17.10. došlo k ochlazení, jakoby studenou vodou 
políval, k tomu vál vítr. V nejvýše položených 
místech České republiky zaznamenali sněžení. 
Ve čtvrtek 30. října byl i u nás velký vítr, na horách vichřice. V obci naštěstí byly škody 
nevelké – spadlý strom u občana Mrazíka. Trvalo několik hodin, než jej přišli hasiči 
odstranit, protože podobných zásahů měli mnoho. 
V pátek 31.10. již byl vítr mírnější a teplota se vyšplhala neobvykle - nad 15oC. Ale 
hned v sobotu na dušičky se dostavilo pravé dušičkové počasí. Neděle ráno se držela 
dlouho trvající mlha, teprve po desáté hodině se začalo vyškrabávat sluníčko. 
V úterý 4.11. byl nádherný den, stejně tak ve středu 5.11. Teplota nadprůměrná okolo 
20oC najednou připomínala spíše letní počasí. Ale tato 
iluze trvala velice krátce. 
Nastalo ochlazení, 18.11. bylo ráno vše pod námrazou. 
Ochlazení vyvrcholilo v noci z 21. na 22.11., kdy začalo 
sněžit. Ráno bylo všude bílo. Sníh ale dlouho nevydržel. 
Prosinec byl dlouho bez sněhu, denní teploty se dlouho 
s mírnými výkyvy držely okolo 5oC, noční se blížily nule. 
Teprve 25.12. trochu nasněžilo a teploty klesly pod bod 
mrazu a dále postupně klesaly, až se na Silvestra dostaly 
na -10 oC. 

Podzim na Glembovci, pohled 
směrem k 5. etapě Orlové 

Námraza na plotě 22.11. 
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Z předvolební kampaně 2008. 

Akce ODS „Kácení májky“, která se konala v Hospůdce Na statku.  
 
 
 
 
 
 
V letošním roce byly na programu opět volby. Tentokrát do Senátu Parlamentu ČR a do 
krajského zastupitelstva. 
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P ře d v o l e b n í  k a m p aň  
 
Do senátu se znovu ucházel dosavadní 
senátor Eduard Matykiewicz. 
V předvolební kampani navštívil několikrát 
Dětmarovice. V dubnu se zúčastnil posezení 
u cimbálu v Dělnickém domě, v květnu 
kladení kytic k pomníku padlých, v červnu 
obecní slavnosti, v červenci smažení 
vaječiny, které pořádala ZO KSČM, a 
dokonce pouti.  
 
 
 
V letošním roce se také aktivně podílel na kampani proti radaru. Požádal obecní úřad o 
zveřejnění svého stanoviska k této problematice ve zpravodaji Dětmarovické okénko. 
Text tohoto znění ale v našem zpravodaji zveřejněn nebyl: 
 

„Plně podporuji návrhy a stanoviska občanského sdružení NE ZÁKLADNÁM, a to i svou účastí na 
jejich akcích. Souhlasím, že o tak závažných otázkách, jako je umístění vojenských základen a stálé 
přítomnosti cizích vojsk na našem území ČR, by měli občané rozhodnout v referendu. Veřejně 
prohlašuji, že nepodpořím v hlasování v Senátu záměr vlády, která rozhoduje proti vůli většiny 
voličů“. 
 
 
V o l b y  2 0 0 8 

 
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje se 
konaly ve dnech  17. - 18.10.2008.  
 
Výsledky voleb do Senátu byly v naší obci následující: 
 
Kandidát 

 
Strana 

Dělnický dům Koukolná Zálesí Olmovec Celkem 
hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 

1 - Trojek Petr Ing. ODS 114 20,72 82 21,35 37 25,00 26 17,10 259 20,98 
2 - Sušil Radek MUDr.  ČSSD 232 42,18 188 48,95 55 37,16 58 38,15 533 43,19 
3 - Halák Peter JUDr. SZ 15 2,72 9 2,34 2 1,35 4 2,63 30 2,43 
4 - Pelc Vladimír PhDr. SDŽ 6 1,09 1 0,26 4 2,70 2 1,31 13 1,05 
7 - Matykiewicz Eduard KSČM 113 20,54 68 17,70 32 21,62 48 31,57 261 21,15 
8 - Feber Ondřej NK 70 12,72 36 9,37 18 12,16 14 9,21 138 11,18 

      

Zapsaných voličů 1 443 1 026 396 426 3 291 
Vydaných obálek 586 433 161 165 1 345 
Odevzdaných obálek 583 428 159 163 1 333 
Platných hlasů 550 384 148 152 1 234 
% platných hlasů 94,34 89,72 93,08 93,25 92,57 
Volební účast 40,61 42,20 40,66 38,73 40,87 

Protože MUDr. Radek Sušil získal v našem obvodě „Karviná“ celkem 53,34 % hlasů, 
byl senátorem zvolen a druhé kolo se tak u nás nemuselo konat. Na druhém místě 
skončil Eduard Matykiewicz s 16,94 % hlasů. 
Volební účast v obvodě „Karviná“ byla pouze 34,83 % zapsaných voličů. 
 

Bývalý senátor Eduard Matykiewicz  
při vylepování plakátů 
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Výsledky voleb do zastupitelstva kraje: 
Kandidující strana Dělnický dům Koukolná Zálesí Olmovec Celkem 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
  1 - KSČM  131 22,66 84 20,89 35  23,97  40  25,97  290  22,65  
12 - Křesť. demokrat.unie -                

Čs.strana lidová  
34 5,88 12 2,98 7  4,79  2  1,29  55  4,29  

18 - Strana zelených  13 2,24 3 0,74 1  0,68  3  1,94  20  1,56  
19 - Moravané  3 0,51 1 0,24 2  1,36  3  1,94  9  0,70  
24 - Osobnosti kraje  8 1,38 9 2,23 2  1,36  6  3,89  25  1,95  
27 - Národní strana  1 0,17 0 0,00 0  0,00  0  0,00  1  0,07  
31 - Nejen hasiči a živn. pro kraj  0 0,00 1 0,24 0  0,00  0  0,00  1  0,07  
32 - Strana zdravého rozumu  2 0,34 3 0,74 0  0,00  0  0,00  5  0,39  
33 - Sdruž. pro republiku 

Republik. strana čsl.  
0  0,00  1  0,24  0  0,00  0  0,00  1  0,07  

37 - SDŽ -  
        Strana důstojného života  

1  0,17  2  0,49  3  2,05  1  0,64  7  0,54  

42 - Volte Pravý Blok -
www.cibulka.net  

0  0,00  2  0,49  0  0,00  0  0,00  2  0,15  

44 - Demokracie  3  0,51  1  0,24  2  1,36  0  0,00  6  0,46  
47 - ODS 121  20,93  89  22,13  38  26,02  29  18,83  277  21,64  
48 - ČSSD  249  43,07  187  46,51  55  37,67  66  42,85  557  43,51  
53 - Dělnická strana - zrušení 

poplatků ve zdravotnictví  
12  2,07  7  1,74  1  0,68  4  2,59  24  1,87  

      

Zapsaných voličů 1 443 1 026 396 426 3 291 
Vydaných obálek 594 436 161 167 1 358 
Odevzdaných obálek 594 431 159 165 1 349 
Platných hlasů 578 402 146 154 1 280 
% platných hlasů 97,31  93,27 91,82 93,33 94,89 
Volební účast 41,16 42,50 40,66 39,20 41,26 

 
Do zastupitelstva Moravskoslezského kraje kandidovalo těchto 15 stran: 

1  Komunistická strana Čech a Moravy 
12  Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová  
18  Strana zelených  
19  Moravané  
24  Osobnosti kraje  
27  Národní strana  
31  Nejen hasiči a živnostníci pro kraj  
32  Strana zdravého rozumu  
33  Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čsl.  
37  SDŽ - Strana důstojného života  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  
44  Demokracie  
47  Občanská demokratická strana  
48  Česká strana sociálně demokratická  
53  Dělnická strana - zrušení poplatků ve zdravotnictví  

 
Celkově do zastupitelstva Moravskoslezského kraje získala ČSSD 42,63 % hlasů, ODS 
24,90 %, KSČM 15,92 %. Volební účast činila 38,6 % zapsaných voličů. 
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Z jednání zas tupitels tva obce 
 
8. zasedání ZO dne 27.2.2008  

schválilo: 
� Program rozvoje obce pro rok 2008 v oblasti investic)1 
 
9. zasedání ZO dne 5.3.2008  

schválilo: 
� vyjádření obce k oznámení MŽP o záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, 

a.s. Dolu ČSA na období 2011 – 2016“ dle předloženého návrhu 
rozhodlo: 

� v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2008 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o sdružení za účelem přípravy podmínek 
pro zahájení výstavby přeložky I/67)2 s názvem „Sdružení za vybudování 
severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R48“ dle předloženého návrhu 
 

10. zasedání ZO dne 12.5.2008  
schválilo: 

� stanovisko obce k vyjádření k posudku na záměr „Nápravná opatření – Laguny 
Ostramo“ zpracované Ing. Josefem Tomáškem, CSc., dle návrhu, předloženého 
pracovní skupinou ZO pro problematiku TPS NOLO 1  

pověřilo: 
� starostu obce dojednat schůzku se starostou obce Čížkovice)3 ve věci spalování TPS 

NOLO 1 
� starostu obce vyvolat jednání s odborem legislativním a odborem odpadů MŽP o 

problematice TPS NOLO 1 
uložilo: 

� tajemnici obecního úřadu získat poznatky z obcí v okrese a i jiných obcí ohledně 
sběrných dvorů a tyto informace předložit zastupitelstvu obce k posouzení 

 
11. zasedání ZO dne 4.6.2008  

vzalo na vědomí: 
� zprávu o stavu v oblasti požární ochrany 
� informaci starosty obce Ing. Mžika o schůzce se starostou obce Čížkovice a o 

jednání s legislativním odborem MŽP 
� informaci o sběrných dvorech v MS kraji a zároveň pověřilo pracovní skupinu ve 

složení Taťána Čempelová, Petr Kopel, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Ivo Bednár, PhD a 
Ing. Miroslav Kozel zpracováním analýzy současného stavu a návrhu optimalizace 
nakládání s odpady v obci Dětmarovice 

schválilo: 
� svolání společné tiskové konference obce Dětmarovice se sdružením ARNIKA 

k problematice spalování TPS NOLO 1)4. Obec Dětmarovice zároveň vyzve ke 
spoluúčasti na tiskové konferenci obec Čížkovice a Městskou část Ostrava – 
Heřmanice 

 
 

)1 Blíže viz str. 20/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
)2 Blíže viz kapitola Doprava na str. 37/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
)3 Čížkovice je obec v severních Čechách v okrese Litoměřice s cca 1.300 obyvateli a je tam cementárna 

Lafarge, kde se pálí odpad. 
)4 Viz str. 50/08 tohoto dílu Kroniky obce. 



 
 

 

Str. 

17/08 

� žádost obce o dotaci z Operačního programu životního prostředí, osy 6, na 
pokračování monitoringu sesuvného území „Ujala“ od roku 2009 na období 3 let 

projednalo: 
� některé záležitosti v rámci změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice  

 
12. zasedání ZO dne 2.7.2008  

schválilo: 
� po projednání technických podmínek realizace střechy a zateplení hlavní budovy 

základní školy zařazení investiční akce „ZŠ Dětmarovice – zateplení: II. etapa – 
budova A (zateplení pláště hlavní budovy)“ do Programu rozvoje obce pro rok 2008 
s termínem realizace stavby v období letních prázdnin 2008 

 
13. zasedání ZO dne 20.8.2008  

schválilo: 
� dle usnesení § 84 odst. 2 písmene x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny 
číslo 6 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice 

uložilo: 
� stavebnímu úřadu Obecního úřadu Dětmarovice, aby informoval jednotlivé vlastníky 

pozemků, kteří požádali o změnu územního plánu, jak bylo rozhodnuto o jejich 
požadavku a tuto informaci rovněž zaslal na vědomí pořizovateli územního plánu, 
odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné  

 
14. zasedání ZO dne 10.9.2008  

vzalo na vědomí: 
� analýzu současného stavu a návrh optimalizace nakládání s odpady v obci a 

v souvislosti s tím 
uložilo: 

� obecnímu úřadu zpracovat tuto optimalizaci do systému odpadového hospodářství 
obce od 1.1.2009  

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

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nový územní plán 
obce 

uložilo: 
� obecnímu úřadu požádat Magistrát města Karviná, odbor územního plánování a 

stavebního řádu, o pořízení nového územního plánu obce  
určilo: 

� pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu obce pro všechny fáze 
projednávání územního plánu, a to podle platných zákonů o územním plánování a 
stavebním řádu starostu obce Ing. Lumíra Mžika 

schválilo: 
� zastavení prací na pořizování změny č. 2 a č. 4 

Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice 
vzalo na vědomí: 

� žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o 
poskytnutí dotace na úhradu výměny oken v budově 
fary 

 Budova fary je již značně zchátralá 
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15. zasedání ZO dne 22.10.2008  
schválilo: 

� zakoupení a instalaci 2 ks ukazatelů rychlosti (informační radary) v hodnotě celkem 
cca 200 tisíc korun 

� zakoupení radaru „pistolového“ typu v hodnotě cca 100 tisíc korun 
� poskytnutí daru – radaru „pistolového“ typu v hodnotě cca 100 tisíc korun 

Obvodnímu oddělení Policie ČR Dětmarovice 
� zařazení zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce 

elektrorozvodů v objektech základní školy“ do programu rozvoje obce pro rok 2009 
� zahájení přípravných prací pro realizaci investiční akce „Rekonstrukce 

elektrorozvodů v objektech základní školy“ 
 
16. zasedání ZO dne 10.12.2008  

schválilo: 
� nákup radaru „pistolového typu“ dle usnesení ZO ze dne 22.10.2008 v prvním 
čtvrtletí 2009 v rámci investičních výdajů 

� zařazení zpracování projektové dokumentace akce „ZŠ zateplení - III. etapa“, a to 
pro části: 
o zateplení pláště tělocvičny a spojovací chodby 
o zateplení pláště a stropu budovy školní družiny 
v celkové hodnotě cca 50.000 Kč do Programu rozvoje obce pro rok 2009 

� zařazení realizace investiční akce „ZŠ zateplení - III. etapa“, to je: 
o rekonstrukce střechy tělocvičny a spojovací chodby 
o zateplení pláště tělocvičny a spojovací chodby 
o zateplení pláště a stropu budovy školní družiny 
v celkové hodnotě cca 3,750.000 Kč do Programu rozvoje obce pro rok 2009 

vzalo na vědomí: 
� předložené tři varianty technické studie vedení obchvatu obce – Silnice I/67 

Bohumín – Karviná, které byly vypracovány Sdružením za vybudování 
severovýchodní příhraniční spojky D47 - R48 a v souvislosti s tím 

souhlasilo: 
� s variantou vedení severního obchvatu obce)5 a žádalo pokračování v pracích na této 

variantě a 
nedoporučilo ke schválení: 

� variantu vedení jižního obchvatu 
obce a  

zásadně nesouhlasilo: 
� s navrhovanou variantou severo-

jižního vedení obchvatu obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

)5 Blíže viz kapitola Doprava na str. 37/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
Poznámka: 
Celoročně se zastupitelstvo obce zabývalo majetkovými převody, žádostmi občanů o změnu územního 
plánu a různými jinými záležitostmi. 

Silnice I/67 v centru obce, 
vlevo budova radnice 
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ZZee  žžii vvoottaa  oobbccee  
 
 
 
 
 
 

 
Sekání trávy u místních komunikací se stalo samozřejmostí. 

Za volantem pracovník OÚ Vítězslav Josiek. 
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Program rozvoje  obce v oblas ti inves tic pro rok  2008 
 
Projektová dokumentace v celkovém objemu 1,400.000 K č 
o Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice  - Subaglomerace Koukolná III 
o Stavební úpravy – změna ze septiku na žumpu u domu čp. 334 Rumcajs 
o Poradenská služba a zprostředkování dotací, studií 
o Komunikace Kniezek – Rak 
o Komunikace Zálesí Bortlík – Dadok 
o Komunikace Sikora – Pospiech 
o Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice 
o Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce v obci Dětmarovice 
o Stavební úpravy – zastřešení budovy tělocvičny základní školy 
Stavby v celkovém objemu 5,400.000 Kč 
o Vodovodní řad podél komunikace na Olmovci parcela č. 1200 
o Zpevnění místní komunikace na parcelách č. 2795 – 2799 v k.ú. Dětmarovice 
o Stavební úpravy – změna ze septiku na žumpu u domu čp. 334 Rumcajs 
o Střešní nástavba 14-ti třídní školy – objekt A 
o ZŠ zateplení – I. etapa: Výměna výplní otvorů – objekt B – jídelna 
o ZŠ zateplení – I. etapa: Výměna výplní otvorů – objekt C + D – tělocvična + kotelna 

(realizace v případě přidělení dotace) 
o ZŠ zateplení – II. etapa: objekt A (zateplení pláště hlavní budovy)*   
Stroje v celkovém objemu 675.000 Kč 
o Vysavač ke sběru a nakládání komunálního odpadu, listí a trávy 
o Veřejný bezdrátový rozhlas – rozšíření počtu venkovních přijímačů 
 

 
Schvalování rozpoč tu  
 
7. zasedání ZO dne 12.12.2007 

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

v prvním čtvrtletí 2008 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze 
schváleného rozpočtu roku 2007, to je 7.205.000 Kč, z toho rozpočtové provizorium 
pro příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Dětmarovice na neinvestiční 
výdaje činí 950.000 Kč 

 
8. zasedání ZO dne 27.2.2008 

schválilo: 
� schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2008 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 34.580 tis. Kč (v členění dle předloženého 
návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 41.117 tis. Kč (v členění dle předloženého 
návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6.537 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 2.848 tis. Kč, 
které budou uhrazeny v roce 2008, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2007 
ve výši 9.385 tis. Kč 

 
 

)* Tato akce byla do Programu rozvoje obce zařazena dodatečně až na 12. zasedání ZO dne 2.7.2008. 
Náklady na realizaci této stavby ve výši 4,647.000 Kč nejsou započítány v celkové částce objemu staveb. 
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schválilo: 
� příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a mateřskou školu Dětmarovice, 

příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2008 ve výši 4.250 tis. Kč 
 

9. zasedání ZO dne 5.3.2008  
schválilo: 

� rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce pro rok 2008 
 

11. zasedání ZO dne 4.6.2008  
schválilo: 

� rozpočtová opatření č. 2, 3, 4, 5, 6, a 7 a upravený rozpočet obce pro rok 2008 ke 
4.6. takto: 
o příjmy celkem po konsolidaci ve výši 35,139.000 Kč 
o výdaje celkem po konsolidaci ve výši 41,676.000 Kč 
o rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6,537.000 Kč a splátka úvěru ve výši 2,848.000 
Kč, která bude uhrazena v roce 2008, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 
2007 ve výši 9,385.000 Kč 
 

14. zasedání ZO dne 10.9.2008  
vzalo na vědomí: 

� rozbory hospodaření obce k 31.7.2008 
schválilo: 

� rozpočtová opatření č. 10 – 13 a upravený rozpočet obce dle předloženého návrhu 
pro rok 2008 k 10.9.2008 takto: 
o příjmy celkem ve výši 40,169.000 Kč  
o výdaje celkem po konsolidaci ve výši 46,706.000 Kč 
o rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6,537.000 Kč a splátka úvěru ve výši 2,848.000 
Kč, která bude uhrazena v roce 2008, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 
2007 ve výši 9,385.000 Kč  
 

15. zasedání ZO dne 22.10.2008  
schválilo: 

� rozpočtové opatření č. 17 ke schválenému rozpočtu pro rok 2008 
 

16. zasedání ZO dne 10.12.2008  
schválilo: 

� rozpočtové opatření č. 18 – 25 a upravený rozpočet obce pro rok 2008 k 10.12.2008 
takto: 
o příjmy celkem po konsolidaci ve výši 42,986.000 Kč  
o výdaje celkem po konsolidaci ve výši 49,523.000 Kč 
o rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6,537.000 Kč a splátka úvěru ve výši 2,848.000 
Kč, která bude uhrazena v roce 2008, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 
2007 ve výši 9,385.000 Kč  
 

18. zasedání ZO dne 18.3.2009  
schválilo: 

� upravený rozpočet obce k 31.1.22008 dle předloženého návrhu 
� závěrečný účet obce Dětmarovice pro rok 2008 včetně zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez výhrad 
souhlasilo: 

� s celoročním hospodařením obce Dětmarovice v roce 2008, a to bez výhrad 
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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 8 
 
 
Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet  

v únoru 2008: 

 
Plnění 

k 31.12.2008: 
Daňové příjmy celkem 28,300.000 32,387.000 
� Sdílené daně celkem: 25,100.000 28,910.000 

z toho:  
o daň z příjmu závislá činnost 6,000.000 6,030.000 
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání 1,200.000 1,489.000 
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 300.000 491.000 
o daň z příjmu právnických osob 7,000.000 8,500.000 
o daň z příjmu právnických osob za obec 0 205.000 
o DPH 10,600.000 12,195.000 

� Daň z nemovitostí  2,400.000 2,427.000 
� Správní poplatky 400.000 474.000 
� Poplatek ze psů 80.000 86.000 
� Jiné daňové příjmy  320.000 490.000 

Nedaňové příjmy celkem 3,203.000 3,736.000 
� Příjmy z vlastní činnosti: knihovna 23.000 20.000 
� Příjmy z vlastní činnosti: sociální věci 570.000 618.000 
� Příjmy z pronájmu majetku – nájemné byty 142.000 161.000 
� Příjmy z pronájmu majetku  
�                        – nájemné nebytové prostory 

 
690.000 

 
746.000 

� Příjmy z pronájmu majetku – hřbitovní poplatky 100.000 20.000 
� Poplatek odpad 1,400.000 1,606.000 
� Příjmy z úroků a finančního majetku 148.000 212.000 
� Splátky půjček  130.000 132.000 
� Ostatní nedaňové příjmy 0 221.000 

Kapitálové příjmy  2,000.000 2,322.000 
� Příjmy z prodeje DHM 2,000.000 2,000.000 
� Příjmy z prodeje pozemků 0 22.000 
� Dar Nadace ČEZ 0 300.000 

Přijaté dotace  1,077.000 4,558.000 
� Státní: volby 0 120.000 
� Státní: vyrovnávací 1,077.000 1,077.000 
� Úřad práce mzdy VPP 0 398.000 
� Dotace SFŽP 0 162.000 
� Dotace SFŽP – fond soudržnosti 0 2,761.000 
� Neinvestiční dotace od obcí 0 40.000 

PPŘŘÍÍJJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM   34,580.000 43,003.000 
Přebytek roku 2007 9,385.000 9,385.000 
PPŘŘÍÍJJMM YY  CCEELLKK EEMM  4433,,996655..000000  5522,,338888..000000  
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Ukazatel: 

Schválený 
rozpočet  

v únoru 2008: 

 
Čerpání 

k 31.12.2008: 
Neinvestiční výdaje celkem 28,440.000 26,540.000 
� Doprava  2,900.000 2,590.000 

o dopravní obslužnost            855.000 779.000 
o místní komunikace  2,045.000 705.000 
o chodníky 0 1,106.000 

� Vodní hospodářství  700.000 442.000 
o ČOV, kanalizace     610.000 424.000 
o drobné toky             60.000 0 
o pitná voda 30.000 18.000 

� Školství  110.000 140.000 
o základní škola    110.000 140.000 

� Kultura  2,240.000 2,100.000 
o knihovna            820.000 682.000 
o Dělnický dům  375.000 346.000 
o ostatní (rozhlas, Okénko, SPOZ) 960.000 971.000 
o sdělovací prostředky 85.000 101.000 

� Komunální služby                         5,900.000 5,003.000 
o bytové prostory  150.000 51.000 
o nebytové prostory 1,180.000 843.000 
o veřejné osvětlení              1,500.000 1,472.000 
o hřbitov   280.000 240.000 
o komunální služby        2,790.000 2,397.000 

� Životní prostředí   4,100.000 4,471.000 
o komunální odpad   3,080.000 3,192.000 
o ochrana půdy 170.000 177.000 
o veřejná zeleň              750.000 1,011.000 
o monitoring hluku 0 8.000 
o odchyt psů 100.000 83.000 

� Sociální věci 2,050.000 2,180.000 
� Požární ochrana 330.000 359.000 
� Zastupitelstva obcí 1,082.000 1,014.000 
� Volby kraj a senát 0 130.000 
� Všeobecná veřejná správa 7,950.000 7,736.000 
� Finanční operace  178.000 375.000 
� Nerozdělená rezerva 900.000 0 

Neinvestiční příspěvky PO – Základní škola 4,250.000 4,306.000 
Neinvestiční příspěvky  
                  společenským a jiným organizacím 

 
900.000 

 
841.000 

Investiční výdaje celkem  7,527.000 11,319.000 
� Pořízení hmotného majetku   

o stroje  675.000 1,171.000 
o stavby 5,400.000 9,342.000 
o projekty 1,400.000 806.000 
o výkupy 52.000 0 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM  41,117.000 43,006.000 
Splátky úvěru  2,848.000 2,848.000 
VVÝÝDDAAJJEE  CCEELLKK EEMM  4433,,996655..000000  4455,,885544..000000  
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Závěrečný účet obce za rok 2008 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2008 

Daňové příjmy 28,300.000 32,460.000 32,387.000 
Nedaňové příjmy 3,203.000 3,700.000 3,736.000 
Kapitálové příjmy 2,000.000 2,322.000 2,322.000 
Přijaté dotace 1,077.000 4,558.000 4,558.000 
Příjmy celkem 34,580.000 43,040.000 43,003.000 
Běžné výdaje 33,590.000 37,284.000 31,687.000 
Kapitálové výdaje 7,527.000 12,293.000 11,319.000 
Výdaje celkem 41,117.000 49,577.000 43,006.000 
Saldo: příjmy – výdaje -6,537.000 -6,537.000 -3.000 
Financování 6,537.000 6,537.000 3.000 
Splátky úvěrů -2,848.000 -2,848.000 -2,848.000 
Prostředky minulých let 9,385.000 9,385.000 2,851.000 
Financování celkem 6,537.000 6,537.000 3.000 

 
 

Stav majetku vedeného v účetnictví obce dle inventarizace ke dni 31.12.2008 
Poř. 
číslo 

Číslo 
SÚ 

 
Název 

Stav v Kč 
Skutečný Účetní 

1 018 Drobný nehmotný investiční majetek 503.342,85 503.342,85 
2 019 Ostatní drobný nehmotný majetek 1,134.500,50 1,134.500,50 
3 021 Budovy, haly, stavby 126,333.308,33 126,333.308,33 
4 022 Movitý majetek 5,361.150,36 5,361.150,36 
5 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3,963.756,05 3,963.756,05 
6 031 Pozemky 8,384.945,35 8,384.945,35 
7 032 Umělecká díla a předměty 29.753,00 29.753,00 
8 042 Pořízení hmotných investic 5,503.402,10 5,503.402,10 
9 069 Finanční investice 2.000,00 2.000,00 

10 112 Materiál na skladě 12.280,70 12.280,70 
11 132 Zboží na skladě 25.980,00 25.980,00 
12 231 Základní běžný účet 6,363.983,17 6,363.983,17 
13 236 Peněžní fondy – sociální fond 240.330,38 240.330,38 
14 311 Odběratelé 169.296,20 169.296,20 
15 314 Poskytnuté provozní zálohy 800.170,00 800.170,00 
16 315 Pohledávky 181.568,80 181.568,80 
17 335 Půjčky SF – pohledávky za zaměstnance 157.000,00 157.000,00 
18 378 Jiné pohledávky 550.825,45 550.825,45 
19 321 Dodavatelé 347.053,44 347.053,44 
20 331 Závazky vůči zaměstnancům 439.794,00 439.794,00 
21 336 Závazky vůči SZ a ZP 240.496,00 240.496,00 
22 342 Ostatní přímé daně 47.933,00 47.933,00 
23 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 2,983.601,00 2,983.601,00 
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N e i n v e s t ičn í  v ý d a j e  
                                    
Doprava:  2,590.000,- 
 � dopravní obslužnost – příspěvek MHD Orlová 565.000,- 
 � dopravní obslužnost – ČSAD Karviná 214.000,- 
 � dopravní obslužnost celkem 779.000,- 
 � MK – zimní údržba 210.000,- 
 � MK – údržba a opravy 360.000,- 
 � MK – značky, posypový materiál 131.000,- 
 � MK – pohonné hmoty na zimní údržbu chodníků 4.000,- 
 � místní komunikace celkem 705.000,- 
 � chodníky celkem 1,106.000,- 

 
 

Vodní hospodářství: 442.000,- 
 � ČOV – el. energie na ČOV a přečerpávací stanici 67.000,- 
 � ČOV – materiál k údržbě 9.000,- 
 � ČOV – vývoz kalů, rozbory vody 285.000,- 
 � ČOV – opravy a údržba 63.000,- 
 � ČOV – poplatek za objem vypouštěných vod 0,- 
 � ČOV a kanalizace celkem 424.000,- 
 � čistění potoků 0,- 
 � drobné toky celkem 0,- 
 � opravy a údržba 0,- 
 � dary obyvatelstvu – přípojky 18.000,- 
 � pitná voda celkem 18.000,- 
 

Školství:  140.000,- 
 � příspěvek polské ZŠ Dolní Lutyně 46.000,- 
 � ZŠ – pojištění majetku 83.000,- 
 � služby 11.000,- 
 � základní škola celkem 94.000,- 
 

Kultura:  2,100.000,- 
 � knihovna – mzdy včetně pojištění 395.000,- 
 � knihovna – nákup knih 124.000,- 
 � knihovna – materiál a DHM 34.000,- 
 � knihovna – voda, plyn, el. energie 52.000,- 
 � knihovna – telefon, pojištění, Internet 68.000,- 
 � knihovna – cestovné, transféry obyv. SF 9.000,- 
 � knihovna – údržba 0,- 
 � knihovna celkem 682.000,- 
 � Dělnický – DHM, materiál k údržbě, voda 177.000,- 

Nové chodníky 
vybudované 
v roce 2008. 

Vlevo 
u Dělnického 

domu, 
vpravo na 
hřbitově. 
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 � Dělnický – služby – kulturní akce, revize 128.000,- 
 � Dělnický – opravy 41.000,- 
 � Dělnický celkem 346.000,- 
 � místní rozhlas – poplatky 9.000,- 
 � místní rozhlas – údržba 27.000,- 
 � místní rozhlas celkem 36.000,- 
 � sdělovací prostředky – tisk „Okénko“, poštovné 65.000,- 
 � sdělovací prostředky celkem 65.000,- 
 � ostatní – mzdy, SP, ZP 34.000,- 
 � ostatní – materiál 23.000,- 
 � ostatní – nájemné 72.000,- 
 � ostatní – služby (obecní ples, obecní oslavy) 714.000,- 
 � ostatní – věcné dary, občerstvení (akce SPOZ) 128.000,- 
 � ostatní kultura celkem 971.000,- 
 

Komunální služby: 5,003.000,- 
 � bytové hospodářství – materiál k údržbě 0,- 
 � bytové hospodářství – voda, plyn, el. energie 9.000,- 
 � bytové hospodářství – pojištění budov 16.000,- 
 � bytové hospodářství – služby (revize, fekál, dopravné, …) 5.000,- 
 � bytové hospodářství – opravy 0,- 
 � ostatní výdaje – přeplatky záloh energií 21.000,- 
 � bytové hospodářství celkem 51.000,- 
 � nebytové prostory – materiál k údržbě 9.000,- 
 � nebytové prostory – voda, plyn, el. energie 308.000,- 
 � nebytové prostory – pojištění budov 34.000,- 
 � nebytové prostory – služby (revize, fekál, dopravné, …) 91.000,- 
 � nebytové prostory – opravy 394.000,- 
 � ostatní výdaje – přeplatky záloh 7.000,- 
 � nebytové prostory celkem 843.000,- 
 � VO – materiál k údržbě 198.000,- 
 � VO – el. energie 733.000,- 
 � VO – služby, revize 2.000,- 
 � VO – údržba 539.000,- 
 � veřejné osvětlení celkem 1,472.000,- 
 � hřbitov – DHM, materiál a pohonné hmoty 14.000,- 
 � hřbitov – voda, plyn, el. energie 28.000,- 
 � hřbitov – služby (revize hromosvod, plyn, elektro, …) 6.000,- 
 � hřbitov – opravy 192.000,- 
 � hřbitov celkem 240.000,- 

  
 � ostatní – mzdy včetně pojištění 2,132.000,- 
 � ostatní – ochranné pracovní pomůcky, materiál, poh. hmoty 140.000,- 
 � ostatní – pojištění aut, telefon. poplatky 25.000,- 

Náš hřbitov patří 
mezi nejhezčí v okolí 
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 � ostatní – služby (školení, revize, cestovné)  15.000,- 
 � ostatní – údržba 32.000,- 
 � ostatní – transféry obyv. SF 53.000,- 
 � komunální služby ostatní celkem 2,397.000,- 
 

Životní prostředí: 4,471.000,- 
 � komunální odpad – odvoz a likvidace odpadu 3,192.000,- 
 � monitoring půdy a podzemních vod 177.000,- 
 � monitoring hluku 8.000,- 
 � veřejná zeleň – mzdy včetně pojištění 466.000,- 
 � veřejná zeleň – drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.000,- 
 � veřejná zeleň – materiál, pohonné hmoty, pracovní pomůcky 85.000,- 
 � veřejná zeleň – pojištění strojů 21.000,- 
 � veřejná zeleň – údržba zeleně 420.000,- 
 � veřejná zeleň – služby 6.000,- 
 � veřejná zeleň celkem 1,011.000,- 
 � odchyt psů a pobyt psů v útulku 83.000,- 
 

Sociální věci - DPS: 2,180.000,- 
 � mzdy a pojištění, pečovatelská služba 1,062.000,- 
 � materiál k údržbě, pohonné hmoty, DHM 78.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie 572.000,- 
 � telefon, pojištění budov 65.000,- 
 � služby – fekál, revize 50.000,- 
 � údržba 291.000,- 
 � ostatní transféry obyv. SF, ostatní výdaje 62.000,- 
 

Požární ochrana:  359.000,- 
 � materiál, DHM, ochranné pomůcky výjezdové jednotky 47.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie – hasičská zbrojnice 129.000,- 
 � telefon, pojištění budovy 32.000,- 
 � pohonné hmoty 12.000,- 
 � služby – fekál, revize, školení 21.000,- 
 � údržba 111.000,- 
 � refundace mezd 7.000,- 
 

Zastupitelstvo obce: 1,014.000,-  
 � odměny členům zastupitelstva obce včetně pojištění 1,004.000,-  
 � ostatní transféry obyv. SF, cestovné 10.000,- 
 

Volby do zastupitelstva kraje: 130.000,- 
 

Činnost místní správy: 7,736.000,- 
 � mzdy zaměstnanců včetně pojištění 5,495.000,- 
 � knihy, předplatné tisk 30.000,- 
 � drobný dlouhodobý hmotný majetek 158.000,- 
 � materiál – kancelářské a čistící potřeby 96.000,- 
 � voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty 413.000,- 
 � poštovné, telefon, pojištění budov a aut a odpovědnostní 345.000,- 
 � právnické služby, školení, zpracování mezd 165.000,- 

� služby – Internet, aktualizace zákonů na PC,  
   vazba Sbírky zákonů, aktualizace a údržba 
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   programů, dohled zabezpečovacího zařízení budovy,  
   renovace tonerů, revize budovy, fekál, DIGIS   363.000,- 
� programové vybavení 77.000,- 
� údržba a opravy 120.000,- 
� reprefond – pohoštění a dary 95.000,- 
� transféry sociálního fondu zaměstnanců, půjčky 181.000,- 
� dary obyvatelstvu – plynové přípojky 144.000,- 
� daně a poplatky 2.000,- 
� dotace obcím (svaz obcí, přestupky) 46.000,- 
� cestovné 6.000,- 
 

 
 

Finanční operace: 170.000,- 
 � úroky z úvěru 166.000,- 
 � peněžní služby 4.000,- 
 

Finanční operace - ostatní: 205.000,- 
 
NN ee ii nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   2266,,554400..000000,,--  
 
 
I n v e s t i čn í  v ý d a je 
 

Stroje a zařízení:  1,171.000,- 
 � vysavač listí 71.000,- 
 � veřejný bezdrátový rozhlas 900.000,- 
 � radary pro měření rychlosti 200.000,- 
 

Stavby:  9,342.000,- 
 � vodovodní řad parcela č. 1200 455.000,- 
 � MK Sobotka 173.000,- 
 � žumpa čp. 334 198.000,- 
 � výměna oken + zateplení ZŠ 5,154.000,- 
 � rekonstrukce střechy ZŠ 3,362.000,- 
 

Projekty a studie: 806.000,- 
 � obecní kanalizace III. 172.000,- 
 � žumpa čp. 334 11.000,- 
 � střecha kotelny ZŠ 46.000,- 
 � územní plánu - změny 348.000,- 
 � projekty MK 189.000,- 
 � projekt nasvícení přechodů 40.000,- 
  
II nn vv ee ss tt ii čč nn íí   vv ýý dd aa jj ee   cc ee ll kk ee mm   1111,,331199..000000,,--  

Nová parková úprava a nový plot z tvarovek  
u budovy obecního úřadu 
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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  – na činnost 400.000,- 
☺ SK Dětmarovice – na projekt 50.000,- 
☺ TJ Sokol Dětmarovice 170.000,- 
☺ Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 30.000,- 
☺ Myslivecké sdružení Zátiší Dětmarovice 30.000,- 
☺ Honební společenstvo Rovina – na činnost 10.000,- 
☺ Honební společenstvo Rovina – na projekt 12.000,- 
☺ Český zahrádkářský svaz – na činnost 12.000,- 
☺ Český zahrádkářský svaz – na projekt 8.000,- 
☺ Český kynologický svaz č. 088 Dětmarovice 15.000,- 
☺ Český kynologický svaz č. 029 Dětmarovice 25.000,- 
☺ Český svaz ochránců přírody Dětmarovice 9.000,- 
☺ Česká svaz včelařů Dětmarovice 10.000,- 
☺ Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice 5.000,-  
☺ Český svaz žen Dětmarovice 4.142,- 
☺ Občanské sdružení Občané za životní jistoty Dětmarovice 6.000,- 
☺ Organizační výbor GRACIA)1 4.500,- 
☺ Svaz tělesně postižených Orlová)2 3.500,- 
☺ Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná)3 10.000,- 
☺ Slezská humanita Karviná)4 5.000,- 
☺ TRIANON, o.s.)5 2.500,- 
☺ OS Českého červeného kříže Karviná 2.500,- 
☺ DUHA Orlová)6  10.000,- 
☺ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)7 7.000,- 
         C e l k e m  841.142,- 
 
)1 Mezinárodní cyklistický závod žen s mnohaletou tradicí, který každoročně projíždí katastrem naší obce. 
)2 Svaz tělesně postižených Orlová se sídlem v Orlové 1 – Městě je dobrovolná nezávislá organizace, 
jejímž cílem  je pomáhat lidem s tělesným  postižením, včetně lidí postižených více vadami. K činnosti mj. 
využívá bezbariérovou  klubovnu. 
)3 Středisko HOSANA  Karviná je domov pro osoby se zdravotním postižením, který má sídlo v Karviné – 
Darkově. Poskytuje bydlení a podporu v péči o sebe osobám se středním a těžkým mentálním postižením. 
)4 Slezská humanita je humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc. Zajišťuje celoroční 
pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého 
zdravotního stavu potřebují péči. 
)5 Činnost Občanského sdružení TRIANON se sídlem v Českém Těšíně je poměrně obsáhlá, jedna z aktivit 
je orientovaná na přeshraniční spolupráci zejména ve prospěch integrace osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
)6 Mateřská a speciální škola DUHA, spol. s r.o. se sídlem v Orlové – Lutyni. Mateřská škola se mj. 
zaměřuje na mluvní nedostatek dětí, základní škola speciální je určena pro mentálně, tělesně a smyslově 
postižené děti a mládež ve věku 6 - 20 let. 
)7 Pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Karviná. 

V letošním roce byla 
 definitivně ukončena výstavba  

místní komunikace  
„Sobotka“ na Zálesí 
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R e k o n s t r u k c e  b u d o v y  z á k l a d n í  š k o l y 
 
Letošní prázdniny proběhly v obrovském stavebním ruchu v naší škole. Již v loňském 
roce)1 o prázdninách byl u školy velký „frmol“, ale s tím letošním se to nedá srovnat. 
Během letošních prázdnin se podařila výměna oken v jídelně a družině a také tělocvična 
je nyní prosvětlena novými okny. 
Změnil se i vnější vzhled hlavní budovy. Nově zateplená fasáda a nová sedlová střecha 
budou jistě snižovat náklady na provoz školy po mnoho let. Za kvalitu provedené práce 
vděčíme především firmám, které se na této rekonstrukci podílely. Obrovskou zásluhu 
má i náš stavební dozor paní Květuše Švedová. Prostředky na tyto opravy jsme částečně 
získali ze Státního fondu životního prostředí a z Regionálního operačního programu. 
Tímto však plány ve škole nekončí. Již je podepsána smlouva a finančně zajištěno 
dokončení celkové opravy vody a kanalizace ve škole a výstavba výukového altánu, 
které se budou provádět v příštím roce. V současné době se taktéž dokončuje 
dokumentace na opravu střechy krčku a tělocvičny. Poté, co bude dokumentace hotová, 
obec se bude snažit získat spolufinancování na zateplení a opravy střech těchto objektů. 
Úkolem pro příští období pak bude projekt a realizace výměny elektrorozvodů v celé 
škole. Věřím, že v nově opravené budově se bude žákům i učitelům líbit a že si budou 
vážit snahy obce. 

      
Hlavní budova školy 3.7. a 1.9.2008 – neuvěřitelně rychlá proměna 

 

Jak z předcházejících řádků vyplývá, převážná většina investičních výdajů z finančních 
prostředků obce tak směřovala v roce 2008 do školství. Byla provedena akce „Zateplení 
budovy základní školy“. 
Projekt byl rozdělen na několik částí: 
● část I: „ZŠ Dětmarovice – zateplení, 1. etapa – výměna výplní otvorů, objekt B 
(výměna oken v družině)“  
● část II: „ZŠ Dětmarovice – zateplení, 1. etapa – výměna výplní otvorů, objekty C a D 
(výměna oken v tělocvičně a kotelně)“  
● část III: „ZŠ Dětmarovice – zateplení, 2. etapa – budova A (zateplení pláště hlavní 
budovy)“  
 

 
Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 
Realizací tohoto projektu,  který se skládal ze zateplení obvodových stěn, výměny otvo- 
 
)1 V loňském roce byla vyměněna okna v hlavní školní budově, viz Kronika obce 2007, str. 24/07. 
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rových výplní (oken) a zateplení střešní konstrukce, dochází ke snížení emisí CO2 o cca 
73 t/rok a k úspoře energie cca 1212 GJ/rok. 
� Celkové uznatelné náklady na akci činily 3,247.708 Kč 
� Z toho je příspěvek z fondu EU (85%)   2,760.552 Kč 
� Příspěvek SFŽP ČR (5%)                  162.385 Kč 
� Příspěvek obce Dětmarovice (10%)      324.770 Kč 
� Celkové náklady na tuto akci celkem činily  5,154.000 Kč 
Rozdíl mezi celkovými a uznatelnými náklady byl hrazen z prostředků obce. 
Výměnu otvorových výplní realizovala firma Kovovýroba Jaroš, a.s. Orlová - Poruba a 
zateplení firma JAMTEKO GROUP, a.s. Bohumín. 
 

 
 

V průběhu akce byl na plotě u ZŠ velkoplošný panel, který informoval o tom, že stavba 
je realizována z fondů EU. 
Druhý velkoplošný panel byl umístěn na budově spojovací chodby k tělocvičně. 
Na paměť stavby by měla sloužit trvalá pamětní deska, která bude umístěna v budově 
ZŠ v příštím roce 2009. 
 

 
V rámci Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Moravskoslezsko) v oblasti 
podpory Rozvoj venkova obec požádala o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy 
základní školy. 
Cílem tohoto projektu je zlepšit špatný technický stav ploché střechy hlavní budovy - 
objektu A 14-ti třídní školy a rozvodů zdravotechnické instalace v objektu a také 
vybudovat novou stavbu „altánek“ pro výuku žáků v přírodním arboretu.  
Žádost o dotaci zpracovala Hospodářská a rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské 
centrum s r.o. se sídlem v Třinci (HRAT). Tato firma kvalitním zpracováním žádosti o 
dotaci přispěla k jejímu získání. 
Dodavatelem celé této stavby (výstavba sedlové střechy) je Stavební společnost 
Karviná, a.s. (firma SSKA Karviná)  
Realizace projektu je rozložena na tři části a dva roky. 
V roce 2008 byla provedena rekonstrukce střechy hlavní budovy. 
� Náklady na rekonstrukci střechy celkem 3,361.997 Kč 
V roce 2009 bude provedena rekonstrukce rozvodů ZTI a výstavba pavilónu. 
Předpokládané náklady na tyto stavby jsou následující: 
� Rekonstrukce rozvodů ZTI 3,326.019 Kč 
� Výstavba výukového pavilónu 660.364 Kč 
Na základě uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
obdrží obec na tuto rekonstrukci dotaci ve výši 92,5% způsobilých nákladů. 

Boční pohled na nově rekonstruovanou 
střechu na hlavní budově školy.  
V popředí budova školní družiny, rovněž 
po rekonstrukci 
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R e k o n s t r u k c e  v eř e jn é h o  r o z h l a s u 
 
Velkou změnou v životě obce bylo v roce 1951 zavedení místního rozhlasu. Místní 
národní výbor zakoupil mimo samotné rozhlasové ústředny 12 reproduktorů, které byly 
umístěny pouze na budovách v centru obce. Byly například na budově MNV, na 
Dělnickém domě či na řeznictví Evžena Nogy. Zřízení obecního rozhlasu tehdy stálo 
109.526,- Kčs.   

 
Postupně byl rozhlas rozšiřován i do dalších částí obce. 
V roce 1981 byla zavedena pravidelná relace „Hrajeme na přání“, která byla svého času 
velice oblíbená a využívala ji, na rozdíl od dnešních dnů, spousta občanů. 
První rekonstrukce, doplnění rozvodů i reproduktorů, proběhlo v letech 1984 – 1985 
současně s rozšířením veřejného osvětlení v rámci renovace sítě nízkého napětí SME. 
Tato rekonstrukce byla provedena dle projektů 4842 a 5005 s náklady cca 300.000,- 
Kčs.   
Místní rozhlas byl ovládán ústřednou z Tesly Vráble  VZ 69101 z 60. - 70. let, která 
byla kromě mikrofonu vybavena rádiem, gramofonem a magnetofonem. 
 
Začátkem roku 1995)* bylo vypsáno poptávkové řízení na další rekonstrukci místního 
rozhlasu. Ze čtyř přihlášených firem byla vybrána nabídka firmy SADO ACOUSTICS 
s. r. o. z Ostravy - Hrabůvky, která se může pochlubit ozvučením celé řady významných 
renomovaných firem na Severní Moravě, především ozvučením několika studií v České 
televizi Ostrava.  
Při rekonstrukci v roce 1995 byla provedena výměna zastaralé rozhlasové ústředny na 
Obecním úřadu za novou, modernější, s vyšším výkonem typ NAXOS Y-800/4 CD 
včetně přehrávače CD disků, konc. stupně NAXOS K-800 „In line“ se 3 ks koncových 
stupňů KSU 400. Současně byly ponechány v provozu 2 ks koncových stupňů typ 
TESLA AVC 2050, 1300W. Dále byly rozšířeny rozvody volného vedení i do 
vzdálenějších částí obce a doplněno 91 reproduktorů. Finanční objem této rekonstrukce 
byl 382.412,- Kč.  
V roce 2007 byl rozvod po obci proveden holými vodiči  na izolátorech po sloupech  
volného vedení SME, veřejného osvětlení a jen málo po samostatných sloupech 
veřejného rozhlasu. Použité reproduktory, TESLA ARS různých typů, v počtu cca 140 
ks byly rozmístěny po trasách dle projektu. 
Začátkem roku 2007 podala Obec Dětmarovice žádost o cenovou nabídku na 
rekonstrukci místního rozhlasu. 
Po dvanácti letech jsme tedy přikročili k další modernizaci obecního veřejného 
rozhlasu. Zejména z důvodů neudržitelnosti – značných nákladů na údržbu stávajícího 
drátového rozvodu, který vlivem stáří a povětrnostních podmínek má popraskané 
izolátory na sloupech a prověšené vodiče, které způsobovaly zkraty a tím i částečné 
poškození zesilovače v rozhlasové ústředně. V neposlední řadě také z důvodů již 
dlouhodobých žádostí občanů z okrajových částí obce, zejména za mostem v Koukolné, 
u rybníků v Koukolné, za nadjezdem k elektrárně u DPS u Lutyně a na Zálesí u 
restaurace Libuše. 
 
)* O této problematice stručně pojednáno v Kronice obce 1995 na str. 38/95. 

Takto vypadaly první reproduktory 
místního rozhlasu začátkem padesátých let 
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Poptávkovým řízením s nabídkou ceny byla v loňském roce vybrána obecním 
zastupitelstvem firma „Bártek rozhlasy“. Tato firma vypracovala studii, která řešila 
zpracované výsledky měření – pokrytí území obce Dětmarovice signálem pro 
bezdrátový rozhlas a navrhla rozmístění reproduktorů s přijímacími stanicemi.   
V říjnu 2007 byla nainstalována vysílací stanice typu SARAH na obecním úřadě včetně 
napojení na doposud stávající drátový 100V rozvod a 7 venkovních přijímačů s 23 
reproduktory do dosud nedosažitelných vzdálených částí obce – do Koukolné za 
mostem, u DPS čp. 670 u Lutyně, na Zálesí u pohostinství Libuše a nad obecním 
úřadem v nové hustě zastavěné lokalitě.  
 
V letošním roce 2008 jsme požádali grantovou 
Nadaci ČEZ o dotaci na pokračování realizace 
bezdrátového veřejného rozhlasu. Nadace nám 
poskytla pro tento účel 300.000,-  Kč s tím, že 
z obecního rozpočtu přidáme dalších 600.000,-  Kč a 
tak budeme schopni pokrýt polovinu obce ve 
vzdálenějších částech digitálním bezdrátovým 
signálem pro obecní rozhlas. 
 

Na jaře letošního roku firma Bártek rozhlasy 
nainstalovala v okrajových částech obce celkem 

 47 digitálních přijímačů a 159 reproduktorů. 
 

Ve čtvrtek dne 19. června 2008 se ve sňatkové síni na obecním úřadu konalo slavnostní 
předání daru Nadace ČEZ obci. Symbolický šek v hodnotě 300.000 Kč předal do rukou 
starosty obce Ing. Lumíra Mžika nový ředitel Elektrárny Dětmarovice Ing. Vlastimír 
Kontrik.  

 
Vlevo starosta obce Ing. Lumír 

Mžik, vpravo ředitel EDě  
Ing. Vlastimír Kontrik 

 
Bezdrátové řešení umožňuje 
rozšíření ozvučení i na ty oblasti v 
obci, které původním vedením 
nebylo možno ozvučit. Nový 
digitální bezdrátový rozhlas 
umožňuje nejmodernějším 
způsobem zabezpečit kvalitní a 
včasnou informovanost občanů.  
Nový bezdrátový veřejný rozhlas 
mohou nyní slyšet občané i v okrajových částech obce. Jeho velikou výhodou je nejen 
bezdrátové provedení, kdy odpadá starost o vedení mezi jednotlivými reproduktory, 
které bylo příčinou častých poruch. Další výhodou je i to, že na něj nemá vliv ani 
výpadek elektrického proudu. Může totiž bezchybně pracovat dalších 72 hodin na 
záložních bateriích. Je možné jej také napojit na jednotný systém varování a 
vyrozumění obyvatel (JSVV). 
Do budoucna předpokládáme zrušení všech vodičů 100V rozhlasového rozvodu včetně 
výkonových zesilovačů v rozhlasové ústředně a plnou náhradu stávajících reproduktorů 
bezdrátovými rozhlasovými přijímači. Osamocená stavení bude možno vybavit domácí 
přijímací jednotkou (obdoba rádia) eventuálně i s digitálním záznamníkem.  
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C ZE C H  P O I N T  
 
Český podací ověřovací informační národní terminál umožní občanům od 1. března 
získat na počkání na obecním úřadu výpis z rejstříku trestů, výpis obchodního a 
živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí. 
Občanům tak jednak odpadne dojíždění do Karviné na příslušné úřady, také se 
v některých případech zkrátí čekací doba na vyhotovení příslušného dokladu.  

 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je 
projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa. V současnosti musí občan často navštívit několik 
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží 
jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, 
aby „obíhala data ne občan“. 

 
 

P r o p a g a c e  o b c e 
 
Kalendář do každé rodiny 
V pořadí již šestý obecní kalendář. Oproti těm předešlým byl trochu netradiční - byl 
zaměřen pouze na jedno téma. A proč tomu tak je? Na to je jednoduchá odpověď. 
V naší obci je jen málo historických památek, které dokládají doby dávno minulé, doby 
jak žili naši předkové a co vybudovali. Dochovaly se prakticky pouze sakrální stavby a 
stavbičky. Nejstarší z nich je Něbrojova kaple, o jejímž vzniku panují dohady a je také 
opředena několika legendami. Největší je jednolodní kostel sv. Marie Magdalény 
postavený v letech 1868 -1870 na místě starého dřevěného kostelíku. Věž vysoká 50 m 
byla do postavení elektrárny hlavní dominantou obce.  
Kromě těchto dvou staveb se v obci do dnešních dnů dochovaly již jen jedna malá 
kaplička, 8 kamenných křížů, 3 kříže dřevěné a několik soch v interiéru či okolí kostela.  
Na tak velkou obec je to moc málo a právě proto jim letos v tomto kalendáři věnujeme 
místo. Měli bychom k těmto památkám chovat úctu a pečovat o ně, aby se zachovaly i 
pro generace příští. 
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Studentské práce 
Studenti pravidelně využívají různá témata ve svých studentských pracích, a to jak 
středoškoláci, tak vysokoškoláci. 
Pochopitelně zde nejsou uvedeny práce všechny, protože ne každý student, který ve své 
práci něco o Dětmarovicích píše, se na mne obrátí. Někteří spolupracují i s jinými 
pracovníky obecního úřadu a o těchto pracech již přehled nemám. Jiní se zase bez 
poradního slova obejdou úplně a využívají třeba materiály o obci uložené ve Státním 
okresním archivu Karviná či naše internetové stránky, kde rovněž nějaké informace 
najdou. Jsou i takoví, kterým informace či nějaké materiály poskytnu, ale výsledek už 
nevidím. 
Zde přináším výčet alespoň těch, které se dotkly historie naší obce a se kterými jsem 
spolupracovala. 
 
Kulturní vývoj obce Dětmarovice ve 20. století 
Seminární práce 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra historie 
Petra Pavlíková  
šk. rok 2000/01 
 
Národnostní a jazykové problémy v Dětmarovicích 
Středoškolská odborná činnost 
Gymnázium Orlová, historie 
Barbora Ráčková 
šk. rok 2001/02 
 
Dětmarovice 
Seminární práce 
Pedagogická fakulta OU, kombinace Čj-Ma 
Markéta Keklaková 
šk. rok 2003/04 
 
Dětmarovice v období let 1850 - 2000 
Diplomová práce 
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra historie 
Ondřej Pletánek (Havířov) 
šk. rok 2004/05 
 
Kronika obce Dětmarovice 
Seminární práce 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Iveta Hanusková 
šk. rok 2007/08  
 
Zhodnocení obnovy historické stavby - čp. 25 
Seminární práce 
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Historie - Památková péče 
Zuzana Madejová 
šk. rok 2007/08 
 
Poznámky: 
Jako první (tučně) je uveden název studentské práce. 
Všichni autoři (kromě Ondřeje Pletánka) jsou místní občané. 
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DDoopprr aavvaa  
 
 
 
 
 
 

 
Přejít v Dětmarovicích přes silnici je někdy velký problém. V době, kdy se opravoval 

vodovodní řad u občana Prudla, se tvořily kolony několik stovek metrů dlouhé. 
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O b c h v a t  o b c e 
 
Od začátku roku 2008 se začalo spekulovat i ve sdělovacích prostředcích o stavbě 
obchvatu naší obce. 
Doposud byl mnoho let v územním plánu obce obchvat jižní. Jeho nevýhodou je fakt, že 
rozděluje zastavěné území obce na dvě části a také to, že při jeho realizaci by se musely 
zbourat některé domy. 
V roce 2001 v souvislosti s přípravou průmyslové zóny „Letiště“ v Dolní Lutyni byla 
zpracována studie napojení této zóny na dálnici. V souvislosti s tím se poprvé začalo 
hovořit o obchvatu severním. Zastupitelstvo obce pak již v roce 2002 nechalo zpracovat 
vyhledávací studii takzvanou severní trasou, to znamená v prostoru mezi elektrárnou a 
železniční tratí. Tento obchvat měl plynule navazovat na přeložku komunikace I/67 
vedenou z Bohumína, kolem tehdy připravované průmyslové zóny v Dolní Lutyni a měl 
se na ni napojit v prostoru před elektrárnou u bývalé výrobny Bernatík. Řidiči sjíždějící 
z dálnice by pak plynule pokračovali v podstatě nezabydlenou oblastí až k průmyslové 
zóně v Karviné. Bohužel postoj tehdejšího vedení kraje celou koncepci zabil s tím, že 
kraj má priority ve výstavbě průmyslových zón v Nošovicích a v Mošnově. Je to horší i 
o ten fakt, že organizace Czechinvest, která připravovala výstavbu průmyslové zóny v 
Dolní Lutyni, měla na uvedenou komunikaci zajištěny peníze. Po zamítnutí vedením 
Moravskoslezského kraje a schválení územního plánu velkého územního celku, kam 
pochopitelně nebyl tento nový nápad zakomponován, se celá koncepce severního 
obchvatu zastavila. 
A pokud není severní obchvat součástí územního plánu velkého celku, nemůže být 
zakomponován ani do územního plánu naší obce. Vznikne tím zpoždění nejméně 10 let.  
V lednu letošního roku bylo učiněno politické prohlášení o záměru výstavby nové trasy 
silnice 1/67, která využívá námi dlouho navrhovanou variantu trasy severního obchvatu. 
Od politického prohlášení pro televizi a tisk je však ještě velice dlouhá cesta postupné 
změny trasy v územním plánu obce, územním plánu velkého územního celku a při 
veškeré podpoře to bude trvat ještě řadu let. 
9. zasedání ZO dne 5. března 2008 rozhodlo o uzavření Smlouvy o sdružení za účelem 
přípravy podmínek pro zahájení výstavby přeložky I/67)1 s názvem „Sdružení za 
vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R48“.  
Problematikou obchvatu obce se zabývalo zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 
10.12.2008)2. Tehdy posoudilo tři varianty technické studie vedení obchvatu obce – 
Silnice I/67 Bohumín – Karviná, které byly vypracovány Sdružením za vybudování 
severovýchodní příhraniční spojky D47 - R48 a požadovalo pokračování v pracích na 
severním obchvatu obce, zatímco další návrhy tras zamítlo. 
 
 
N á r ů s t  s i l n i čn í  d o p r a v y  
 
Aut na našich silnicích neustále přibývá. Kromě aut osobních v souvislosti s výstavbou 
dálnice, provozem štěrkovny, výstavbou nového průmyslového areálu u elektrárny i 
vlivem dalších okolností přibývá i dopravy nákladní. …a vybudování obchvatu je 
v nedohlednu… 
Abychom zmírnili nepříznivé dopady zvýšené dopravy, zastupitelstvo obce přijalo 
koncepci zklidnění dopravy v centru obce. Postupně byly vybudovány přechody pro 
chodce u odbočky ke škole a na Skotnici,  postaven chodník  do Koukolné, opraveny 
 
 

)1 Blíže viz stať „Z jednání zastupitelstva obce“ na str. 16/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
)2 Viz  str. 18/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
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chodníky v centru. Je připraven projekt nasvícení přechodů tak, aby osoby na nich bylo 
lépe vidět. Dalším krokem bude zakoupení dvou výstražných radarů. Řidič přijíždějící z 
libovolného směru tak bude nejprve upozorněn dopravní značkou „Pozor radar“, poté 
samotným radarem, pak blikající značkou „Pozor chodci“. Pokud by se stále nepoučil, 
je pro něj připraveno represivní opatření v podobě pistolového radaru Policie České 
republiky. Zastupitelstva obcí Dětmarovic, Dolní Lutyně a Petrovic u Karviné se 
dohodla na zakoupení tohoto radaru pro potřeby Obvodního oddělení policie v 
Dětmarovicích. Doufejme, že slušným řidičům bude stačit pouze to trojí upozornění a 
že rychlost svých vozidel přizpůsobí. Pokud ani tato opatření nezklidní dopravu v obci, 
bude zapotřebí vymýšlet další. 
Že je potřeba dopravní situaci v obci řešit, dokládají i žádosti rodičů žáků naší školy o 
řešení dopravní situace, které na obecní úřad docházejí. 
 
V dubnu došlo k rekonstrukci vodovodního řadu od hasičské zbrojnice k čp. 31. Tato 
událost silně zasáhla do dopravní situace. Zúžení do jednoho jízdního pruhu s řízením 
dopravy semafory značně zkomplikovalo průjezdnost naší obce. Bylo až s podivem, jak 
se se situací vypořádala dodavatelská firma. Vůbec se nesnažila o rychlejší provedení 
práce, jen 8 hodin a dost …  

    
Situace v centru obce. Foto ze dne 14.4.2008 

  
Ke značnému nárůstu silniční dopravy po silnici I/67 došlo zvláště pak po 1.9.2008, kdy 
se po ní začala navážet hlušina na výstavbu dálnice. Přes Dětmarovice se v tomto 
období točilo denně na trase Nová Ves – Důl ČSA Karviná 230 aut, která denně 
převezla 5 tisíc tun materiálu na základ dálničního tělesa. Takto jezdily cca do konce 
října. Návoz hlušiny byl 
pouze dočasný a po 
vybudování tělesa dálnice 
skončí, ale později, po 
zprovoznění dálnice, se bude 
dále zvyšovat. Máme se na co 
těšit. 

 
Na autobusové zastávce 

 v Koukolné dne 29.9.2008.  
Takováto monstra  
jezdí pro hlušinu,  

kterou vozí  
na výstavbu dálnice. 
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D o p r a v n í  n e h o d y 
 
S přetíženou dopravou také souvisí počet dopravních nehod, které se na katastru obce 
stávají.  

 
Ve čtvrtek 14.2.2008 v noci asi ve čtvrt na jedenáct v místní části Koukolná došlo 
k dopravní nehodě hned tří osobních aut - Škody Felicie, Opelu Kadett a Fordu Fiesta. 
Ve zmíněných třech autech jelo podle dostupných informací celkem 7 lidí. Felicii a 
Ford Fiestu řídily ženy ve věku 39 a 33 let. Z Opelu Kadet museli hasiči vyprostit 
jednadvacetiletého řidiče. Přes poměrně značnou škodu na vozidlech si nehoda vyžádala 
„pouze“ dvě lehčí zranění. 

 
V neděli 9.3.2008 nezvládl odbočit vpravo na vedlejší silnici 28-letý řidič Opelu Astra. 
Příčinou byla vysoká rychlost vozidla, které dostalo smyk a vjelo do protisměru. Tam 
čelně narazilo do protijedoucího Citroenu Xsara. Jeho řidiči (34 let) se jako zázrakem 
nic nestalo, srážku však těžkým zraněním odnesla jeho stejně stará spolujezdkyně, která 
utrpěla několik zlomenin. Viník nehody vyšel z karambolu po zběsilé jízdě nezraněn. 
Na obou vozidlech vznikla škoda přes 350 tisíc korun.  
 
12.4.2008 došlo k dopravní nehodě na rovném úseku na hranici křižovatky do Závady, 
kde v sobotu dopoledne havaroval kamión. Poškodil přitom svodidla a spadl pod 
krajnici hlavní silnice.  
 
30.5.2008 v 17,45 hod. došlo k velice kuriózní nehodě poblíž prodejny Elektro Prudel. 
Osobní automobil v nepřiměřené rychlosti zboural plot u domu čp. 319, převrátil se na 
střechu a zastavil na betonovém sloupu. Mladý šestadvacetiletý muž odmítl na místě 
podrobit se jakékoliv zkoušce na alkohol. Se svými zraněními byl odvezen do 
nemocnice a lékaři zakázal podávat jakékoli 
informace o svém zdravotním stavu. Dle 
svědků, kteří byli na místě, vyvázl bez větší 
újmy na zdraví.  
 
 
 
 
22.8.2008 v pátek před půlnocí se stala v 
místní části na Olmovci těžká dopravní nehoda. Havarovalo osobní vozidlo Hyundai. 
Třiadvacetiletý podnapilý řidič jel příliš rychle na své schopnosti a nepřizpůsobil 
rychlost jízdy. Po projetí mírné levotočivé zatáčky dostal smyk, vyjel vpravo mimo 
vozovku, kde narazil do plastového kontejneru a betonového propustku, který automobil 
vymrštil. Vůz potom narazil do betonového sloupu, o který se zlomil. Těžká zranění 
utrpěla jednadvacetiletá spolujezdkyně. Ta pravděpodobně doplatila na to, že nebyla 
připoutána. Těžce zraněná dívka byla převezena do ostravské fakultní nemocnice. Její 
stav byl kritický a po několika dnech svým zraněním podlehla. 
 
17.10.2008 v 5,10 hod. ráno dne došlo k dopravní nehodě při níž nebyl naštěstí nikdo 
zraněn. Řidič nákladního vozidla usnul za volantem a narazil do ostrůvku uprostřed 
křižovatky. Odrazil se do protisměru, kde přejel přes chodník a narazil do plotu u cesty. 
Zničil tímto činem vjezdovou bránu, plot a několik vzrostlých borovic. Jen zázrakem se 
mu nic nestalo. 

Ani se nechce věřit, že z takovéhoto vraku 
vylezl živý člověk. Naštěstí tomu tak bylo. 
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ŽŽii vvoottnn íí   pprr oosstt řřeeddíí   
 
 
 
 
 
 
 

  
Místa, kde jsou umístěny 

velkoobjemové kontejnery, jsou hrozná. 
Je zde všechno možné, hlavně to, co sem nepatří… 
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N a k l á d á n í  s  k o m u n á l n í m  o d p a d e m 
 
Prodej známek na popelnice a kontejnery proběhl tradičně začátkem roku, a to v pondělí 
až středu 14. až 16. ledna 2008 v době od 8 do 16 hodin v přízemí obecního úřadu. 
Doprodej pak vždy v úřední dny do konce ledna v kanceláři životního prostředí. Svoz 
popelnic probíhá každý sudý týden v úterý až čtvrtek a realizuje jej stále firma ASA.  
Ceny pro odvoz odpadu v roce 2008 byly následující:  
Popelnice 110 l při odvozu jednou za 2 týdny stála 1.350,- Kč.  
Popelnice 240 l plastová nebo 2 ks popelnice 110 l byla za 2.300,- Kč.   
Kontejner pro občany, kteří nemohou mít z technických důvodů přistavenou popelnici, 
800,- Kč. Tyto malé kontejnery jsou ale společné pro několik domů. 
Cena zahrnovala jako obvykle pronájem nádoby, sběr, odvoz, zneškodnění odpadu, 3x 
ročně sběr nebezpečných odpadů, 4x ročně svoz pytlového tříděného odpadu od domu, 
možnost používání separačních kontejnerů na sklo a plasty a několikrát ročně možnost 
využití velkoobjemových kontejnerů.  
Tříděný odpad (sklo, textil, papír) se dává do 
pytlů označených logem ASA. Od domků je 
odvážen čtyřikrát ročně vždy v pondělí. Letos to 
bylo 17. března, 9. června, 15. září a 10. listopadu 
2008.  
 

Pojízdná mobilní sběrna nebezpečného odpadu 
sbírala v roce 2008 vždy v sobotu,  

konkrétně 15.  března, 14. června a 18. října.  
 

Velkoobjemové kontejnery jsou přistaveny v pátek jednou za dva měsíce vždy 
poslední víkend v lichém měsíci a odvezeny pak hned v pondělí. Tyto kontejnery mají 
sloužit pouze k ukládání velkoobjemového a komunálního odpadu, který nám nevejde 
do popelnice. Určitě sem nepatří bioodpady – 
posečená tráva, padaná jablka, hnůj, rostlinné 
zbytky nebo dokonce uhynulá zvířata. Rovněž sem 
nepatří papír, plasty a podobné věci, které můžeme 
třídit a dávat tam, kam patří. Lidé však do nich 
dávají vše možné. Někdy se až nechce věřit, čeho 
jsou schopni a co sem dávají. Kdyby alespoň 
udržovali pořádek… 

 

 
 
 
H a v a r i j n í  s t a v  t o p o l ů  k a n a d s k ý c h  v  n a š í  o b c i 
 
V 50. letech minulého století proběhla celorepubliková akce pod názvem „Milión 
topolů republice“, kdy se v rámci Rychlého ozelenění obcí a měst začaly ve velkém 
vysazovat topoly černé)1 - vysoké, štíhlé stromy, které u nás rostou například u základní 
školy a topoly kanadské s mohutnými kmeny, širokými korunami, jež u nás rostou 
například na Šlogu, ale i v jiných lokalitách.  
Bohužel se jednalo o nevhodné dřeviny pro alejové výsadby, které sice rostou rychle, 
ale  dorůstají  velkých výšek,  topoly kanadské  pak vytvářejí  mohutné kmeny  a hlavně  
 

)1 Dlouhá topolová alej topolů černých byla u místní komunikace vedoucí k myslivecké hájence. Ta byla 
již začátkem devadesátých let vykácena majitelem. Této aleje mi bylo moc líto, tvořila velice pěkný 
krajinný prvek. Majitel tehdy měl náhradou vysadit stromy nové, ale nikdy se tak nestalo. Viz Kronika 
obce díl 2., rok 1993, str. 463. 

Takhle to vypadá po odvezení kontejneru 
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doba jejich života je 40 maximálně 50 let. Poté dochází k odumírání dřevin a na jejich 
místo nastupují jiné dřeviny např. jasany, lípy či duby. 
Stejně tak Místní národní výbor v Dětmarovicích vysázel topoly kanadské)2 po obci 
mimo jiné také do již zmiňované oblasti Šlogu. Některé stromy již byly v minulých 
letech vykáceny z důvodů špatného stavu vlastníky pozemků. 
V obecním majetku zůstalo 34 těchto stromů. Jedná se o jednostrannou alej, založenou 
u místní komunikace „Na groblách“. 
Topoly byly silně proschlé, při častých větrech docházelo k vylamování mohutných 
suchých větví. Vzhledem k tomu, že topoly rostly přímo v hranici obecní komunikace, 
kde mimo jiné jezdí i děti na kolech do školy, byly na 
místě obavy z možného úrazu. Pod topoly rovněž vedlo 
vedení místního veřejného osvětlení a nízkého napětí, 
které bylo velmi často poškozováno spadlými větvemi. 
Obecní úřad se proto obrátil na odbornou instituci, 
kterou byla Agentura ochrany přírody a krajiny o 
vypracování dendrologického posudku na výše 
zmiňované topoly kanadské. 
Po obhlídce na místě bylo odborníky doporučeno 
stromy vykácet. Tato náročná a rozsáhlá akce se 
uskutečnila na začátku roku 2008. 
 
 
 
 
Ale protože nebylo úmyslem obce tyto stromy vykácet 
bez náhrady, bylo postupováno v souladu s přáním 
přírody – mezi topoly byl již hustý porost mladých stromků – jasanů, lip a dubů. Tento 
porost byl probrán a rozsazen tak, aby vznikla nová alej, která má v této oblasti určitě 
své místo.  
Tyto stromy by už měly vydržet našim potomkům alespoň 100 let. 
 
Začátkem letošního roku byla vykácena také skupina těchto topolů u Stáňova lesíka u 
místní komunikace, která vede od myslivecké hájenky směrem k restauraci Hastrmanka. 
 
 

   
Kácení kanadských topolů Na groblách 

 
)2Topol kanadský (Populus x canadensis) je mimořádně rychle rostoucí dřevina hybridního původu. 
Dosahuje výšky až 40 m. Kmen má v průměru až 2 m. Padesátileté dožilé stromy na konci svého 
vegetačního období se nedají již žádným řezem zachránit. 

Místní komunikace Na groblách. Nahoře porost  
v roce 2007, dole po vykácení topolů v roce 2008. 
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S o u k r o m á  př í r o d n í  r e z e r v a c e 
 
Soukromých přírodních rezervací v naší 
republice přibývá. Lužní lesy podél řeky 
Olše na okraji Dětmarovic se staly v letních 
měsících letošního roku už třináctou 
soukromou přírodní rezervací, kterou 
vyhlásil Český svaz ochránců přírody. Český 
svaz ochránců přírody zakládá soukromé 
přírodní rezervace jako doplněk současného 
systému státní ochrany přírody. Nejedná se o 
přírodní rezervaci, kterou by vyhlašoval kraj 
nebo ministerstvo životního prostředí. Nemá za cíl je ani nahradit, ani nějak extra 
rozšiřovat. Tyto lokality vlastně jsou zajímavé i jako biotop. 
Nejstarší česká ekologická organizace koupila zdejších 2,5 hektaru pozemků, aby 
zachránila unikátní přírodu, kde žijí vzácní živočichové. Pravidelně se v místech, 
kterým se říká v Lyngu, objevuje třeba orel mořský, hnízdí zde i kriticky ohrožený 
morčák velký. 
Podél řeky Olše rostou rozsáhlé lužní lesy. Nikdo je tu nesázel. Staré vrby, duby, topoly 
a další stromy tu vyrostly postupem let samy, jak příroda uznala za vhodné. Dnes jsou 
domovem mnoha vzácných druhů živočichů - hmyzu, obojživelníků, ptáků. Ve 
spodních patrech se vytvářejí různé tůňky po bývalých starých ramenech na řece Olši. 
Takže tam se právě rozmnožují obojživelníci. 
Smyslem tohoto projektu Českého svazu ochránců přírody je udržet aspoň některé části 
přírody zachované. „Stává se, že vlastník takový les pokácí. Škoda pro přírodu je 
nenahraditelná. Zrovna nedávno se takový případ stal v Bezdínku, který je nedaleko od 
námi vykoupených pozemků,“ konstatoval jeden z ochránců přírody. 
Ochranáři upozornili, že za posledních padesát let zmizelo z české přírody 1,3 tisíce 
kilometrů čtverečních luk, dva tisíce kilometrů čtverečních mezí, 4,6 tisíce kilometrů 
vodních toků a čtyři tisíce kilometrů stromořadí a alejí. 
„Dvě třetiny ptačích druhů u nás jsou ohroženy a každý pátý ptačí druh vymírá,“ uvedl 
Český svaz ochránců přírody. Obdobně jsou na tom i další druhy živočichů a rostlin. 
Ohroženy jsou třeba všechny druhy plazů a obojživelníků, mnohé kvůli ztrátě svého 
přirozeného prostředí vymírají. 
Český svaz ochránců přírody je přesvědčen o tom, že stát nemůže ochránit vše. Proto 
organizace z veřejné sbírky vykupuje vhodné pozemky a zřizuje na nich soukromé 
rezervace. 
Pozemky podél řeky Olše, kde právě vznikla už třináctá soukromá chráněná oblast, 
koupil Český svaz ochránců přírody od podniku, který je v likvidaci a svůj majetek 
postupně rozprodává. Lužní les přitom podnik sám ochranářům nabídl. Peníze získali od 
dárců v kampani Místo pro přírodu. 
„Cenu, za kterou pozemky vykupujeme, ale neuvádíme, protože by to mohlo ovlivňovat 
ostatní majitele, s nimiž vyjednáváme,“ řekl internetovému serveru Aktuálně.cz 
koordinátor projektu Místo pro přírodu Jan Moravec. Stejně svaz nezveřejňuje ani 
místa, o něž má zájem. 
Na zakoupení a vyhlášení této rezervace má podíl také náš bývalý občan pan Jan Hartl, 
člen Českého svazu ochránců přírody. 
Vzácný lužní les a jeho okolí začnou ochránci přírody upravovat na jaře příštího roku. 
Pak jej chtějí zpřístupnit také veřejnosti. 
O vzniku rezervace informovala ve svém vysílání i televize v Událostech z regionu. 
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Elektrárna Dětmarovice v letošním roce 
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Ze  ž i v o t a  e l e k t r á r n y  
 
Elektrárna Dětmarovice ročně vyrobí okolo 2, 5 TWh elektrické energie a více než 800 
TJ tepla. 
Kromě výroby elektrické energie zajišťuje elektrárna Dětmarovice i významné dodávky 
tepla. Elektrárna je například dodavatelem tepla pro město Orlová, současně s 
horkovodním napáječem provozuje  i některé předávací stanice. Roční dodávka tepla do 
Orlové činí cca 570 TJ. 
V loňském roce elektrárna  zvítězila ve veřejné soutěži a následně došlo k podpisu 
koncesní smlouvy na dodávku tepla pro město Bohumín. Elektrárna tak  do tří let od 
uzavření koncesní smlouvy  zajistí   dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu 
teplé užitkové vody do městských objektů Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. 
Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu (tzv. kogenerace) snižuje 
spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a významně tak šetří životní prostředí. 
Ekologický program Elektrárny Dětmarovice byl v roce 1994 zahájen výstavbou 
zařízení na snížení obsahu dusíku ve spalinách (opatření DENOx). Nejvýznamnější 
ekologickou akcí se stala výstavba odsiřovacího zařízení. Pro odsíření byla zvolena 
metoda mokré vápencové vypírky s přibližně 90% účinností. Veškeré spaliny 
Elektrárny Dětmarovice jsou od roku 1998 odsířeny, zbaveny podstatného množství 
oxidů dusíku a popílku. 
Elektrárna Dětmarovice se po rozsáhlých investičních ekologických stavbách, které 
přesáhly částku 2 miliard Kč, řadí mezi velké výrobní závody na Moravě s minimálními 
dopady na životní prostředí. 
 
Elektrárna D ětmarovice ze Skupiny ČEZ 
Skupina ČEZ věnuje intenzivní pozornost skutečnosti, že se jako jedna z největších 
českých firem významně spolupodílí na rozvoji společnosti ve všech oblastech, nejen v 
energetice. Z toho také pramení její hluboké vědomí zodpovědnosti přesahující obvyklý 
závazek zhodnocovat majetek akcionářů. Odpovědnost vnímá v širším rozměru, vůči 
zákazníkům, vůči prostředí, ve kterém působí, a jeho obyvatelům. Jednou z hlavních 
priorit je zodpovědné jednání v oblasti ochrany životního prostředí. Do ochrany 
životního prostředí celkem investovali již více než 50 miliard korun. Většina prostředků 
byla vynaložena na dosažení souladu provozu uhelných elektráren s novými právními 
předpisy České republiky pro životní prostředí. Elektrárny plní v současnosti naprosto 
srovnatelné ekologické limity jako západní zdroje.  
Podívejme se na konkrétní kroky, které byly provedeny v elektrárně Dětmarovice, co 
přinesly a jak elektrárna působí na své okolí. 
Na jednotlivých kotlích byla provedena opatření na snížení emisí oxidů dusíku a oxidu 
uhelnatého, pro všechny kotle bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Elektrárna je 
vybavena například moderním systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského 
výrobce Bruel and Kjaer. Vyměněn a kompletizován byl celý informační systém a 
systém řízení. Dodavatelem byl německý Siemens. Realizací řady opatření se 
prokazatelně podařilo snížit emise vycházející z elektrárny. Emise oxidů síry se tak 
podařilo snížit o plných 86 %, emise oxidu uhličitého o 75 %, u oxidů dusíku je hodnota 
snížení 65 % a snížení tuhých látek dosahuje 96%.  
Součástí aktivit zaměřených na ochranu ovzduší je zjišťování kvality ovzduší. To se 
děje v měřících stanicích, které jsou vybaveny moderní měřící a monitorovací 
technikou. Tyto stanice jsou umístěny přímo v terénu tak, aby na základě výsledků 
měření bylo možné objektivně hodnotit vliv elektrárny na čistotu ovzduší. Změřené 
hodnoty přejímá Imisní informační systém kvality ovzduší České republiky. Veškerá 
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měření provádí autorizované firmy, které mají povolení ministerstva životního 
prostředí. Pro posouzení vlivu elektrárny Dětmarovice na své okolí slouží měřící 
stanice, které jsou umístěné v Petrovicích a Šunychlu. Z jejich naměřených údajů a 
výsledků měřících stanic provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 
(směr, rychlost větru a podobně) je stanoven podíl elektrárny na znečištění ovzduší. 
Podíl tuhých znečišťujících látek, který pochází z elektrárny je v Dětmarovicích 
v rozmezí 0,2 až 0,5 %. Podíl oxidů síry je v rozmezí 0,51 až 1 procento a podíl oxidů 
dusíku činí 1 až 2 procenta.  
Uváděné hodnoty jsou vztaženy na rok 2006 a tyto hodnoty bylo možno ověřit na 
webových stránkách www.cez.cz v oddíle elektrárny a životní prostředí.  
 
Nadstandardní lůžko pro pacienty  
Oddělení ARO na pracovišti Orlová Karvinské nemocnice převzalo od Nadace ČEZ 
symbolický šek na 390 tisíc korun. Za přidělené peníze si pořídilo nové resuscitační 
lůžko s antidekubitární matrací, které jsou od poloviny února součástí vybavení 
oddělení zmiňovaného oddělení. Slavnostního předání se zúčastnilo vedení nemocnice v 
čele s ředitelem Miroslavem Janečkou, za ČEZ ředitel elektrárny Dětmarovice Dušan 
Timko, zástupci města a kraje. 
Za nadační dar ve výši 390 tisíc korun koupila nemocnice moderní lůžko od firmy Hill-
Rom. Lůžko je vybaveno kvalitní, polohovací matrací, která zabraňuje tvorbě 
proleženin, takže pacientům na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zpříjemňuje 
léčbu. Navíc usnadňuje práci lékařům a sestrám, neboť pacienta automaticky polohuje a 
díky speciálním váhám i převažuje, aniž by s ním musel personál manipulovat.    
„Když jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení grantu, oslovili jsme tři výrobce těchto 
speciálních lůžek a výrobky jsme několik týdnů testovali přímo v provozu. Tím máme 
jistotu, že jsme skutečně pořídili lůžko, které ideálně vyhovuje jak pacientům, tak 
nemocničnímu personálu,“ vysvětlil primář ARO Zdeněk Bělík. Oddělení ARO v 
Orlové má celkem pět lůžek pro dospělé, nadstandardní je však pouze toto nové. „Rádi 
bychom postupně obměnili celý náš „lůžkový park“, vzhledem k vysokým pořizovacím 
nákladům však musíme spoléhat hlavně na sponzory jako je Nadace ČEZ,“ dodává 
primář. Oddělení bylo založeno v roce 1979 a funguje pro spádové oblasti Orlová, 
Bohumín, Rychvald, Petřvald a Dětmarovice.  
Ředitel elektrárny Dětmarovice, který slavnostně symbolický šek předal, řekl:  
„Jsem rád, že i v tomto případě se držíme našeho motta „Pomáháme tam, kde 
působíme“. Těší mě, že finance byly využity na konkrétní pomoc pacientům, v tomto 
případě s cílem minimalizovat jejich zdravotní komplikace. Oddělení do budoucna přeji, 
aby se takový typ lůžek stal standardní péčí, poskytovanou co největšímu počtu 
pacientů.“ 
 
Uhlobaron Bakala chce koupit elektrárnu)*   
Miliardář Zdeněk Bakala, nejsilnější z vlastníků důlní firmy OKD, usiluje o koupi 
černouhelné elektrárny Dětmarovice. Rád by ji získal pro svou investiční společnost 
RPG Industries. 
„Dvakrát nám už navrhl, že od nás Dětmarovice koupí, dvakrát jsme mu řekli, že 
nemáme o prodej zájem. Není na pořadu dne,“ řekl Hospodářským novinám Daniel 
Beneš, výkonný ředitel energetické skupiny ČEZ, jež Dětmarovice vlastní. 
„Považujeme je  za důležitou součást  našeho portfolia  a v tuto chvíli si nedovedeme  
 
)* Poznámka: 
Článek byl publikován dne 18.4.2008 v Hospodářských novinách a na některých internetových serverech. 
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představit nabídku, která by byla natolik atraktivní, že bychom uvažovali o prodeji,“ 
dodala mluvčí ČEZ Eva Nováková.  
Kolik je Bakala ochoten za Dětmarovice zaplatit, není známo, podle lidí z oboru by se 
ale jednalo o několik miliard korun. I když ČEZ teď Bakalovy návrhy odmítá, v 
budoucnu se to může změnit. „Nikdy neříkám nikdy,“ prohlásil Beneš. Bakalův zájem o 
elektrárnu, jež spaluje uhlí z jeho dolů, trvá: „RPG má a bude mít zájem o investice do 
energetiky. Kdyby Dětmarovice nebo jiné elektrárny byly na prodej, jsme připraveni se 
o ně ucházet,“ říká uhlobaron.  
Bakalův zájem o největší moravskou uhelnou elektrárnu je logický. Mateřská firma 
ostravsko-karvinských dolů, nizozemská NWR, podala žádost o uvedení svých akcií na 
hlavní trh pražské burzy. V příštích týdnech vstoupí i na burzy v Londýně a ve Varšavě. 
Bakala a jeho partneři doufají, že z prodeje akcií získají asi miliardu eur. A tak už 
předem hledají, zač peníze utratit. Tím spíš, že příležitostí k investicím v důlní branži či 
v energetice není v regionu mnoho.  

 
Nový ředitel elektrárny 
Od 1.6.2008 zastává funkci ředitele Elektrárny 
Dětmarovice Ing. Vlastimír Kontrik. 
Jmenovaný absolvoval VŠB – Technickou univerzitu 
Ostrava, Fakultu ekonomickou, obor ekonomika a 
řízení průmyslu. Absolvoval rovněž čtyřstupňový kurz 
manažerských dovedností v Institutu vzdělávání 
Vítkovic a Certified International Controller, včetně 
certifikátu International Education Society. Vlastimír 
Kontrik přichází  do Dětmarovic  ze společnosti ČEZ 
Energetické služby, s.r.o., kde vykonával funkci 
generálního ředitele.  
Dosavadní ředitel Elektrárny Dětmarovice Dušan 
Timko, bude zastávat funkci ředitele nové 
organizační jednotky  Teplárny, pod kterou budou 
spadat elektrárny v Tisové, Poříčí a Hodoníně.  
 
Vyhledávané místo exkurzí   
V prvním pololetí roku 2008 proběhlo v Elektrárně Dětmarovice celkem 39 školních 
exkurzí, elektrárnu tak navštívilo 1019 studentů. Největší zájem byl ze strany středních 
škol, které tvořily 26 exkurzí, celkem si prohlédlo elektrárnu 737 středoškoláků. 
Každoročně si zájemci mohou prohlédnout elektrárnu rovněž v rámci Dne otevřených 
dveří. V tomto roce proběhl dne 31.5.2008, 
elektrárnu si v průběhu jednoho dne za 
odborného doprovodu prohlédlo více než 
600 návštěvníků.  
Každá exkurze je v úvodu seznámena se 
základními provozy  u makety elektrárny, 
kde jsou návštěvníkům podány prvotní 
obecné informace. Zde  odborný doprovod 
také reaguje na úvodní  otázky z řad 
exkurzí.   
 

Maketa zdejší elektrárny 

Ing. Vlastimír Kontrik 
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Návštěvníkům  je následně umožněno shlédnout  hlavní výrobní zařízení elektrárny v 
rozsahu kotelna, strojovna, odsíření, zauhlování a samozřejmě hlavní řídící pracoviště 
elektrárny.   
V případě úzce specifikovaných exkurzí je  program a rozsah upraven v rámci možností 
dle požadavků účastníků, v případě odborných exkurzí jsou průvodci vybíráni z řad 
technologů dané profese.  
Návštěvníci v rámci letošních exkurzí mohli také zhlédnout průběh generální opravy 
třetího bloku. 

 
Generální oprava třetího výrobního bloku 
Ve dnech od 4. dubna téměř až do konce srpna 2008 proběhla v Elektrárně Dětmarovice 
plánovaná generální oprava třetího výrobního bloku. Cílem bylo zlepšení kondice bloku 
a spalovacího procesu, zvýšení jeho účinnosti a snížení množství emisí při stejném 
množství vyrobené energie. Rozsáhlá investiční akce tak pomohla minimalizovat 
ekologické dopady výroby na životní prostředí.  
Celkové investiční a provozní náklady dosáhly výše okolo 500 milionů korun. 
Na opravách se podílelo na 250 pracovníků z asi 25 dodavatelských firem, včetně 
zaměstnanců ČEZ. 
Generální opravy jednotlivých bloků se provádí v intervalech deseti let. Poslední 
generální oprava proběhla v roce 2006 na výrobním bloku číslo 4. 
„Nosnými akcemi generální opravy bloku je celková revize turbíny, rekonstrukce 
elektrostatických odlučovačů a výstupní části absorbéru odsíření č. 2, který je 
v dvoublokovém uspořádání “, uvedl Dušan Timko, ředitel elektrárny. Na turbíně bloku 
se provede rekonstrukce systému řízení turbíny a oprava generátoru. „V současné době 
probíhá kontrola vybraných dodavatelů, probíhají přejímky náhradních dílů, které 
musejí splňovat přísná kriteria na kvalitu materiálu i funkčnost “, dodává Dušan Timko. 
Současně, ale podstatně kratší dobu, bude probíhat běžná oprava bloku č. 4, které 
probíhají v intervalech dvou let s cílem zajištění co nejspolehlivějšího provozu. 
„Nosnými akcemi v rámci běžných oprav bloků jsou opravy prováděné na odsíření, 
kontrola generátorů, revize práškových hořáků, kontroly stavu nátěrového systému 
vnitřní části potrubí chladícího řadu a garanční prohlídky nátěrů pláště chladících věží“, 
upřesnil Dušan Timko. 
Plánované odstávky, generální opravy apod. 
jsou plánovány zejména na jarní a letní měsíce, 
kdy je u nás stále nižší spotřeba elektřiny ve 
srovnání se zimními měsíci. 
Elektřinu nelze skladovat, tzn., že musí být 
neustále v provozu na straně výroby takový 
počet elektráren, který je schopen uspokojit 
aktuální poptávku po elektřině u zákazníků. 
Zejména v letních měsících tedy jejich absence 
výroby není znát tak citelně jako v zimním 
období, kdy je spotřeba elektřiny zhruba o 30 % 
vyšší. 
V tomto roce došlo rovněž k ukončení opravy 
chladící věže, která si vyžádala investici ve výši 
téměř 54 miliónů korun. 
 

Detailní pohled na dokončovací práce 
 opravy chladící věže 
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Rozvoj sportu mládeže „Pod komíny“ 
V sobotu 6.9.2008 proběhla v Dětma-
rovicích sportovní akce Fotbalový den. 
Součástí programu bylo slavnostní předání 
umělého zavlažování hrací plochy, na 
které  přispěla Nadace ČEZ částkou 
200.000 korun. Za Nadaci ČEZ se 
zúčastnila její regionální zástupkyně Alice 
Lutišanová a pozvání Nadace ČEZ přijal 
také Vlastimír Kontrik, ředitel Elektrárny 
Dětmarovice.  
 
 
 
Nadace ČEZ)1 podpořila uvedenou částkou  projekt občanského sdružení Sportovní 
klub Dětmarovice s názvem Rozvoj sportu mládeže „Pod komíny“.  Slavnostní 
symbolické předání daru Nadace ČEZ proběhlo dopoledne v 10 hodin v areálu 
Sportovního klubu Dětmarovice. Program pak pokračoval  dalším sportovním 
programem)2. 
„Jsem rád, že Nadace ČEZ,  jejímž 
nejvýznamnějším dárcem je právě 
společnost ČEZ a.s.,   podporuje smyslu-
plné projekty, které zvyšují kvalitu života 
v obcích. Výstavba bezpečných spor-
tovišť  a podpora aktivního trávení 
volného času mládeže do této kategorie 
bezesporu patří,“ uvedl Vlastimír Kontrik.  
 
 
 
„Současný velký zájem měst i obcí o 
podporu volnočasových aktivit  nám potvrzuje fakt, že problematika nedostatku 
sportovišť  a jiných prostor pro děti i dospělé  je aktuálním problémem. Místní 
zastupitelstva si tuto skutečnost uvědomují a hledají možnosti 
řešení, například prostřednictvím grantu Nadace ČEZ,“ 
vysvětluje Alice Lutišanová, zástupkyně Nadace ČEZ 
v regionu. 
Projekt byl podpořen částkou 200.000,- Kč z grantu 
„Podpora regionů pro rok 2008“. Dětmarovičtí  fotbalisté tak 
mohou díky Nadaci ČEZ uměle zavlažovat  své hřiště.  
 
 
 
)1 Nadaci ČEZ (pod původním názvem Nadace Duhová energie) založila energetická společnost ČEZ 
v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Cílem Nadace ČEZ je naplňovat angažovanost 
společnosti ČEZ v oblastech, které přispívají rozvoji společnosti nad rámec hlavní činnosti ČEZ. Nadace 
se věnuje především třem oblastem. První je podpora dětí a mládeže, druhou pomoc handicapovaným 
spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce s regiony. Nadace je financována z prostředků získaných 
od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ byla již počtvrté za sebou 
vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených 
prostředků v žebříčku „FIREMNÍ TOP FILANTROP.“ 
)2 Podrobněji viz str. 84/08 tohoto dílu Kroniky obce. 

Dětmarovický fotbalový stánek  
„Pod komíny“ 

Ing. Vlastimír Kontrik 
 při zahájení slavnostní akce 
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L a g u n y O S TR A M O )1,2 
 
Tisková konference k likvidaci ostravských lagun 
Sdružení Arnika svolalo společnou tiskovou konferenci sdružení Arnika, obce 
Dětmarovice a městského obvodu Slezská Ostrava. Na ní byla veřejnost informována o 
možném vlivu likvidace odpadu z lagun Ostramo na životní prostředí v místech jejich 
předpokládané likvidace a v místě překladiště a o výhradách, které má k dosavadnímu 
postupu státních institucí v tomto případu.  
Hosty tiskové konference byli: starosta obce Dětmarovice Ing. Lumír Mžik, starosta 
městského obvodu Slezska Ostrava Ing. Antonín Maštalíř, vedoucí programu Toxické 
látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík a vedoucí ostravské pobočky 
sdružení Arnika Mgr. Vendula Kubačáková.  
Tisková konference se uskutečnila v úterý 15.7.2008 od 11,00 hodin v literární kavárně 
knihkupectví Academia v Ostravě na Zámecké ulici 2.  

 
S těžbou lagun se začalo … 
Ostrava 16.7.2008  
Do ropných lagun se už zakously bagry. Obyvatelé Fifejd, které už léta trápí zápach, 
mohou volat: „Hurá, konečně bude ta špína pryč.“ V jiných místech naopak starosti 
obyvatel přetrvávají. 
Co se děje kolem lagun Ostrava? Na břehu se 
pracuje, speciální zařízení vhání do laguny 
vápno, které později umožní spolu s 
energetickým uhlím jeho likvidaci. 
S těžbou lagun se začalo, obavy ale přetrvávají 
Obavy máme například my v Dětmarovicích, 
kde se má většina paliva vyrobeného z lagun 
spálit v místní elektrárně. 
 
 
 
„V ůbec se neřešila logistika celého procesu, jak dostat palivo s odpady bezpečně do 
systému, kde shoří,“ upozornil starosta Dětmarovic Lumír Mžik. A dodává další výtku. 
„Nikdo se také nezabýval jeho skladováním. Bojíme se, že bude ležet na haldě někde u 
trati a kontaminovat dešťovou vodu,“ říká Mžik. Na dořešení tohoto procesu bude proto 
obec tlačit v rámci žádosti o integrované povolení. 
Nespokojení jsou i ekologové ze sdružení Arnika. „Vůbec neproběhlo posouzení vlivu 
spalování odpadu z ostravských lagun na životní prostředí v místech, kde je plánováno. 
A to je chyba,“ konstatoval Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady 
sdružení Arnika. 
Alternativní palivo 
Vážný rozpor panuje i v tom, co je vlastně směs vytvořená z látek z lagun, vápna a uhlí. 
Jde o alternativní palivo, jak prosazuje ministerstvo průmyslu a obchodu  nebo o odpad, 
jak míní například ekologové ze sdružení Arnika, zástupci místních samospráv i 
profesor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Karel Obroučka. „Když budou  
 
 

)1 Problematikou spalování ostravských lagun se zabývalo také zastupitelstvo obce. Jaká usnesení v této 
záležitosti přijalo, jsou zaznamenána v kapitole „Z jednání zastupitelstva obce“ na str. 16-18/08 tohoto 
dílu Kroniky obce.  
)2 O přípravě spalování ostravských lagun pojednáno v Kronice obce 2006 na str. 45/06 a v Kronice obce 
2007 na str. 40/07. 

Již pohled na laguny je odpudivý. Všichni pracovníci musí pracovat  
ve speciálních pracovních ochranných pomůckách 
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odpady prohlášeny za alternativní palivo, nebudou pro jejich spalování platit tak přísné 
limity jako by to bylo pro spalování odpadů,“ zdůraznil Petrlík. „Zařízení jako 
dětmarovická elektrárna by tak nemusela plnit předpisy platné pro spalování odpadu a 
nebyla by zaručena ochrana zdraví a životního prostředí v okolí těchto provozů,“ 
vysvětlil Petrlík. 
Sdružení Čistá Ostrava, která má likvidaci lagun na starosti, však ujišťuje, že výroba i  
přeprava paliva budou bezpečné, bez škodlivých vlivů na životní prostředí a že splní 
všechny podmínky ministerstva životního prostředí.  
Zkušební provoz likvidace ostravských lagun, který 
má prověřit celý technologický postup, byl zahájen 
zhruba před týdnem.  
 

Speciální stroj vhání do lagun vápno 
 

Nejdříve se z plochy lagun odstranily nezpra-
covatelné odpady, jako jsou sudy, trámy, haldovina i 
stará suť. „Nyní byla zahájena v první sekci 
neutralizace náplně lagun vápnem. Výroba paliva 
začne až po neutralizaci a vyzrání upraveného odpadu,“ uvedla mluvčí sdružení Čistá 
Ostrava Alena Orlíková. Neutralizovaná směs se poté bude míchat s uhlím. Během 
půlročního zkušebního provozu chce sdružení Čistá Ostrava vyrobit čtyřicet tisíc tun 
alternativního paliva. 
Lidé mají strach 
Likvidace lagun postrašila i lidi ve slezskoostravské části Heřmanice, kde se má 
vybudovat mezisklad alternativního paliva. Obávali se zvýšeného prachu i zápachu. 
„Garance, které jsme dostali, jsou dostatečné. V žádném případě nedojde k ohrožení 
přírody,“ konstatoval starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. 
Za to, že mezisklad na území Heřmanic bude dočasně fungovat, by se tato část města 
měla dočkat vybudování kanalizace za sto milionů korun. Radní dostali osobní slib od 
ministra Martina Římana, že při čerpání peněz na vybudování kanalizace z Evropské 
unie bude upřednostněna právě tato část Ostravy před ostatními jedenácti, které mají 
také zpracovaný projekt a čekají jen na dotaci. 

 
Názor starosty obce 
Dětmarovice 17.7.2008  
Je dobře, že se začalo s likvidací ostravských ropných lagun, ale není dořešeno, jak se 
bude dál nakládat s vytěženým materiálem a hlavně, jak bude zabezpečena jeho doprava 
ke spalování tak, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší. Tolik ve stručnosti názor 
starosty Dětmarovic Lumíra Mžika, který byl spolu s dalšími přítomen úterní prezentaci 
odtěžování lagun z Ostravy – Fifejd. 
„My dnes víme, že zkoušky na spalování dopadly dobře, že technologicky a technicky 
se tento proces dá zvládnout. Ovšem v rámci studie EIA (studie vlivu na životní 
prostředí) se nikdo nezabýval tím, jak bude zabezpečena doprava materiálu 
připraveného ke spalování do elektrárny,“ tvrdí Mžik. 
Dodal, že zkoušky spalování ropných látek z lagun probíhaly v laboratorních 
podmínkách, ovšem v reálu bude vše vypadat trochu jinak. 
„Vlaky přivezou připravenou směs. Ovšem, jak se zabrání tomu, aby tu sypkou 
toxickou hmotu ze skladišť a vagonů nerozfoukal vítr? O té reálné dopravě a skladování 
topné směsi do kotlů nikdo nikdy nemluvil. Zástupci firmy Geosan, kteří projekt 
spalování připravovali, diskuze na toto téma vždy smetli ze stolu,“ tvrdí dětmarovický 
starosta. 
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Další technologický problém, který je podle něj třeba vyřešit, je to, jak zabránit úniku 
škodlivin při spalování směsi. „Než kotle najedou na požadovaný výkon, nelze použít 
odsíření a nezahřáté spaliny jsou znečištěné. Tady může docházet k úniku jedovatých 
látek do ovzduší,“ míní starosta Mžik. 
 
ČEZ: Přípravy probíhají 
Spalování směsi toxického materiálu z ropných lagun smíchaného s namletým uhlím, 
má mj. probíhat také v dětmarovické elektrárně. Ta, pokud chce se spalováním začít, 
musí obec pořádat o změnu integrovaného povolení. 
„Standardně spalujeme uhlí, takže pokud chceme přejít na jiné zdroje, musíme mít na to 
povolení,“ řekl mluvčí společnosti ČEZ Jaroslav Jurča. 
Dodal však, že ČEZ zatím žádost o vydání tohoto povolení nepodal. „Ještě totiž není 
přesně určeno, kde se budou toxické látky z lagun spalovat,“ tvrdí Jurča. 
Nicméně se již pracuje na studii, která má určit detailní systém zabezpečení dopravy 
paliva do kotlů tak, aby nedocházelo k případnému zamořování prostředí či ovzduší. 
„To si samozřejmě vyžádá určité investice, ale to vše nám řekne studie, která se 
připravuje,“ dodal mluvčí severomoravské skupiny společnosti ČEZ Jaroslav Jurča. 
Ekologové jsou ve svých kritických výrocích na adresu procesu spalování toxických 
látek z lagun ještě razantnější. 

 
 

H o r n i c k á  č i n n o s t  
 
Důlní otřesy 
Důlní otřesy jsou čím dál častější. Hlavně my na Glembovci a na Zálesí je pociťujeme 
velice často. Někdy opravdu je to záležitost velice nepříjemná a člověk se bojí, co bude 
následovat. 
Příroda nebo člověk? 
Ještě před několika lety se úplná pravda o dění v podzemí černouhelných šachet psát 
nesměla. Ani po revoluci a změně poměrů však nejsou některé informace lidem z 
hornictví příliš příjemné a brání se jim.  
Takovou oblastí jsou právě důlní otřesy. Ke cti lidem ze společnosti OKD slouží fakt, že 
informace o událostech v podzemí, byť mnohdy bývají velmi nepříjemné, podávají 
velmi rychle a bez snahy je zkreslovat. Nikdo však nevěří tomu, že mohutné záchvěvy 
cloumající rozsáhlým územím má na svědomí příroda. Ve všech oficiálních zprávách je 
jako zdroj otřesu uváděn přírodní jev, který způsobilo uvolnění napětí v hornině. 
Pravdou je, že napětí v hornině způsobila těžba uhlí, kterou dokonce i horníci samotní 
nazývají devastační těžbou. Pokud by se v podzemí netěžilo, k otřesům by nedocházelo. 
Důlní odborníci už dokonce nechtějí používat ani termín otřes. „Nebyl to otřes. Byl to 
seizmický jev. Pro termín otřes má zákon úplně jinou definici,“ tvrdil jeden z 
dotazovaných lidí, kteří se zabývají vyhodnocováním dat ze seizmických stanic v 
regionu. 
Pravda je taková, že důlní odborníci považují za otřes až situaci, kdy dochází k 
destrukci důlního díla. Menší jevy hodnotí jako seizmické či otřesové jevy, které se 
důlních pracovišť dotýkají jen nepatrně. Pro ostatní laickou veřejnost naštěstí zůstává 
důlní otřes otřesem ať má jakoukoli sílu a následky. 
Sobota 22. 11. 2008  
Oblast kolem Karviné, Bohumína, Orlové a Havířova postihly krátce před sobotní 
půlnocí otřesy země. Podle očitých svědků trvaly v některých místech až půl minuty. 
Důlní otřes měl podle informací Práva sílu 3,5 stupně Richterovy škály. 
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„Třásly se skříně, postel i ostatní nábytek. Otřes byl opravdu silný, byl cítit po celém 
domě,“ napsala Novinkám čtenářka z Orlové. Další čtenář upřesnil, že zemětřesení 
zaznamenal kolem 23,20 hod. 
Silný otřes pocítili ve stejnou dobu i v centru Bohumína. „Otřes se projevoval v 
konstrukci budovy panelového domu, pohyboval se nábytek, třásly sklenice, květináče a 
knihy. Velmi intenzivní byl pohyb v podlahových konstrukcích,“ uvedl pro Novinky 
svědek. 
Podobně situaci popsala čtenářka z centra Havířova. „Praskalo v okenních rámech a 
celý šestipatrový dům se kymácel,“ uvedla. 
Podle Geofyzikálního ústavu šlo s největší pravděpodobností o důlní otřes. Těžko to 
mohlo být něco jiného. Stejnou sílu otřesu naměřila také Evropská agentura. 
Místo otřesu bylo severovýchodně od Ostravy v místech narušených těžbou. Otřes byl 
jen o malinko slabší než ten, který postihl Ostravsko 13. června 2002.  
Slabé otřesy pocítili v sobotu i lidé v Ostravě. 
Tento otřes byl pochopitelně zaznamenán řadou lidí v Dětmarovicích. Já jsem zrovna 
seděla u počítače, najednou z ničeho nic přišel otřes. Daleko silnější, než na jaké jsme 
normálně zvyklí. To, co se událo v sobotu v nočních hodinách, opravdu nemá obdoby.  
Měla jsem pocit, že se na židli kymácím a se mnou vše okolo - dokonce i ten monitor 
přede mnou se kymácel a vlastně celý dům. Třásly se všechny květiny, co máme v 
pokoji, vlála záclona, rovněž se i houpal lustr nad hlavou. 
Dokonce jsem vnímala i jakési podivné zvuky, které nedovedu popsat. 
Připadalo mi, že to trvá nějak dlouho, než se vše zklidnilo. Čas, kdy došlo k otřesu, 
odhaduji mezi 23,25 hod - 23,30 hod. Nevím přesně, protože jsem se na hodiny 
nepodívala hned, ale až po chvíli, kdy bylo již vše v klidu. 
Podle pozdějšího vyjádření OKD otřes nastal v porubu lokality Doubrava Dolu Karviná 
v hloubce 710 metrů pod povrchem. V době události  pracovalo v předmětné oblasti 21 
pracovníků. Účinky otřesu se projevily zejména na přístupových chodbách porubu. Na 
místo ihned vyrazili pracovníci báňské záchranné služby, kteří poskytli zraněným první 
ošetření, vyvedli horníky z ohrožené oblasti a přijali nezbytné kroky k zajištění 
bezpečnosti v místě neštěstí. Dva polští horníci ve věku 39 a 46 let otřes i přes veškerou 
snahu záchranářů nepřežili. Další tři lidé utrpěli lehká zranění. 
Podle obyvatel otřes poškodil desítky domů na povrchu v okolí dolu, zejména v Orlové. 
Čtvrtek 4. 12. 2008  
Karvinsko ve čtvrtek ráno postihl další silný důlní otřes. Podle záznamů Geofyzikálního 
úřadu Akademie věd ČR se půda otřásla přesně v 7,54 hod. Otřes dosáhl síly 3,5 stupně 
Richterovy škály. Jeho intenzita se dá srovnat s tím, který 23. listopadu v podzemí Dolu 
Karviná usmrtil dva horníky. 
Geomechanický jev, který před osmou hodinou postihl Důl Darkov, měl ohnisko 600 
metrů pod zemí a 300 metrů nad provozovaným porubem. Díky tomu - přestože síla 
otřesu byla podobná jako před deseti dny - tentokrát nedošlo k žádným nepříjemným 
událostem ani větším škodám.  
Otřes pocítili zejména lidé na Karvinsku a samozřejmě i my v Dětmarovicích. Měl ale 
jiný průběh než před dvěma týdny. Tehdy se houpaly celé domy, nyní to byla spíše 
velká rána. 
Důlní otřes jako malé zemětřesení  
Podle zaměstnance Geofyzikálního ústavu lze otřes o síle 3,5 stupně Richterovy 
stupnice přirovnat ke slabému zemětřesení. „V poměrně krátké době druhý tak silný 
otřes, který zaznamenaly naše stanice po celé republice, je docela výjimečný. Podobně 
silné jevy jsou opravdu vzácné. Tři a půl stupně jsou srovnatelné se slabým 
zemětřesením“.  
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Kdyby byl podle něho tak silný otřes například v západních Čechách, pocítí ho lidé v 
celém regionu. „Situace na Karvinsku je jiná, jde totiž o hlubší, mělké jevy, asi kilometr 
pod zemí, proto ho cítí lidé v okruhu kolem 15 kilometrů,“ přiblížil Zedník. Silné důlní 
otřesy podle něho způsobuje těžba uhlí.  

 
Dopis obce ve věci pokračování hornické činnosti 
Obec dne 5.3.2008 zaslala na Ministerstvo životního prostředí ČR do Prahy dopis ve 
věci pokračování hornické činnosti OKD.  
Znění dopisu bylo následující: 
Věc:  
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. čís. 100/2001 Sb., v platném znění – vyjádření 
Obce Dětmarovice k oznámení „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSA na období 2011 
– 2016“. 
Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6 zák. čís. 100/2001 Sb., v platném znění, 
bylo Obci Dětmarovice doručeno dne 19.2.2008. 
Předmětným oznámením se zabývala příslušná komise obce a dne 5.3.2008 zastupitelstvo obce. 
V souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zasílá Obec Dětmarovice 
následující vyjádření k zaslanému oznámení. 
Obec trvá na zpracování EIA na léta 2011 – 2016 v souladu s příslušnými zákony upravujícími tuto 
oblast činnosti. Současně žádáme, aby zpracování návrhu inkriminované EIA předcházelo 
vyhodnocení EIA na léta 2003 – 2010 a „Stanoviska MŽP ČR čj.: NM 700/746/1521/OIP/03 e.i. 
ze dne 20.5.2003, kterým MŽP dalo závazné podmínky pro povolování hornické činnosti OKD, a.s., 
Dolu ČSA na léta 2003 – 2010. 
Připomínky, požadavky a doporučení Obce Dětmarovice při zpracování EIA na léta 2011 – 2016: 
� v EIA musí být uveden přehled porubů dobývaných v létech 2011 – 2016, včetně čísla kry, sloje, 

porubu, hloubky sloje, předpokládané mocnosti karbonu, mocnosti porubu, délky a sm. délky 
porubu. Ve vyhodnocení EIA na léta 2003 – 2010 bude uveden přehled exploatovaných porubů, 
včetně čísla porubu, mocnosti, délky a sm. délky porubu a celková těžba, 

� rozpracovat, s ohledem na platnou legislativu, rozsáhlé zamokření ploch půd v oblasti nad 
Karvinským potokem, severním směrem na katastrálním úz. Koukolná z předcházející a nové 
těžby, 

� zakotvit do EIA pravidelné monitorování vod Karvinského potoka, do kterého jsou vypouštěny 
důlní vody z části Dolu ČSA a tyto vyhodnocovat orgánem státní správy. Karvinský potok vtéká 
do řeky Olše a ta následně do Odry, která teče do Polské republiky. Příslušný orgán státní správy 
bude posuzovat vody Karvinského potoka i ve vztahu k zák.čís. 258/2000 Sb., v platném znění, 
o ochraně veřejného zdraví, 

� pravidelně provádět měření emisí v ovzduší na katastru obce Dětmarovice a provádět rozbory 
hlušiny, používané pro rekultivaci a na odval. Výsledky vyhodnocovat orgánem státní správy. 
Vysoké parametry, zejména prašnosti, jsou zapříčiněny technickou rekultivací, spojenou se 
zvýšenou přepravou zemin automobilovou dopravou,  

� rozpracovat podrobněji pro danou oblast možnost ovlivnění nadložních kolektorů vody a tím 
zapříčiněnou ztrátu, případně znehodnocení, podzemních vod, zejména ve vztahu k domovním 
studnám. Provádět pravidelně chemické rozbory vody ve studních a stávajících hydrogeologických 
vrtech v části ovlivněného katastru obce a tyto vyhodnocovat orgánem státní správy, 

� rozpracovat možné dopady, dle dosavadních poznatků, ze seizmických otřesů na konkrétní plochy 
povrchu a provést zabezpečovací opatření na stavbách v daném prostoru, 

� EIA zpracovat v souladu se zák. čís. 258/2000 Sb., v platném znění o ochraně veřejného zdraví, 
s patřičnými opatřeními směřujícími k naplnění zákona, 

� rozpracovat možnosti „šetrné těžby“ (např. zafoukávání) tam, kde je ohrožen chráněný objekt 
(RD, regionální BC č.62 – Lužní lesy Olše v severní části dobývacího prostoru zasahující do 
katastru obce, atd.), 
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� uzavřít střednědobou dohodu na léta 2011 – 2016 s obcí. 
Závazná stanoviska vydaná MŽP ČR, v nichž jsou stanoveny podmínky pro povolování hornické 
činnosti, je nezbytné kontrolovat a jejich plnění vyhodnocovat a v případě neplnění vyvozovat 
příslušné sankce. Stanovisko MŽP ČR ze dne 20.5.2003 nebylo ze strany vydavatele kontrolováno a 
nebylo plně respektováno při hornické činnosti. Teprve soud ve svém rozhodnutí konstatuje jeho 
neplnění, avšak v době, kdy již byla hornická činnost, proti níž žaloba směřovala, ukončena. 
Očekáváme, že naše připomínky, požadavky a doporučení budou při zpracování EIA na léta 2011 – 
2016 plně respektovány a návrh předmětné EIA před jejím schválením předložen k posouzení obci 
v souladu se zákonem. 

      Ing. Lumír Mžik  
 

 
 
 
Z  č i n n o s t i  O b č a n s k é h o  s d r u ž e n í)*  
 
Výkonný výbor Občanského sdružení Občané za životní jistoty se v roce 2008 zabýval 
hlavně těmito problémy: 

• zúčastnili jsme se projednávání a připomínkování ke spalování ostravských lagun 
v Elektrárně Dětmarovice, zabývali se psaním dopisů jak na Ministerstvo životního 
prostředí, tak hejtmanům, hygieně, starostům aj. V současné době je EIA schválená a 
Elektrárna Dětmarovice připravuje změnu Integrovaného povolení (IPPC) 
k spalování TPS NOLO 1 z ostravských lagun. Projednávání změny Integrovaného 
povolení (IPPC) se chceme zúčastnit a připomínkami zabránit spalování lagun 
v Elektrárně Dětmarovice  

• ve Výboru pro hornickou činnost při zastupitelstvu obce Dětmarovice jsou 2 členové 
výboru OS. Ve Výboru pro hornickou činnost se musí projednat 6 bodů, týkajících se 
hornické činnosti v dobývacím prostoru Karviná II – Doly a schvalování EIA, 
týkající se dobývání porubů v 11. kře Dolu Karviná, závodu ČSA. Rovněž budou 
projednána již třetí nivelační měření 36 rodinných domků v obci Dětmarovice 

• po jednání s ombudsmanem JUDr. Motejlem a předsedy OS karvinského regionu 
v říjnu 2007 jsme obdrželi 2 dopisy od ombudsmana, ve kterých se vyjadřuje 
k vyhranému soudu mezi obcí Dětmarovice a Českým báňským úřadem  

• obdrželi jsme dopis od Geosan Group, v němž nám odpovídají na naše otázky ke 
spalování lagun. Rovněž od této firmy jsme si vyžádali rozbory vzorků z ostravských 
lagun 

• zúčastnili jsme se jednání Svazu obcí a měst karvinského regionu, kde se mimo jiné 
jednalo i o ochranných zónách při dobývání uhlí.     

 
 

)* Autorem této stati je předseda OS Bronislav Szwarc. 

 
Mapa poklesů z dobývání 

v letech 2000 -2009. 
Modře je vyznačena 

hranice katastru  
obce Dětmarovice, 
červeně hranice 

dobývacího prostoru 
Dolu Karviná. 
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SSll uužžbbyy,,   oobbcchhoodd,,   
ppooddnn ii kkáánníí   

  
  

  
  
  

  
Nový nájemce Dělnického domu pan Adamčík se postupně snaží prostředí objektu 

postupně zvelebovat. Pomáhá mu i obec, která letos do banketky zakoupila  
20 nových stolů a 60 židlí. Na fotografii je sál Dělnického domu připravený na svatbu. 
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Ce l o k e r a m i k a  M a z u r k o v á  
 
Tato soukromá zubní laboratoř se sídlem v Dětmarovicích čp. 
109 byla založena v roce 1995. Provozuje ji paní Naděžda 
Mazurková.  
Od počátku se specializuje na keramické fixní náhrady. Jedinečná technologie firmy 
DeguDent CERCON SMART CERAMICS nyní nově umožňuje vyrobit celokeramické 
korunky a můstky nejvyšší kvality. 
Celokeramické korunky a můstky CERCON SMART CERAMICS jsou dnes na celém 
světě zhotovovány pro tisíce spokojených pacientů, protože neobsahují kovy, které 
bývají častou příčinou alergií. Materiál byl přísně testován a o jeho naprosté 
snášenlivosti pro lidský organismus svědčí i fakt, že se už léta používá v ortopedii k 
výrobě kloubních hlavic. Jeho další vynikající vlastností je propustnost světla, proto 
korunky vypadají tak přirozeně a k nerozeznání od zubů vlastních. Nelze opomenout ani 
pevnost materiálu a z toho vyplývající dlouholetou funkčnost zubní náhrady. 
Celokeramika CERCON SMART CERAMICS splňuje požadavky i těch nejnáročnějších 
pacientů. 
  
  
Rů z n é 
U vchodu do budovy obecního úřadu byl umístěn box k ukládání 
drobných elektrospotřebičů, jako jsou mobilní telefony, kalkulačky, 
baterie či drobné vybavení k počítači. 
  

V budově pošty se nachází Studio Vital , které se staronovým kolektivem nabízí 
relaxaci a regeneraci. 
Občané mohou využít infrasauny, kouzelné truhlice (parní box), masážní křeslo, 
lymfatické či medové masáže, aromamasáže, ušní svíce, skořicové či rašelinové zábaly, 
zábaly z bahna Mrtvého moře, baňkování a fitness stroje. 
 

Firma STAVBYT ukončila svou činnost, majitel p. Ivo Woznica 
prodal areál firmě COGO. Společnost COGO EU GROUP a.s. je 
výrobcem a distributorem hraček pro děti. Disponuje týmem 
odborníků věnujícím se podpoře a rozvíjení dětské fantazie. 
Společnost se opírá o zkušenosti, které management nabyl za 14 let působení a rozhodl 
se je zúročit v projektu COGO a zabezpečit tak maximální spokojenost zákazníků. 
V současné době uvádí na evropský trh dětské kreativní stavebnice COGO sestavené z 
komponentů stavebnicových kostek různých barev, funkcí a tvarů, které tvoří skládačku 
podporující dětskou tvořivost a fantazii. Společnost COGO EU GROUP a.s. se velmi 
citlivě staví k problematice nezávadností dětských hraček. Každá jednotlivá součást 
stavebnice je podrobena mechanickému a chemickému testu u Státního technického a 
zkušebního ústavu v Praze. V Dětmarovicích čp. 1170 se nachází hlavní administrativní 
kancelář a distribuční sklad.  
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OObbyyvvaatt eell sstt vvoo,,   
ppééččee  oo  oobbyyvvaatteell ssttvvoo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Dětmarovicích rostou nové domky jako houby po dešti. 

Toto je pohled na lokalitu, která se nachází nad Hospůdkou Na statku.  
Nově se rovněž začalo stavět u příjezdové komunikace k myslivecké hájence.  

Tam velice rychle začalo ze země vyrůstat hned několik domků najednou. 
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S t a t i s t i k a  o b y v a t e l  
 
Údaje k 8. lednu 2008 
 
Ukazatel 

 
Celkem 

Průměrný 
věk 

Osoby 3897 40,54 
Muži 1897 39,56 
Ženy 2000 41,47 
Děti do 15 let 470 7,41 
Děti do 18 let 634 9,65 
Starší 60 let 797 70,61 
Možní voliči 3263 46,54 
 
 
S v a t b y  8 . 8 . 2 0 0 8  
 
Mnozí novomanželé si stanovili  termín své svatby na magické datum 8.8.2008. Také 
v Dětmarovicích se konaly dva sňatky. A byly opravdu netradiční. 
 

  
 
 
9 0  a  v í c e  l e t  s e  d o ž i l i 
 

Leden 90 let Pavel Bolek 
Květen 90 let JUDr. Otakar Karas 

Červenec 90 let Anna Marc inkovská 
 94 let Božena Hanusková 
 96 let Ludmila Němcová 

Srpen 90 let Štěpánka Baranová 
 97 let Emilie Antončíková 

Listopad  94 let    Františka Skibová 
 95 let    Štěpánka Jurčíková 

Prosinec  91 let    Štěpánka Barteczko vá 
 93 let    Aurelie Bukovjanová 
 93 let    Marie Fo ltynová 
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Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i   
 
 2008  Jarmila a Lumír P lu t o v i   Dětmarovice čp. 769 
 25.10.2008  Zdeňka a Rudolf K a p l i t o v i   Dětmarovice čp. 342 
 16.11.2008 Marta a Ruben C h le b k o v i  Dětmarovice čp. 290  
 15.11.2008    Štefan a Ludmila G u r a b i  Dětmarovice čp. 286 
 6.12.2008 Alenka a Erich M a c u r o v i  Dětmarovice čp. 977  
 
 
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   
 
 2008  Milada a Vítězslav S v rč i n o v i   Dětmarovice čp. 611 
 
 
P r ům ě r n ý  p l a t  
 
Průměrný plat vzrostl za 20 let z 3.431 koruny na 27.247 korun. Češi si od konce 
socialismu finančně polepšili. Životní standard v tuzemsku vzrostl od roku 1988 do 
roku 2008 o 69,4 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ten 
srovnával růst mezd a inflace během dvaceti let. V roce 1988 byla průměrná mzda 3.431 
korun, v roce 2008 to bylo 27.247 korun. 
Uvedená hodnota 27.247 Kč neobsahuje nezaměstnané, podnikatele a živnostníky. 
Hrubá mzda vypočítaná standardním způsobem nyní činí 22.992 korun.  
Ze studie vyplývá, že z necelé stovky sledovaných zaměstnání se životní standard 
zhoršil jen třem z nich - horníkům, výrobcům a opravářům kožené konfekce a obsluze 
důlních zařízení a razících štítů. 
Těm sice mzda stejně jako v jiných profesích rostla, ale výrazně pomaleji než inflace v 
posledních dvaceti letech. Nutno však dodat, že právě horníci měli za minulého režimu 
nadstandardní plat. Brali v průměru 7.199 korun, což bylo na tehdejší dobu více než 
dvojnásobek průměru. I v dnešní době je jejich plat mírně nad průměrem. 
Do roku 2008 si nejvíce polepšili lidé pracující ve finančnictví. Vedoucí pracovníci v 
oborech jako peněžnictví a pojišťovnictví brali v roce 1988 také nadstandardních 6.718 
korun, loni to bylo však již 106.799 korun. Jejich životní standard se zlepšil o 239,1 
procenta! 
 
Růst životního standardu v některých zaměstnáních 
 
Zaměstnání 

Hrubá měsíční 
mzda v roce 
1988 (v Kč) 

Hrubá měsíční 
mzda v roce 
2008 (v Kč) 

 
Index reálných 
mezd (v %)* 

Průměr 3.431 27.247 169,4 
Horníci, lamači pro uhelné doly 7.199 30.142 89,3 
Obsluha důlního zařízení  
a razicích štítů 

 
7.162 

 
32.532 

 
96,9 

Výrobci a opraváři  
kožené technické konfekce 

 
3.248 

 
14.037 

 
92,2 

Švadleny 2.673 13.648 109,9 
Pekaři 2.732 15.339 119,8 
Prodavači v obchodech 2.445 15.745 137,4 
Maséři 2.506 15.138 128,9 
Zedníci, kameníci 3.576 21.959 131,0 
Řidiči osob. automobilů, taxikáři 3.400 22.587 141,7 
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Učitelé odborných předmětů 4.051 27.261 143,5 
Chemici 4.220 32.358 163,6 
Hasiči, požárníci 3.546 27.663 166,4 
Vedoucí pracovníci ve stavebnictví 6.728 68.991 218,7 
Odborní pracovníci  
v bankovnictví a pojišťovnictví 

 
3.673 

 
43.459 

 
252,4 

Vedoucí pracovníci  
v peněžnictví, bankovnictví 

 
6.718 

 
106.799 

 
339,1 

 

Základem indexu je 100 procent. Číslo ukazuje růst mezd v závislosti na růstu inflace. 
To znamená, že zaměstnanci s více jak sto procenty si zlepšili životní standard.  
Pozor: uváděné mzdy neobsahují nezaměstnané, podnikatele a živnostníky. 
 
 
Zv ý š e n í  n á jm u  v  d o m e c h  s  p ečo v a t e l s k o u  s l u ž b o u 
 
Od 1.1.2008 se zvýšilo na základě nových zákonů a rozhodnutí rady obce nájemné 
v našich domech s pečovatelskou službou následovně: 
• nájemné za standardně vybavené byty v DPS čp. 670 – 17,61 Kč/m2 a měsíc 
• nájemné za byty se sníženou kvalitou v DPS čp. 960 – 14,35 Kč/m2 a měsíc 
 
 
M u ž  m á l e m  u h oře l  př i  p ře l é v á n í  a l k o h o l u 

 
Tři jednotky hasičů zasahovaly v pátek 25.4.2008 odpoledne u požáru garáže v 
Dětmarovicích. Hasiči poskytli první pomoc vážně popálenému muži (ročník 1961), 
kterého převezl vrtulník do popáleninového centra Fakultní nemocnice v  Porubě. 
47 letý muž měl u rodinného domku pronajatou garáž o půdorysu 6 x 4 metrů, stojící u 
hospodářské budovy o základně asi 8 x 6 metrů, obě se sedlovou a pultovou střechou. 
Podle vlastních slov „přeléval chlast“, ale hasičům již nebyl schopen říci, zda přitom 
například nekouřil. Alkohol patrně vybuchl, stříknul na muže a chytil mu oděv. Muž jej 
duchapřítomně strhnul dolů a nahý v šoku odběhl. To už si jej všiml nezletilý chlapec 
majitelky domku a garáže a ta jej zahalila dekou. Požár oznámila na operační středisko 
hasičů sousedka deset minut po 14. hodině. 
Na místo byly vyslány dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje ze stanic v Karviné a Orlové a později také dobrovolní hasiči z Dětmarovic. 
Při jejich příjezdu již šlehaly plameny ze střechy garáže a hořelo i vozidlo Opel. Muž 
chtěl totiž v šoku autem odjet, ale místo nastartování sjel k hořící garáži. Hasiči se 
věnovali vážně popálenému muži v popáleninovém šoku, který seděl na lavičce, jeho 
vážné popáleniny prvního a druhého stupně asi na třetině těla pokryli sterilní gázou a s 
mužem komunikovali. Muž měl zasaženy obě nohy až po břicho, také ruce od dlaní až 
po lokty. Za chvíli přijela rychlá záchranná služba a pak byl muž naložen do vrtulníku 
letecké záchranné služby, který, jak jsem již napsala, pacienta převezl do 
popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě. 
Druhé skupině se podařilo dostat požár pod kontrolu asi za dvacet minut, když museli 
vynést několik desetilitrových lahví s propan-butanem. Dalších asi 40 minut požár 
dohašovali a rozebírali střešní konstrukce. Na kontrolu požářiště na místě zůstala místní 
jednotka. 
Příčina vzniku požáru se pochopitelně vyšetřovala. Podle hrubého odhadu majitelů 
přesáhla celková škoda na hospodářském objektu s garáží, kde byly uschovány různé 
stroje a kola, a na Oplu, půl milionu korun. 
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KKuu ll ttuu rr aa,,   
ccíí rr kkvvee,,   nnáábboožžeennssttvvíí   

 
 

 
 
 
 

 
Věra Špinarová byla již podruhé hostem obecní slavnosti   
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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: 
8.1. Den otevřených dveří v ZŠ ZŠ 

25.1. Farní ples  
v pořadí druhý, se konal v myslivecké hájence 

 
Farnost 

26.1. 10. jubilejní obecní ples   OÚ 
1.2. Dětský karneval  

pro děti MŠ střed v Dělnickém domě 
 

MŠ, SRPŠ 
9.2. Rodičovský ples 

v obnovené premiéře se konal v tělocvičně TJ Sokol. 
K tanci i poslechu hrála hudba HAPPY END.  
Vstupné včetně večeře bylo za 250 Kč 

 
 
 

SRPŠ 
16.2. 39. sokolský ples  TJ Sokol 
26.2. Dětský karneval 

pro děti MŠ Koukolná se letos konal přímo ve školce 
 

MŠ 
1.3. Dětmarovický list  

3. ročník turnaje v mariáši v restauraci Gól  
na fotbalovém hřišti. Startovné činilo 600 Kč,  
z toho připadlo 250 Kč na občerstvení 

 
 
 

Soukromá akce 
8.3. Dětský karneval 

pro 1. stupeň základní školy 
 

SRPŠ,  ZŠ  
18.3. Velikonoční šachový turnaj ZŠ 
28.3. Noc s Andersenem Knihovna 
29.3. Dětmarovické groble TJ Sokol 
29.3. Valná hromada  

Honebního společenstva Rovina se konala  
v 15,00 hodin v restauraci na Obecnině   

 
 

HS Rovina 
29.3. Velikonoční koncert 

se konal v 16,00 hodin v kostele sv. Maří Magdalény. 
Účinkovali: Pavel Kozel – baryton, sólista opery 
Národního divadla Moravskoslezského, 
komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava 
Kaemika Corni – Věra Bartošová, 
Tomáš Pražák, Karel Čurda a Milan Krajňák. 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na charitativní účely 

 
 
 
 
 
 
 

OÚ 
Duben Výtvarná soutěž  

„Zvěř, příroda, myslivci“ 
 

MS 
5.4. Dětmarovická smeč 

Turnaj tříčlenných družstev v nohejbale 
 

TJ Sokol 
14.4. Přijetí dárců krve SPOZ 
18.4. Den Země 

V areálu základní školy probíhala každoroční 
vědomostní soutěž na téma ochrany přírody. Žáci 
prvního a druhého stupně měli za úkol na celkem deseti 
stanovištích poznat rostliny a zvířata podle obrázků, stop, 
semen a dalších indicií. V cíli se pak dočkali několika 
sladkých odměn. Bohužel se opět u skateparku 
povalovaly rozbité lahve a velké množství střepů,  
což je pro děti velice nebezpečné 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČSOP, ZŠ 
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19.4. Večer s cimbálovkou  
v Dělnickém domě.  
Příjemné posezení se zpěvem a tancem  

 
Klub občanů 

Koukolná 
25.4. Zájezd do Olomouce  

na Floru s odpolední zastávkou v arboretu 
a prodejním centru Horizont v Bystrovanech 

 
 

ZO ČZS 
28.-30.4. Bleší trh  

se poprvé v obci konal v sokolovně  
 

ZO ČSŽ 
 Májová veselice TJ Sokol 

6.5. Zájezd do Polska do Tych 
s návštěvou květinového trhu a exkurzí do pivovaru, 
kde se mimo jiné vaří plzeňský Prazdroj 

 
 

OV ČZS 
7.5. Oslavy Dne osvobození 

u pomníku v parku před Dělnickým domem  
s tradičním vystoupením žáků základní školy 

 
 

OÚ 
8.5. Okrsková soutěž v požárním sportu  SDH 

8.-10.5. Výstava ručních prací  
s podtitulem „Co dovedou vykouzlit ruce 
dětmarovických žen“ v klubovně zahrádkářů 

 
 

ZO ČZS 
11.5. Den matek 

s vystoupením dětí mateřské školy z Koukolná  
a vystoupení populárního lidového zpěváka  
Jožky Černého s cimbálovou muzikou 

 
 
 

OÚ 
17.5. 5. ročník soutěže starých pánů 

Na sokolském hřišti si dali sraz „starší pánové“ 
ze sborů dobrovolných hasičů z Dětmarovic a okolí. 
Celkem se soutěže o pohár místostarosty obce zúčastnila 
čtyři družstva. Vítězem, který si odnesl pohár za 1. místo, 
se stali zástupci naší jednotky. Soutěž byla také zpestřena 
jedním velmi povedeným útokem 

 
 
 
 
 
 

SDH 
17.5. 60. výročí založení myslivců 

Výroční schůze spojená s oslavami založení  
proběhla v hájence 

 
 

MS 
24.5. Soutěž mladých hasičů 

Okresní kolo „PLAMEN“ se konalo  
v areálu základní školy 

 
 

SDH 
29.5. Veselé zpívání  

se konalo ve  čtvrtek v 16.00 hodin v sále Dělnického 
domu. Pozváni byli všichni rodiče, prarodiče, sourozenci,  
další příbuzní i sousedé, zkrátka  všichni přátelé  
dětské dovednosti, hudby a zpěvu. 
V programu vystoupil dětský pěvecký sbor a žáci  ZŠ. 
Zároveň byla ke zhlédnutí výstavka zdařilých výrobků a 
obrázků dětí nejen ze základní školy, ale i z mateřských 
škol a zájmových kroužků 

 
 
 
 
 
 
 
 

SRPŠ, ZŠ 
31.5. Den dětí a den otevřených dveří 

Program pro děti s názvem Poseidonova kouzla vytvořil 
atmosféru v námořnicko-kouzelnickém duchu 

 
 

EDĚ 
31.5. Zábavné odpoledne pro děti  

na sokolském hřišti  
 

ZO ČSŽ 
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6.-8.6. Myslivecká výstava 
k 60. výročí založení MS spojená  
s okresní přehlídkou trofejí 

 
 

MS 
7.6. 4. obecní slavnost OÚ 

14.6. Dětské radovánky 
na sokolském hřišti 

 
ZŠ, SRPŠ 

17.6. Den dětí  
Akce pro děti ze školy DUHA 

 
SDH 

24.6. Přijetí nejlepších žáků 
Starosta obce přijal ve sňatkové síni na obecním úřadu 
nejlepší žáky 2. stupně základní školy. Každý z nich 
obdržel knihu, pero a pamětní list. Žáci se podepsali do 
Pamětní knihy SPOZ. Akce byla zakončena neformální 
besedou při malém občerstvení 

 
 
 
 
 

SPOZ 
25.6. Vyřazení žáků 9. třídy 

Následující den se shromáždili ve sňatkové síni všichni 
žáci, kteří ve školním roce 2007/08 ukončili školní 
docházku. Po krátkém slovu starosty dostali všichni 
vycházející a také učitelé z jeho rukou hrníček a pamětní 
list. Paní Čempelová pro žáky připravila malý raut  

 
 
 
 
 

SPOZ 
6. Slavnostní ukončení školního roku SPOZ 

12.-13.7. Zájezd na Moravu 
na trase Lešná, Pavlovice, Lednice, Kroměříž 

DV 
Jednoty-Jedność 

Orel 
8.-10.8. VI. sraz vícekol,  

avšak první v tomto století a po dlouhých 17 letech  
 
Soukromá akce 

30.8. 7. ročník Poháru družstev 
uspořádali kynologové v areálu základní školy 

Kynologové 
088 

1.9. Slavnostní zahájení nového školního roku SPOZ, ZŠ 
6.9. Fotbalový den SK 
6.9. Branný závod  

Již 9. ročník závodu pro děti a mládež se uskutečnil 
v kynologickém centru v Koukolné 

Kynologové 
029 

SDH 
10.10. Zájezd do Olomouce  

na podzimní Floru opět spojený s odpolední zastávkou 
v arboretu a prodejním centru Horizont v Bystrovanech 

 
 

OV ČZS 
16.10. Trestles cup 

5. ročník soutěže koloběžkových závodů  
pro mateřskou školu střed a 1. třídu základní školy  
o putovní pohár firmy Trestles 

 
OÚ  

Firma Trestles 
ZŠ 

20.10. Setkání jubilantů 
se zúčastnili občané, kteří v letošním roce dosáhli  
věku 70 a 75 let a letos poprvé také ti, kteří dosáhli  
80, 85 a dokonce 90 let 

 
 

 
SPOZ 

23.10. Říjnové oslavy 
k 90. výročí založení samostatné  
Československé republiky. Na slavnostní akademii 
vystoupili žáci základní školy - pěvecký sbor I. stupně, 
soubor fléten, pěvecký sbor II. stupně a školní hudební 
skupina YOUNG ROCKER 

 
 
 
 
 

OÚ, ZŠ 
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7.11. Setkání padesátiletých jubilantů  SPOZ 
22.11. K-FEST 2008  

aneb „Hudbou všemi směry proti drogám“. 
5. ročník rockového festivalu v Dělnickém domě 

 
K-centrum 

Orlová 
29.-30.11. Medové dny OÚ a další 

7.12. Mikulášská besídka  
v motorestu v Koukolné se konala v neděli.  
Klub občanů ve spolupráci s mateřskou školou 
v Koukolné připravili další velice zdařilé odpoledne.  
Přes poměrně nepříznivé počasí se akce zúčastnilo  
na 70 dětí s početným doprovodem. Děti si zahrály, 
zatančily, Mikulášovi zazpívaly  
a za odměnu dostaly mikulášské balíčky 

 
 
 
 
 
 

Klub občanů 
MŠ Koukolná 

18.12. 2. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu  
uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol v sokolovně  

 
TJ Sokol 

19.12. Vánoční besídka v DPS 
Děti školní družiny navštívily obyvatele obou 
dětmarovických domů s pečovatelskou službou,  
aby jim svými písničkami, hrou na flétnu a básničkami 
popřály k nadcházejícím vánocům  

 
 
 
 

ŠD ZŠ 
21.12. Vánoční koncert 

Obecní úřad ve spolupráci se základní školou uspořádal 
poslední adventní neděli v 15,30 hodin tradiční  
Vánoční koncert v římsko-katolickém kostele. 
V programu vystoupilo s pásmem vánočních písní a 
koled Slezské žesťové kvinteto Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, Pavel Kozel - sólista opery NDMS Ostrava  
a pěvecký sbor místní základní školy. 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno,  
tak jako každoročně, na charitativní účely  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÚ, ZŠ 
 

 
 

 
Fotografie z akcí pořádaných obecním úřadem. 

Zleva a shora: májové oslavy v parku, Den matek – děti MŠ Koukolná a Jožka Černý, 
koloběžkové závody Trestles cup, říjnové oslavy, vánoční koncert v kostele. 
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O b e c n í  s l a v n o s t  p oč t v r t é  
 
Konala se 7.6., jak se již stalo tradicí, na sokolském hřišti. Měli jsme obavy o počasí, 
protože se honily mraky, ale nakonec to vydrželo bez deště, takže letos obecní slavnost 
počasí ani neovlivnilo. 
Po krátkém zahájení v 15 hodin následovalo vystoupení Buřinek a Berušek 
nestárnoucího Petra Dudeška. 
Další program byl vyplněn soutěžemi II. dětmarovické 
silácké olympiády. Soutěžilo se v hodu kládou, 
přetlačování, držení závaží, přenášení břemene, hodu 
závažím, a dokonce v pivní a limonádové štafetě. 
Vítězové jednotlivých klání obdrželi medaile, diplomy 
a odměny, které později mohli zkonzumovat – soudky 
a konzervy piva a buřty. 
Pro děti byly po celé odpoledne připraveny různé 
atrakce. Nechyběli koníčci, autíčka, skákací hrad a podobně. 
Po 17. hodině následoval další blok hudby. ABBA revival a The Beatles revival nás 
přenesli o několik desetiletí zpět a připomněli všem přítomným hity našeho mládí. 
Pak přišla ke slovu kapela ABRAXAS a následovalo očekávané vystoupení populární 
Věry Špinarové s kapelou. Ta atmosféru na sokolském hřišti pořádně rozehřála. A přes 
svou osobní indispozici zpívala skvěle. 
Po ohňové show následovala diskotéka. 
Na hřišti byla opět výborná atmosféra, všechny připravené lavičky byly neustále 
obsazeny do posledního místa a spousta lidí ještě postávala. Také o dobré občerstvení 
bylo, jako vždy, dobře postaráno.  
 

     
   Buřinky a Berušky Petra Dudeška                                                   ABBA revival 

 

     
   The Beatles revival                                                                                ABRAXAS 
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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 
 
Ve dnech 29. - 30. listopadu 2008 uspořádal Obecní úřad Dětmarovice ve spolupráci s  
Českým zahrádkářským svazem, Českým svazem včelařů, Občanským sdružením 
myslivců Zátiší a Českým svazem ochránců přírody v Dělnickém domě již tradiční 5. 
prodejní výstavu „Medové dny“.  
 

Členové mysliveckého sdružení slavili letos 60. výročí založení organizace)1 a svou 
pestrou činnost presentovali na výstavě na 
výbornou. Jeviště Dělnického domu se na dva dny 
kouzelně proměnilo na část lesa s replikou 
mysliveckého posedu, krmelcem i zásypem pro 
zvěř, včetně vycpaných zvířat. Kolem rybníčku 
jsme mohli vidět vodní ptactvo, následovaly 
trofeje, kroniky, dobové fotografie, diplomy, 
poháry. Dík za to vše patří zejména panu Josefu 
Grobelnému, předsedovi organizace, který celou 
výstavu nainstaloval.    
 

Další „pastvu pro oči“ p řipravil pod vedením manželů Tomáše a Věry Stáňových Český 
zahrádkářský svaz, který vystavoval přes 
pokročilou roční dobu celou řadu zahradních 
výpěstků svých členů i dalších občanů.  
Hlavním motivem jejich expozice byla však letos 
pohádková říše. Zahrádkáři vyhlásili tradiční 
soutěž, tentokrát „O nejkrásnější pohádkovou 
bytost“. 
Nejen malí návštěvníci byli nadšeni otáčející se 
chaloupkou na kuří nožce s ježibabou a Ivánkem. 
Okouzlení byli i čertem a Káčou, vodníky, lesním 
skřítkem, Krakonošem, pohádkovými bytostmi vytvořenými dětmi ze školní družiny 
naší základní školy či dětmi z křesťanské školy z Bohumína a dalšími pohádkovými 
postavičkami.  
Návštěvníci výstavy měli možnost aktivně se zapojit do hlasování „O nejkrásnější 
pohádkovou bytost“)2.  
 

Velký úžas a obdiv si zasloužil pohyblivý betlém, 
který vytvořily šikovné ruce pana Miloše Uhra. 
Místy to vypadalo jako na Staroměstském náměstí 
před orlojem, když jsme čekali, až se každých 25 
minut spustí do pohybu všichni řemeslníci, zvířátka, 
čertíci a další figurky.  
 
 

Na vlastní oči jsme měli možnost sledovat, jak 
vzniká pravá ručně paličkovaná krajka nebo háčkované ozdoby na stromeček, či jak se 
drátují hrnce nebo si koupit voňavé, krásně zdobené medové perníčky od babičky. Do 
vánoční atmosféry nás pak vnesly vánoční stromečky v různých netradičních podobách. 
Letos se do výstavy zapojila i MO ČSOP se soutěží „O nejkrásnější větrný mlýn“)3.  
 
)1 Blíže viz str. 79/08 této Kroniky obce. 
)2 O soutěži více na str. 87/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
)3 Podrobnosti jsou uvedeny na str. 88/08 tohoto dílu Kroniky obce. 

Část dětmarovického betlému 
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Tradičně velkému zájmu se těšila výstavka kaktusů a tropických sukulentů a vkusná 
keramika paní Evy Szyroké.  
Zájem vzbudily i výrobky z chráněné dílny Santé z Havířova, která nabízela výrobky 
svých postižených klientů. Jejich prodejem si 
vydělávají na svou činnost a my jsme rádi, že jsme je 
mohli u nás přivítat a navázat pro ně tolik potřebnou 
spolupráci.  
Různé druhy medu, mateří kašička, propolis, horká 
medovina, medové perníčky, speciální medová 
kosmetika, různé druhy bylinkových směsí a čajů, 
výrobky z včelího vosku – to je parketa našich 
včelařů, kteří samozřejmě nesměli chybět.  
 

Co dodat závěrem? Pestrá nabídka, krása, lidský um a fantazie přilákaly za sobotu a 
neděli téměř 2 tisíce návštěvníků, což je největší účast za celou dobu, co Medové dny 
obec pořádá. To hovoří za vše. Výstava se rok od roku stává populárnější nejen v obci, 
ale i v širším okolí. Zbývá si jen přát, aby elán, nápady a fantazie ještě dlouho našim 
pořadatelům vydržely.  
 
 
Z č i n n o s t i  k n i h o v n y  
 
Pátá Noc s Andersenem  
Jsou takoví, kteří nezabloudí do knihovny, jak je rok dlouhý a pak jsou jiní, kterým se 
tam líbí natolik, že zde dokonce i přenocují. Ano, pokud jste o tom neslyšeli, 
v některých knihovnách (a nejen v nich) je možné poslední březnovou noc prožít 
skutečně dobrodružně. 
Noc s Andersenem je již tradiční akcí Klubu dětských knihoven, kterou u příležitosti 
Mezinárodního dne dětské knihy uspořádalo na 650 knihoven, škol, nemocnic a dalších 
institucí. Je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších 
médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské 
četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedávání 
před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost a 
přitom existuje docela jednoduchá cesta. Je třeba dát dětem osobní příklad a ukázat jim, 
že číst je veliké dobrodružství.  
Již popáté se naše knihovna v noci z 28. na 29. března 2008 připojila k devátému 
ročníku této celostátní akce. 
Letošního dobrodružného nocování v knihovně plného her, kvizů, čtení a předčítání se 
zúčastnilo 18 dětí, knihovnice a tři skvělí pomocníci. Protože byla celá letošní noc 
tematicky zaměřená k 180. výročí narození Julesa Verna, účastníci Noci se s ním vydali 
na „Cestu kolem světa za 8 hodin“. 
Nuda, to je to, co děti v knihovně nezažily ani minutu z času zde stráveného. Díky 
hostům a sponzorům - Obecnímu úřadu, firmě MONT a skupině ČEZ - mohly prožít 
nezapomenutelnou a úžasnou noc, na kterou budou dlouho a moc rády vzpomínat.   
Nové služby v knihovně 
Od poloviny října mají čtenáři možnost na webových stránkách knihovny nahlížet do 
on-line katalogu. On-line katalog umožňuje vyhledávání a rezervaci titulů. Zde si po 
přihlášení, které vyžaduje vaše příjmení, jméno a jako KOD číslo čtenářského průkazu, 
můžete zkontrolovat stav čtenářského konta. To znamená, jaké tituly máte v současné 
době zapůjčeny a datum, kdy máte tyto tituly vrátit. Taky je vám k dispozici i seznam 
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novinek za poslední období, nebo služba TOP, kde můžete zhlédnout, které knihy 
v knihovně se za tento rok nejvíce půjčují.  
Možnost rezervace titulu je pouze tehdy, pokud jste registrovaný čtenář knihovny a 
přihlášen do online katalogu.  

 

  
Interiér knihovny v letošním roce 

 
 

Z  f a r n o s t i  
 
Nový správce farnosti 
Po mnoha letech byla v Dětmarovicích ustavena 
farnost a na faru se nastěhoval farář. Je to Otec 
Tomasz Stachniak. 
Narodil se 3.12.1974 v Bielsku-Biale v Polsku. Byl 
pokřtěn 26.12.1974 ve farnosti Narození Panny 
Marie v Bielsku-Biale. Tam strávil své mládí, 
chodil zde do školky a do základní školy. Dále 
pokračoval na Lyceu, které ukončil maturitou. Po 
maturitě pracoval několik let jako stolař. V roce 1996 nastoupil do kněžského semináře 
v Polsku, po ukončení prvního ročníku pokračoval v přípravě na kněžskou službu jako 
pastorační asistent v České republice ve farnosti Studénka, Dobrá u Frýdku-Místku a 
Ostrava-Svinov. Po této roční praxi nastoupil do kněžského semináře v Olomouci. Po 
ukončení teologické fakulty získal titul magistra teologie. Jáhenskou praxi absolvoval 
ve farnosti Oldřišov u Opavy. V roce 2003 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení působil 
jako kaplan ve farnostech Odry, Orlová, jako administrátor ve farnostech Albrechtičky, 
Bartošovice, Hukovice a od roku 2008 působí v naší farnosti. 
Má dva sourozence, sestru, která je v klášteře a bratra. 
Jeho zájmy jsou: teologická literatura zejména spisy církevních otců, focení, cestování, 
navštěvování nových míst a hlavně gotických 
kostelů, pěstování květin, duchovní hudba, rocková 
hudba - hlavně z 80. a 90. let. 

 
Vánoční mše 
Na Štědrý den 24. prosince se uskutečnila v 
místním kostele ve 2400 hodin slavnostní Půlnoční 
mše. Na Boží hod vánoční 25. prosince byla mše 
svatá sloužena v 1030 hodin a na Štěpána 26. 
prosince rovněž v 1030 hodin. 

Betlém v kostele 

Tomasz Stachniak s papežem Janem Pavlem 
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ŠŠkkooll ssttvvíí   
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní areál 1.9.2008. Hlavní budova již celá v novém kabátě,  

tělocvična má pouze nová okna 
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Hospodaření  PO Základní a mateřské školy Dětmarovice 
 
Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Náklady  17,164.670 647.770 17,812.440 
Výnosy 17,511.950 622.530 18,134.480 
Výsledek hospodaření 347.280 -25.240 322.040 

 
Stav fondů k 31.12.2008 Rezervní fond Fond odměn Fond reprodukce 
PO ZŠ a MŠ  Dětmarovice 499.730 139.610 847.140 

 
 
Za v á děn í  n o v é h o  v z dě l á v a c í h o  p r o g r a m u 
 
Ve školním roce 2007/2008 začali na zdejší škole vyučovat v 1. – 6. ročníku podle 
svého školního vzdělávacího programu „Škola pro budoucnost“. 
Připravili ročníkové výstupy a postupně tvořili měsíční plány, které byly přístupné i na 
internetových stránkách školy. Zároveň se seznamovali s novými metodami práce, 
především skupinovou prací. Tyto metody se pokoušeli zavádět do vyučování. 
Zavádění školního vzdělávacího programu koordinovala Mgr. Michaela Kaděrová, která 
zároveň letos ukončila speciální studium „Koordinátor Školního vzdělávacího 
programu“. 

 
 

U č i t e l s k ý  s b o r  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 7 / 2 0 0 8 
 
Ředitel školy:  Mgr. Robert Lindert  
Zástupce ředitele:  Mgr. Aleš Veber  
Výchovná poradkyně:  Mgr. Marie Kawuloková 
Třídní učitelé:  
 Mgr. Eva Ulmanová   1. třída 
 Mgr. Danuše Melošová   2. třída 
 Mgr. Michaela Kaděrová   3. třída 
 Mgr. Elena Kijonková  4. třída 
 Mgr. Marie Nováková  5. třída 
 Mgr. Šárka Matochová  6. třída 
 Mgr. Jana Brožková  7. třída 
 Mgr. Jiřina Bažanová  8. třída 
 Mgr. Josef Rác   9. A 
 Stanislav Agner   9. B 
Netřídní učitelé: 
 PaedDr. Josef Kurasz 
 Mgr. Jarmila Rácová  
 Mgr. Alena Stojanová  
 Jaromíra Slavíčková 
Pedagogičtí asistenti: 
 Irena Burová  
 Ludmila Glacová  

 
Odchod zaměstnanců 
Na konci školního roku 2007/2008 se se školou rozloučilo celkem 8 zaměstnanců.  

Logo školy z internetových stránek 
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Na veřejnosti se šířily různé fámy a pomluvy, ale jak to ve skutečnosti opravdu bylo, 
jaký byl důvod, to vlastně nikdo neví. 
Z 1. stupně odešly 4 učitelky a 2 asistentky pedagoga. Žádná z nich neodešla do 
předčasného důchodu, všechny změnily zaměstnání nebo místo. Dětmarovickou školu 
opustily Mgr. Eva Ulmanová, Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Danuše Melošová, Mgr. 
Marie Nováková, Ludmila Glacová a Irena Burová.  
Do starobního důchodu zaslouženě nastoupil po několikaletém působení na zdejší škole 
PaedDr. Josef Kurasz. Také zástupce ředitele Mgr. Aleš Veber ze zdejší školy odešel. 
 
 
Ú ča s t n í c i  o k r e s n í c h  k o l  o l y m p i á d 
 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují okresních kol olympiád. Někteří dosahují velmi 
dobrých výsledků. 
Ve školním roce 2007/08 nás v okresních kolech reprezentovali: 
☺ Biologická olympiáda: 

� Aleš Ovesný (13. místo ze 36 účastníků) 
� Michael Branny (19. místo ze 42 účastníků) 

☺ Matematická olympiáda: 
� Michael Branny (6. místo z 27 účastníků) 
� Marek Kubatko (20. místo z 27 účastníků) 
� Hana Kostková 
� Barbora Kaděrová 

☺ Olympiáda v anglickém jazyce: 
� Michael Branny (6. místo z 11 účastníků) 
� Aneta Vincentová (17. místo ze 20 účastníků) 

 

 
Přijetí nejlepších žáků druhého stupně u starosty obce v červnu 2008. 

Vlevo nahoře ředitel ZŠ Mgr. Robert Lindert. 
V popředí v červeném tričku s „01“ je Michael Branny. 

 
 
Zá jm o v é  k r o u ž k y  ve školním roce 2007/2008 
 
Kroužek:  Vedoucí: 
Počítačový (1. stupeň) Mgr. Jana Brožková  
Internetový (2. stupeň Mgr. Jana Brožková  
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Tvorba www. stránek (2. stupeň) Stanislav Vaštyl ml. 
Filmový klub mladých Mgr. Josef Rác 
Šachový (1. - 2. stupeň) Mgr. Josef Rác 
Šachový (1. - 2. stupeň) Mgr. Jarmila Rácová 
Flétny (1. - 2. stupeň) Mgr. Jarmila Rácová 
Sborový zpěv (1. - 9. třída) Mgr. Michaela Kaděrová 
Tvořílek – výtvarný (1. třída) Mgr. Eva Ulmanová  
Keramicko-výtvarný (2. třída) Mgr. Danuše Melošová 
Keramický (1. třída) Irena Burová 
Keramický Markéta Jelenová 
Keramický (2. stupeň) Eva Szyroká 
Řezbářský (7. – 9. třída) Stanislav Agner 
Loutkové divadlo (6. – 9. třída) PaedDr. Josef Kurasz 
Toulavé boty (6. – 9. třída) PaedDr. Josef Kurasz 
Novinářský (6. – 9. třída) PaedDr. Josef Kurasz 
Angličtina (1. třída) Mgr. Marie Nováková 
Sokol Taťána Čempelová 
 

 
Začátek školního roku 2008/09. 

Zleva: Mgr. Jana Brožková – nová zástupkyně ředitele, Taťána Čempelová – 
pracovnice OÚ, Ing. Ilona Petráková – tajemnice OÚ, Josef Tomčík – místostarosta 

obce, Ing. Vlastimír Kontrik – ředitel EDĚ a Mgr. Robert Lindert – ředitel školy. 
 
 
Ze  ž i v o t a  n a š í  š k o l y   
 
Prosluněné babí léto vystřídal sychravý podzim a školní rok je opět v plném proudu. 
Začátek školního roku 2008/2009 je již za námi, škola nabrala pracovní tempo a plní 
první vytýčené úkoly, které si dala. 
Kromě kvalitního vzdělávání chce nabízet žákům pestrou paletu činností, her i soutěží, 
podílet se na kulturních a společenských akcích obce, a to nejen v mimoškolních 
aktivitách. I výuku lze obohatit o netradiční, zajímavé postupy a projekty. 
Například prvňáčkové přijali s nadšením nabídku SK Orlová a jezdí každý čtvrtek 
v rámci tělesné výchovy bruslit, děti I. stupně využívají kurzu plavání a pravidelně 
docházejí do sauny. Žáci II. stupně podnikají zajímavé exkurze, kterými doplňují své 
vědomosti o zážitky z praxe.   
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Začátek roku uběhl velmi rychle a už můžeme hodnotit první akce. Malí prvňáčkové si 
už zažili první radost z vítězství v soutěži O putovní pohár Trestles Cup v jízdě na 
koloběžce. Nádherná akce, jejímž garantem se stala obec, děti nadchla a potěšila.  
Jako poděkování obci připravila základní škola vystoupení k  90. výročí založení 
republiky. Jednotlivá čísla si žáci pod vedením svých pedagogů pečlivě připravili a 
těšili se, jak vystoupením potěší své rodiče, ale i veřejnost naší obce.  
Jak dopadlo první veřejné vystoupení? Sál Dělnického domu byl zaplněn do posledního 
místečka. Slavnostní atmosféra doprovázela každý příspěvek vystupujících dětí. Všichni 
účastníci jistě prožili krásné a podnětné odpoledne, za což je potřeba poděkovat všem 
přítomným. A co na závěr? Těšíme se na další kulturní vystoupení našich žáků, bez 
kterých by život v obci nebyl tak pestrý. 

 
 
M i m o š k o l n í  č i n n o s t   

 
Všimli si nás i v Praze 
Pražská redakce celorepublikového týdeníku Školství oslovila v říjnu některé vybrané 
školy z Čech a Moravy, které na svých internetových stránkách v letošním školním roce 
prezentují bohatou zájmovou činnost, a požádala je o jejich názor a prezentaci činnosti. 
Časopis sice odebírá drtivá většina základních a středních škol a učitelé ho velmi dobře 
znají, ale rodičovská a další veřejnost nikoliv. Přetiskujeme text, který se týká naší 
školy. Byl také publikován v našem zpravodaji Dětmarovické okénko. 
ZŠ Dětmarovice je školou venkovskou, navštěvuje ji 210 žáků. „Do nejbližších měst, 
kde lze navštěvovat zájmové kroužky v DDM, je dost daleko, což je kvůli cestování 
problém hlavně pro menší děti. Proto se snažíme žákům poskytnout pestrou nabídku 
zájmových aktivit přímo ve škole,“ vysvětluje její ředitel Robert Lindert a dodává: 
„Kroužky vedou naši pedagogové a někteří rodiče, poplatky za ně nevybíráme, 
financujeme je pomocí obecních dotací a příspěvku sdružení rodičů a přátel školy.“ 
V současnosti ve škole funguje 18 kroužků. Vedle těch zaměřených umělecky, jako je 
například kroužek keramický, řezbářský, filmový či sborový zpěv, je možné vybírat i 
z několika kroužků spojených s počítači, jazykových a sportovních. Kromě toho ve 
škole působí i pobočka ZUŠ Rychvald, která nabízí výuku hry na flétnu, housle, klavír a 
na kytaru. 
Největší zájem bývá o kroužky počítačové, keramiku, řezbářství a sborový zpěv, jehož 
činnost je v obci známá a členové tohoto kroužku tradičně vystupují při různých 
obecních oslavách stejně jako na vánočním koncertu v kostele atd. Práce malých 
řezbářů byly např. prezentovány na výstavě v prostorách Slezské univerzity v Karviné. 
Velmi populární je kroužek šachový, založený v roce 2003 pro žáky 1. stupně. Zájem o 
něj byl tak velký, že byl rozšířen i pro žáky starší. Od roku 2005 začali dětmarovičtí 

Ze slavnostního vystoupení 
žáků základní školy  

k 90. výročí založení 
Československé republiky.  

Vystoupila také školní 
skupina YOUNG ROCKER. 
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šachisté sbírat ocenění v různých soutěžích – 
posledním úspěchem bylo 2. místo 
v mezinárodním turnaji O pohár Odry. „Jelikož 
naši žáci dosahují mimořádných úspěchů, 
požádali jsme o spolupráci sportovní oddíl 
Slávia Orlová. Poskytl nám trenéra – šachového 
mistra, který se v naší škole začal věnovat 
talentovaným hráčům,“ popisuje pedagožka 
Jarmila Rácová, která vede mladší šachisty.   
 
 
Karvinská stezka 
V sobotu 11. října 2008 žáci 9. třídy A. Ovesný, T. Sebera, T. Pukowiec a P. Volný ze 
základní školy zvítězili v tradiční soutěži Přírodovědná Karvinská stezka pro ZŠ. Jejími 
pořadateli byli KSVČ JUVENTUS – Centrum Přírodovědná stanice, Česká společnost 
ornitologická Ostrava a Fond volného času dětí a mládeže Magistrátu města Karviné. Z 
celkem 18 družstev ve dvou kategoriích prokazovali své znalosti v Hájence 
Mysliveckého sdružení Karviná Olšiny z oblasti ochrany životního prostředí, vyšších 
rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců jako ryby, plazi, obojživelníci, ptáci a savci, 
naší žáci nejúspěšněji.  Navíc Aleš Ovesný byl oceněn i v soutěži jednotlivců, ve které 
soutěžící determinovali rostliny.  
Kromě nezapomenutelných zážitků si žáci ze soutěže odnesli i věcné ceny v podobě 
diplomů, knih s přírodovědnou tématikou a samozřejmě i potlesk všech přítomných.  

 
Hledáme padesátníky pro slony  
Naše škola se zapojila do soutěže „Hledáme padesátníky pro slony“. Tuto akci vyhlásila 
ZOO Ostrava. Jejím cílem bylo nasbírat co nejvíce padesátníků, kterým skončila 
platnost. Děti nosily padesátníky do předem určené kasičky. Plnou kasičku, jejíž váha 
byla cca 2000 g, odevzdala za naši školu paní učitelka Mgr. Šárka Matochová 
v zoologické zahradě. Výtěžek akce bude věnován na kamerový systém pro pavilon 
slonů.  
Zároveň se naši žáci zapojili do další akce – sbírají nepotřebné starší plyšové hračky, 
které jsou určeny pro opice v zoologické zahradě. Věříme, že tak přispějí zvířátkům ke 
zlepšení prostředí a jejich zábavě. 

 
Úspěch šachistů 
Šachový kroužek získal prvenství i v Orlové dne 1.12.2008, a to první místo v okresním 
přeboru  mladších žáků. Ve složení Adam Fialka, Jan Wojcik, Jan Nytra a Vít Kostka 
nenašli naši mladí šachisté přemožitele ani letos a postoupili tedy do krajského kola, 
které se uskuteční ve Frýdku - Místku, kde se utkají s nejlepšími hráči v kraji. V lednu 
příštího roku tedy budou opět reprezentovat naši obec, naši školu a šířit její dobré 
jméno. Frýdek - Místek je centrem šachového dění a nejlepších šachistů. Je proto pro 
naše reprezentanty velkou výzvou a motivací podat co nejlepší výkon.   

 
 

S bě r  v  ZŠ  
 
Od října do konce školního roku probíhá na škole soutěž ve sběru tříděného papíru 
formou sběrových dnů, které jsou vyhlášeny celkem 3 až 4 krát.  Pro sběr papíru platí 

Velikonoční šachový turnaj dne 18.3.2008. 
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několik pokynů a rad: žáci sbírají a třídí papír doma a ve vyhlášených sběrových dnech 
jej dovezou do školy. 
Předem si ho musí, rozdělený podle druhů, zvážit, zapsat na lístek kolik z jakého druhu 
papíru nasbírali a sečíst celkovou váhu. Papír se třídí na noviny, časopisy a letáčky, 
vlnitou lepenku a ostatní. 
Tento lístek pak odevzdávají třídnímu učiteli pro zápis a kontrolu: víme, kolik nasbíral 
jednotlivec i celá škola a porovnáme si to s váhou, kterou nám nahlásí firma. Tak 
zjistíme, zda nejsme někým šizeni.  
Druhy papíru se nesmí balit do krabic – musí být pevně svázány motouzem do snadno 
přenosných balíků tak, aby se nerozsypaly při přenášení a třídění do kontejnerů, které 
jsou ve sběrových dnech přistaveny u školy. Na správném sbalení velmi záleží: Ve 
svázaných balících se rozpozná, zda je papír dobře vytříděn a nejsou v něm příměsi, 
které tam nepatří.  
Telefonní seznamy a počítačový papír se balí zvlášť. Za počítačový papír se platí nejvíc. 
Za nekvalitně sbalený papír s různými příměsemi by firma zaplatila nejmenší sumu – 
jako za směs. Pak by bylo třídění zbytečné a finanční zisk by byl velmi malý.  
Firma ASA pořádá soutěž mezi školami, papír na vlastní náklady odveze, škola získá za 
tříděný papír podle jeho váhy a druhu peníze a zvláštní ceny navíc dostanou školy, které 
se umístí na prvních 5 místech, a to odměnu v rozmezí 1.000 až 5000 Kč.  
Za získané peníze je možno vylepšit vybavení školy např. pomůckami nebo přístroji. 
Škola by v blízké době chtěla zakoupit mimo jiné váhu, aby se dal papír vážit přímo 
v ZŠ a nemuseli ho vážit na malých vahách doma rodiče. Část peněz je určena na 
odměny pro vítězné třídy a výborné sběrače. Ti jsou navíc odměněni kvalitní knihou od 
ZO Českého svazu ochránců přírody. 
První sběrové dny v tomto školním roce byly mimořádně úspěšné. Bylo nasbíráno 
přibližně 7.000 kg tříděného papíru.  
Cílem akce je zavedení trvalého systému třídění odpadu ve školách a domácnostech, 
což je velmi důležitá složka ekologické výchovy, kterou nelze pro budoucnost našich 
dětí podceňovat. Proto je i přímo ve škole tříděn odpadový papír a mimo soutěž též 
plasty. 
Škola se nově také zapojuje do sběrových akcí nadace Zdravé město. Průběžně je 
možno do školy donášet vybité monočlánky, staré dioptrické brýle, stará elektrozařízení 
(např. PC komponenty, telefony, tiskárny apod.). 
 
 
Z č i n n o s t i  m a t eř s k é  š k o l y  v  K o u k o l n é 

 

 
 

Dětský karneval se letos konal velmi netradičně - v prostorách mateřské školy. 
Mikulášská besídka v motorestu v Koukolné. 
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Myslivci oslavili 60 let své činnosti, kterou prezentovali hned na několika akcích. 

Stejně dobře si počínala i řada dalších zájmových organizací. 
Na druhé straně se v letošním roce značně zredukoval počet dobrovolných organizací. 
Byly zrušeny hned tři – ZO Český červený kříž, ZO Český svaz žen a Spolek přátel žehu. 

Je to velká škoda … 
 



 
 

 

Str. 

79/08 

60. výročí založení mys livecké společnos ti 
 
Slavnostní schůze 
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice oslavilo v letošním roce 60. výročí 
svého založení. Dne 17. května 2008 v 1600 hodin se v hájence konala slavnostní 
schůze. Nejdříve část oficiální. 
Po krátkém zhodnocení šedesátileté činnosti byla některým myslivcům předána ocenění. 
Čestné uznání Českomoravské myslivecké jednoty převzala Božena Sikorová, jediná 
dětmarovická členka – žena. Evžen Dombrowski převzal medaili ČMMJ Za zásluhy o 
rozvoj myslivosti 3. stupně. Drahouš Poláček se stal čestným členem ČMMJ. 
Na schůzi také předseda místní organizace poděkoval za velice aktivní práci dvěma 
členům, kteří se v letošním roce dožívají 80 let. Jsou to Drahouš Poláček a p. Špaňhel. 
Z rukou předsedy organizace pak obdrželi krásné blahopřání a kytičku. 
Této akce jsem se osobně zúčastnila. Zorganizovat ji, stálo hodně námahy, času a také 
nemalé finanční náklady. Přišlo mi velice nefér, že se akce nezúčastnili mnozí pozvaní 
hosté. Také zastoupení Obce Dětmarovice bylo velice nedůstojné, zajištěné na poslední 
chvíli. Vím, že obec dělá pro myslivce mnoho, ale přesto mě moc mrzelo, že obec 
nebyla schopna práci myslivců ocenit alespoň nějakým diplomem nebo čestným 
uznáním … 
Následovala slavnostní večeře, kde se podávalo kuře ala bažant, protože zvěřina se 
nemůže v tomto termínu lovit. Akce byla zakončena volnou zábavou. 

 

   
 Členové výboru na slavnostní schůzi.                   Předání ocenění Boženě Sikorové. 

 
Soutěž v kresbě 
Sdružení myslivců připravilo pro žáky základní školy soutěž v kresbě s názvem „Zvěř, 
příroda, myslivci“.  
V kategorii nejmladších žáků se na prvních místech umístili:  

1. Natálie Vuová  3. tř.  „Dva psi“ 
2. Anežka Sztwiertniová  1. tř.  „Liška“ 
3. Kateřina Vronková  3. tř.  „Čápi“ 

V kategorii starších žáků se umístili: 
1.   Marek Dadok  5. tř.  „Srna“ 
2.   Michal Nawrat  7. tř.  „Příroda“ 
3.   Tereza Videnková  5. tř.  „Myslivec na posedu“ 

V kategorii o nejlepší výrobek se nejlépe umístili: 
1. Richard Gorecki  2. tř.  „Sova z hlíny“ 
2. Tomáš Tichý  3. tř.  „Hnízdo s ptákem“ 
3. Natálie Vuová  3. tř.  „Krmítko s ptákem“ 
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Nejlepší tři práce z každé kategorie byly na konci školního roku 2007/2008 oceněny 
pěknými diplomy a drobnými odměnami. 

         
Obrázky Natálky Vuové (vlevo) a Michala Nawrata (vpravo). 

 
Přehlídka trofejí okresu Karviná 
Ve dnech 8. - 9. června se v hájence konala výstava „Přehlídka trofejí okresu Karviná“. 
Jednalo se o přehlídku okresní, kde kromě trofejí z jednotlivých honiteb okresu Karviná 
byly vystaveny i další exponáty – preparovaná 
zvěř, myslivecké zbraně, modely mysliveckých 
zařízení, různé písemné dokumenty, časopisy, 
odborná literatura, výtvarné práce žáků a 
mnoho dalších zajímavostí. 
Je politováníhodné, že tak poučnou a zajímavou 
výstavu okresního významu, jakou Přehlídka 
trofejí okresu Karviná bezesporu byla, 
navštívilo poměrně málo lidí a především moc 
málo tříd naší školy.  

  

Z přehlídky trofejí 
 

Výstavu doprovázela další soutěž pro děti, tentokrát soutěž vědomostní. Kromě dětí 
z Dětmarovic se jí zúčastnily i děti z jiných obcí, které výstavu navštívily. Zvítězil 
Jakub Švajný z 1. třídy naší školy. Další místa obsadily žákyně z Havířova. 
Myslivci se v této soutěži ptali dětí, kolik druhů vypreparovaných ptáků a savců bylo na 
výstavě, které ze zde vystavených exemplářů nelze vidět v Dětmarovicích či co do 
přírody nepatří. 

 
Brožura 
U příležitosti oslav byla vydána 
brožura „60 let myslivecké 
společnosti v obci Dětmarovice“, 
která na 40 stranách mapuje 85 
let trvání myslivecké jednoty 
v českých zemích a samozřejmě 
celých 60 dlouhých roků 
existence myslivecké společnosti 
v naší obci. Podrobné texty 
Josefa Grobelného, jež upravila 
Dagmar Šnapková, jsou 
doplněny spoustou historických i 
dobových fotografií. Brožuru graficky zpracovala Dagmar Šnapková a vytiskla tiskárna 
Print Bohumín. 
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Tablo 
Předseda myslivců k uvedenému výročí zhotovil myslivecké tablo. Je to již tablo 
v pořadí třetí, když ta předcházející byla zhotovena v letech 1988 a 1998, tehdy u 
příležitosti 40. respektive 50. výročí založení organizace. 
 

 
 

Na tablu jsou fotografie všech současných členů myslivecké organizace, 
názvy spolku, jak se postupně obměňovaly 

a nejkrásnější historické fotografie. 
 

Výstava na „Medových dnech“ 
Širokou veřejnost následně se svou šedesátiletou historií i současnou činností myslivci 
seznámili v listopadu na výstavě Medové dny, kde byla obsáhlá expozice z jejich 
činnosti. Kroniky, historické dokumenty, diplomy, poháry, odborná literatura, 
myslivecký oděv, dalekohled, otisky stop zvěře, vycpaniny, trofeje, střelivo, zbraně, … 
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to vše zde bylo ke zhlédnutí. Také výzdoba jeviště patřila myslivcům. Speciálně pro 
tento účel členové sdružení vyrobili nový krmelec, zásyp i posed. Tyto tři myslivecké 
stavbičky doplněné spoustou smrčků a doplněné vycpaninami zvěře v nás všech a 
především v dětech vyvolávaly iluzi opravdového živého lesa.  
 

  
 

Nejvíce času věnoval veškeré přípravě všech letošních mysliveckých akcí především 
současný předseda pan Josef Grobelný, kterému patří velké poděkování. 
 
 
Srna v zajetí 
 

  
 

Zuzana v červnu 2006 a v listopadu 2008 
 

V roce 2006 někdo našel při sečení trávy právě 
narozené srnče. Zanesl ho jednomu z našich 
myslivců a ten se společně se svou rodinou o mládě 
postarali, vychovali na dětském dudlíku a mláděti – 
srnečce dali jméno Zuzana. Po dvou letech z ní 
vyrostla statná krasavice, která si žije v ohradě u 
domu své nové rodiny. 

 
 
 
 

Poznámka: 
O historii myslivosti na str. 102/08 tohoto dílu Kroniky obce. 

Zuzana se svým přítelem – jezevčíkem. 
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Z č innos ti SK 
 
Dětmarovický fotbal prochází změnami. Ostatně na to jsem již upozornila v Kronice 
obce v loňském roce. Mužstvo mužů hrálo na jaře v 1. A třídě, skupině B. Přezimovalo 
na slušném 4. místě a v jarní části soutěže ročníku 2007 - 08 si výkonnostně pohoršilo a 
skončilo na 7. místě. 
V ročníku 2008 – 09 hrálo mužstvo stejnou soutěž 1. A třídu, skupinu B. Ze 13 zápasů 8 
vyhrálo, 3x remizovalo a 2x prohrálo a na zimu se usadilo na 2. místě tabulky jako 
nejlepší mužstvo okresu Karviná. 
 
Fotbalový den 
V sobotu 6.9.2008 se konala sportovní akce 
Fotbalový den.  Dopoledne v 10 hodin se nejdříve 
konalo slavnostní předání umělého zavlažování 
hrací plochy do užívání. Slavnostního aktu  se 
zúčastnil mj. Josef Tomčík, místostarosta naší 
obce, pozvání přijal také Vlastimír Kontrik, 
ředitel Elektrárny Dětmarovice a Alice 
Lutišanová, regionální zástupkyně Nadace ČEZ. Nadace ČEZ totiž na tento projekt 
přispěla částkou 200.000 korun z grantu „Podpora regionů pro rok 2008“. Podpořila 
tak projekt Sportovního klubu Dětmarovice s názvem Rozvoj sportu mládeže „Pod 
komíny“.)*  
„Hlavním cílem projektu je aktivně zapojit co největší počet mladých lidí do sportu, 
rozšířit počet mládežnických družstev o mladší ročníky a zajistit sportovcům 
odpovídající zázemí “, řekl  Ing. Martin Pasz,  předseda Sportovního klubu.  A dodal: 
„V současné době hrají v klubu 3 mládežnická družstva v počtu 50 dětí. Z 90 % tvoří 
týmy žáci  místní základní školy v Dětmarovicích.“ 
Po slavnostním symbolickém předání daru Nadace ČEZ a předvedení realizovaného 
zavlažování program pokračoval dalšími sportovními akcemi. 
Nejdříve žákovským turnajem, na který v odpoledních hodinách navázalo mistrovské 
utkání mezi celky SK Dětmarovice a Tatrou Příbor. 
Žákovského turnaje se zúčastnila 4 družstva, kromě místních žáčků hosté z Dolní 
Lutyně a dvě družstva ze sousedního Polska. Byl to turnaj určený mladším žákům, ale 
jak jsme my přítomní odhadli, ne všichni fotbalisté z hostujících družstev byli „mladší“. 
Někteří hráči ty naše převyšovali i více než o hlavu. Navíc hostující celky už mají za 
sebou určitou tradici, kdežto v Dětmarovicích se se žákovským fotbalem vlastně po 
mnohaleté přestávce teprve začíná. Proto se není čemu divit, že výsledky jsou takové. 
Turnaj se hrál formou každý s každým. 
 

Výsledky 1. ročníku turnaje žáků  
Dětmarovice - Hažlach     0:7  Hažlach - Dolní Lutyně  1:1 
Goleszów - Dolní Lutyně  2:0  Dětmarovice - Dolní Lutyně 2:3 
Dětmarovice - Goleszów 0:5  Hažlach - Goleszów 3:1 

 

Výsledná tabulka turnaje: 
1. Hažlach 11:2 7 b 
2. Goleszów  8:3 6 b 
3. Dolní Lutyně 4:5 4 b 
4. SK  Dětmarovice 2:15 0 b 
Nejlepší střelec:  Daniel Opiola (Hažlach) 
Nejlepší hráč:      Michal Hanusek (SK) 
 

)* Blíže viz str. 49/08 tohoto dílu Kroniky obce. 

Zahájení turnaje 

Nové zavlažování 
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Z č innos ti TJ Sokol 
 
Sokoli plesali 
Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice pořádala, jako již tradičně, 39. sokolský ples. 
Akce se konala v místní sokolovně 16. - 17.2.2008. O zábavu se postarala výborná 
hudební skupina HAPPYEND, taneční vystoupení předvedli mladí členové STATICK-
UP. Výborné jídlo připravila osádka kuchyně pod vedením Libuše Blaníkové.  
Na přípravě se podíleli členové výboru TJ Sokol, především pak Jana Popiolková, Karla 
Zemanová, Simona Témová, Lenka Zajoncová, Jiřina Vichrová, Věra Sikorová, Liduše 
Maroštíková, Roman Šeliga a Ladislav Žahourek.  
Ke zdárnému průběhu akce přispěli svými dary sponzoři Kadeřnictví Romana Bulavová, 
Silexim Dětmarovice, Dětmarovická lékárna, VAS, Autodoprava Zimný, Oprava 
karosérií Roman Šeliga, Čerpací stanice a autobazar Pospiech, AKUMA, Ploty Morava -
Mazurek David, MTA Ostrava, Truhlářství Kiša, Stavby a montáže Marcel Oršulík, 
Restaurace Dělnický dům, Trafika U Karly, Květinářství ZOE, Obecní úřad 
Dětmarovice, Hospůdka Na statku, Hostinec U kohouta, Elektrárna Dětmarovice, 
STELMAR, Studio Klára, Instalatérství a zámečnictví MM s. r. o., Sazka Dětmarovice, 
DRAKK NET - Hartl a někteří další.  

 
Dětmarovické groble   
Jubilejního 25. ročníku pochodu okolo Dětmarovic Dětmarovické groble , který se konal 
dne 29.3.2008 se zúčastnilo celkem 105 účastníků. 
52 dětí do 15 let, 46 dospělých na trase 12 km, 1 dospělý na trase 25 km a 6 běžců na 25 
km, z toho 1 žena. V běhu vyhrál p. Petr Karkoška časem 1 hod. 32 min. 41 sekund. Na 
druhém místě skončil Alan Franek časem 1:42:13 a na 3. místě Hynek Tešnar časem 
1:44:35. 
 
Vánoční turnaj 
Dne 18. prosince 2008 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol Dětmarovice v 
sokolovně 2. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu pro širokou amatérskou 
veřejnost. K příjemnému sportování před vánočními svátky byl pozván úplně každý bez 
rozdílu věku.  
Příjemným překvapením byla účast mládeže, která místo sezení u počítače si přišla 
zahrát. Nejstarším hráčem byl pan Otakar Popek (71 let). Vítězové na 1. – 3. místě byli 
odměněni diplomem a věcnou cenou. 
Výsledky kategorie dospělí:   
1. Milan Leňka  
2. Vlastimil Bonczek  
3. František Stano 
Výsledky kategorie žáci: 
1. Michal Hanusek 
2. Petr Popek 
3. Radek Bura  

 
 

 
 
 
 
 

Sokolům zabírá spoustu času a 
financí také údržba budovy.  

Letos například na sokolovně 
vyměnili svody a okapy. 
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Z č innos ti Sboru  dobrovolných has ičů  
 
Personální změny v organizaci 
Rada obce vzala na vědomí žádost dosavadního velitele jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů pana Rostislava Vajdy o uvolnění z funkce a rovněž návrh výboru SDH na 
jmenování pana Lukáše Ruska novým velitelem jednotky.  
 

 
 

Spolupráce hasičů s Duhou 
Již se stalo tradicí, že na závěr školního roku zvou dobrovolní hasiči naší obce klienty 
orlovské školy Duha na sportovní dopoledne. Stejně tomu bylo i letos. V úterý 17. 
června přijeli autobusem do Dětmarovic a vydali se na hřiště TJ Sokol. 
Protože celý den mírně poprchávalo a občas dokonce i pořádně lilo, přesunula se akce 
do přilehlé tělocvičny. Tam pro děti hasiči připravili soutěž. Po tělocvičně bylo 
rozmístěno několik stanovišť, kde plnili určené úkoly. Nejprve bylo třeba všechno 
důkladně natrénovat a pak už se hrálo o ceny. Zápal soutěžících i pořadatelů vytvořil 
bezvadnou atmosféru, všichni se snažili, co jim síly stačily, takže při vyhodnocení každý 
dostal nějakou tu sladkost a malý dárek. 
Mezi tím se počasí trošku umoudřilo. Účastníci akce tak mohli na chvíli ven, kam za 
nimi přišel psovod s několika pejsky. Tentokrát se sice nekonala žádná ukázka výcviku, 
zato si všichni mohli pejsky pohladit a přitulit se k nim. Což je pro hendikepované děti 
obrovský zážitek. 
Při všem tom soutěžení a po krátké procházce všem pořádně vyhládlo, a tak s chutí 
spořádali oběd, který připravily manželky hasičů. Kuřátko bylo výborné a jen se po něm 
zaprášilo. 
Pomalu byl čas se rozloučit. Všichni si navzájem slíbili, že na další akci se sejdou co 
nejdříve. Vždyť už s dětmarovickými hasiči zažili spoustu pěkných dnů a cítí se mezi 
nimi jako mezi dobrými známými. 
Na akci se podílel také starosta obce Ing. Mžik. Ten připravil malé dárky a objednal 
autobus, který dětem i doprovodu báječně usnadnil dopravu tam i zpět 

 
Blahopřání 
Dne 15. listopadu 2008 se konalo v sále hasičské zbrojnice v 
Petrovicích – Závadě shromáždění představitelů SDH, členů 
okresních kontrolních a revizních rad a zasloužilých hasičů 
okresu Karviná. 
Na tomto zasedání bylo našemu členovi p. Rudolfu Procházkovi 
slavnostně předáno vyznamenání Ústředního výboru svazu 
hasičů Čech, Moravy a Slezska „Zasloužilý hasič“. 

24. května se v areálu základní školy 
v Dětmarovicích  

konala soutěž mladých hasičů. 
Okresního kola celostátní hry 

PLAMEN se zúčastnilo  
celkem 11 družstev. 
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Z č innos ti zahrádkářů  
 
Exkurze po dětmarovických zahradách 
Kdo se zúčastnil tematické exkurze po krásných zahradách v Dětmarovicích, kterou 
organizovali zahrádkáři dne 20. června letošního roku, jistě nebyl zklamán. Navštívili 11 
kouzelných zahrad, které stálo za to zhlédnout.   
Jednalo se o zahradu paní Pavlasové, založenou před padesáti lety s řadou vzrostlých 
cizokrajných jehličnanů, keřů a dalších rostlin, o jejichž původu všechny účastníky 
exkurze majitelka odborně poučila. 
Na druhé straně to byla nově založená 
zahrada situovaná ve svahu s velice moderní 
architekturou, květinovými zákoutími a 
vzornou úpravou u p. Kováře.  
S celou řadou stylových sestřihů jehličnanů, 
keřů a zákoutí s jezírky oživenými lekníny a 
rybičkami se setkali u p. Šimona a Pluty. 

 
Mile byli všichni překvapeni u manželů 
Smolkových, kde bylo prostředí doplněno 
nápaditými dekoračními prvky a vegetací 
izolováno od rušného silničního provozu. 
Oázou klidu a pohody s altánky a bazénem pro relaxaci, obklopenými vkusně 
upravenými skalkami, nazvali zahradu manželů Antončíkových. 
Na zahradě p. Popka čekala řada překvapení. Exotické zákoutí s oleandry různých barev 
a palmami, jezírko s lekníny či růže všech barev a odstínů. 
Malou ale útulnou zahradu, vyšperkovanou závěsnými květináči a s příjemným 
posezením a krbem, představila p. Chylková.  
Jak se dá žít od jara do podzimu na zahradě, přesvědčili p. Kunzová a p. Pytlík. I když 
prostorově zahrada menší, všichni účastníci exkurze se sem vešli a příjemně odpočinuli. 
P. Menšíková zase dokázala, že i na rovině se dá vytvořit estetické prostředí se skalkami 
a jezírky o nestejné úrovni, příjemným posezením a celou řadou zahradních 
dekorativních prvků.   
Podobně tomu bylo u p. Šnapkové, kde nás 
vedle dovedně tvarovaných jehličnanů 
upoutala velmi pěkně barevně kombinovaná 
vřesoviště. 
Se zajímavými terasovitými skalkami 
s množstvím nádherně tvarovaných a už 
letitých bonsají se setkali u p. Škutové a p. 
Turoně, což bylo poslední zahradní 
zastavení. 

 
I když cykloturistické putování za krásami Dětmarovic bylo poměrně náročné a všichni 
se vraceli unaveni, byli plni krásných zážitků a inspirace. 
Celou trasu po zahradách jsem absolvovala se zahrádkáři a pořídila obsáhlou 
fotodokumentaci, která je prezentována i na internetových stránkách obce. 
Všem, kteří umožnili nahlédnout do soukromí svých zahrad a podělit se o své zkušenosti 
a tvořivé nápady patří poděkování. A také je jim třeba poděkovat za jejich činorodou 
práci, která přispívá k celkovému estetickému vzhledu naší obce. Kéž by takových 
zahrad bylo v naší obci co nejvíce. Naštěstí jich už přibývá. 

Jezírko Šimonových 

Vřesoviště Šnapkových 
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Soutěže o nejpěknější pohádkovou bytost 
Rok se sešel s rokem a opět poslední víkend v listopadu tady jsou Medové 
dny)* a s nimi také vstup do předvánočního období. Český zahrádkářský 
svaz u této příležitosti už tradičně vyhlašuje soutěž pro občany, kteří mají 
smysl pro humor a dovedné ruce, aby své schopnosti prezentovali širší veřejnosti. 
V letošním roce se jednalo o vtipnou pohádkovou bytost, vytvořenou z libovolného 
materiálu (dřevo, textil, kov, papír, přírodniny, zelenina, ovoce apod.) Proč zrovna 
pohádková bytost? Zahrádkáři chtěli navodit předvánoční atmosféru, kterou si málokdo 
z nás umí představit bez pohádek a jejich kouzelných postaviček, které jsme si už od 
mládí zamilovali. Chtěli tak zpestřit obecní výstavu a zvýšit podíl občanů na její 
realizaci. 
A tak dospělí i děti, kteří rádi soutěží, dali prostor své fantazii a pustili se do díla. Do 
soutěže bylo zařazeno 25 exponátů od občanů různých věkových kategorií. 
Hlasování se zúčastnilo téměř 800 návštěvníků. Mnozí však odcházeli s tím, že se 
nemohou rozhodnout. Dali by hlas všem, protože každá postavička z pohádky má své 
osobité kouzlo. 
Chaloupka Baby Jagy z pohádky Mrazík se líbila hlavně dětem. Kolektivně ji vytvořili 
Petr Jančar, Ota Popek a manželé Stáňovi. Získala nejvíce 
hlasů. 
Druhé místo obsadil originální Lesní skřítek, kterého 
s nevšední fantazií vyrobila rodina Šustíkova. 
Na 3. místě zabodovaly děti školní družiny s celou řadou 
kouzelných postaviček, strašákem na metle, ale zejména se 
jim povedl Ivánek na saních z pohádky Mrazík. To vše 
vytvořily se svou vychovatelkou Lidkou Černou.  
V těsném závěsu se umístila pohádka O pejskovi a kočičce, 
jak pekli dort od paní Božky Hanzlové.  
Dále to byl Pták Ohnivák a strom se zlatými jablky paní 
Szyroké, Sněhuláci na saních paní Dvorokové, moderně 
pojatý Tříhlavý drak a Slaměná slepička dětí z Církevní 
školy z Bohumína, se kterými pracovala paní Jana Stáňová, Smolíček, Dědeček 
hříbeček, Čert a Káča, Sáňky samochodky – práce kolektivu zahrádkářek. 
Vánočně zavoněl štědrovečerní stůl s vodnickým dortem paní Zdislavy Menšíkové.  
Neméně zajímavě tvořili žáci 5. třídy, kteří se specializovali na figurky z přírodnin a 
zeleniny. Stejně úspěšná byla drobná dílka keramického 
kroužku seskupená do celku Bylinkoví skřítci, které vyrobily 
děti pod vedením paní Kryskové. 
Zkrátka, ať to byl miniaturní stromeček Ríši Goreckého, 
který tvořil se svou babičkou, Krakonoš v životní velikosti 
pana Černého nebo maxi černokněžník, vždy se jednalo o 
vtipné a s láskou vytvořené kouzelné dílo. 
Mimořádné pozornosti se těšil Dětmarovický betlém pana 
Miloslava Uhra, který všechny překvapil a oslovil děti i 
dospělé. Návštěvníci často trpělivě čekali, až časový spínač 
dá do pohybu nesčetně figurek při různých lidských 
činnostech. 
Všichni, kteří se do této soutěže zapojili, výstavu zpestřili i obohatili a přispěli tak k její 
úspěšnosti.  
Nejlepší práce byly odměněny diplomem či čestným uznáním od obecního úřadu. 
 

)* O Medových dnech na str. 68/08 tohoto dílu Kroniky obce. 
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Významné jubileum u včelařů  
 
Dne 12. srpna 2008 se dožil krásných 80 let člen základní 
organizace dětmarovického Českého svazu včelařů přítel 
Josef Ivánek.  
Ten v minulosti pracoval od roku 1956 až do roku 1986 jako 
předseda základní organizace ČSV Dětmarovice. Včelařil 
v průměru se 16 včelstvy.  Má veliké zásluhy na dlouhodobě 
dobrém zdravotním stavu včelstev po dobu své funkce a i 
nadále je významným iniciátorem progresivních metod 
zdravotní péče o včely. I když je mu již osmdesát, nadále 
včelaří s 10 včelstvy. Rád se také podělí o zkušenosti a 
moudrost s mladšími včelaři. 
Přítel Ivánek je nositelem 
Čestného uznání ZO, OV a také 
nositelem odznaku Vzorný včelař, 
který získal již v roce 1974 jako 
první včelař v Dětmarovicích.  
K životnímu jubileu mu přejeme 
hodně zdraví, pohodu v osobním 
životě a ať mu síly ke včelaření 
ještě dlouho vydrží.  
Podobný článek byl publikován 
v celorepublikovém vydání časo-
pisu Včelař jako poděkování 
jmenovanému za odvedenou práci 
pro včelařství. 

 
 
 

Z č innos ti ochránců  přírody  
 
Online přenos příletu čápů  
Členové ZO Českého svazu ochránců přírody připravili pro občany první ročník online 
přenosu příletu čápů bílých na hnízdo, které je umístěno v prostorách statku p. Stáni 
naproti kostela v Dětmarovicích. Byla nainstalována kamera, která nepřetržitě snímala 
hnízdiště, a přenos byl umístěn na webových stránkách Dětmarovice – neoficiální 
stránky obce, které provozuje firma Drakknet – pan Hartl. 
Občané, kteří uhlídali přílet čápů a zareagovali nejdříve:   
1. cena - Eva Szyroká 
2. cena - Hana Baierová 
3. cena - Ota Krůček 
Vítězové byli odměněni drobnými cenami.  
Jako bonus mohli občané pozorovat jedinečné záběry každodenního života čápů bílých 
online ještě po dobu několika týdnů.  
 
Modely větrných mlýnů 
ZO ochránců přírody stejně jako zahrádkáři chtěla povzbudit nápaditost našich občanů 
zorganizováním přehlídky modelů větrných mlýnů, které postaví z přírodních materiálů.  
Zhotovené modely byly hodnoceny podle těchto kritérií: 

Pan Ivánek u svého včelína 
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• Přírodní materiál (může být i několik druhů), drát nebo kov použít jen v nejnutnější 
míře, barvy hodící se do přírody 

• Výška v rozmezí od 10 cm do 60 – 80 cm (musí být přijatelně přenosný a pevný, 
aby se dal přemístit bez větších potíží) 

• Pohyblivost lopatek 
• Celkový vzhled  
• Nápaditost, vtipnost, použití, zajímavá konstrukce apod. 
 
Občany vyrobené mlýny pak byly vystaveny na tradičních Medových dnech. Do soutěže 
nepřišlo tolik exponátů jako do soutěže zahrádkářů, což je velká škoda.  
Soutěže se zúčastnilo 6 tvůrců a 1 mlýn byl součástí Dětmarovického betlému. Ten 
nesoutěžil.  
Po sečtení přidělených bodů vyhrály tyto:  
1. mlýn ze špalíků, s šiškovou střechou a velkými propracovanými lopatkami – autor 
Dominik Kryska  
2. z hranolků, se špejlovou střechou, špejlovými lopatkami a mechovou zahrádkou od 
Jana Balona  
3. z hranolků, s šiškovou střechou a kamínkovým dvorkem, navíc byl celý otočný – 
vyrobila 5. třída  
Velké sympatie a zájem o přidělování 
bodů získal i řepovo-mrkvový mlýn 
se slaměnou střechou, zdobený 
kdoulemi. Měl rovněž otočné 
lopatky. Další - svítící mlýn, byl moc 
hezký, nedalo se však otáčet lopat-
kami. Výstavu ale hezky doplnil a 
ozdobil. 
Vyhlašovatelé tedy podle zadaných 
kritérií vybrali, jak slíbili, 3 nejlepší, 
které ocenili drobnými odměnami. 
 
 
Z č innos ti kynologů  
 
Dne 6. září tohoto roku se uskutečnil již 9. ročník Branného závodu pro děti a mládež od 
3 do 15 let na starém řečišti Olše v Koukolné. Ve všech kategoriích soutěžilo na třicet 
dětí. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. V doprovodném programu, následujícím po 
závodě, členové kynologické organizace předvedli ukázky výcviku psů. Novinkou 
v tomto roce byla jízda na koních nejen pro nejmenší. Ani dospěláci letos nepřišli 
zkrátka, soutěžilo se v několika disciplínách. Již tradiční byla jízda po řečišti 
v doprovodu našich dobrovolných hasičů. Společně 
všichni prožili hezké sportovní odpoledne v pěkném 
přírodním prostředí.  
Na zajištění tohoto sportovního odpoledne se podíleli 
také sponzoři: Gesomont s.r.o. Bohumín, Obecní úřad 
Dětmarovice, Cemex sand - pískovna Dolní Lutyně, 
pila Ciba Dětmarovice, I&C Energo Dětmarovice, 
majitelka koní slečna Katka Litomerická.  
 
 

Štěňata dlouholetého kynologa Bohuslava Hanuska 
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Sraz vícekol 
 
V roce 1976 se tři nadšenci – Miloš Uher, Karel Valica a Jan Blaník – rozhodli 
realizovat myšlenku o 
přemisťování své tělesné 
schránky na vzdálenosti 
větší… …k výrobě stroje, 
který jim to umožnil, 
nebyla dlouhá cesta a první 
tříkolo v Dětmarovicích o 
rok později přišlo na svět. 
Dovolená a prázdniny 
v jeho sedlech neměly chy-
bu a poznávání naší krásné 
vlasti s jeho pomocí se 
stalo každoroční samo-
zřejmostí.  
 
O vznik podobného stroje se zasloužili Jiří Kyjonka, Petr Balon a Jiří Kaděra v roce 
1985. Dalo se tušit, že i v jiných místech naší země krátí vzdálenosti podobná vozítka.  
Na myšlenku uspořádat jejich sraz přišel Jirka Kyjonka a ukázalo se, že jsme nebyli 
první, kteří o podobné sešlosti uvažovali. Srazy vícekol již dlouho předtím organizovali 
v Klatovech i několikrát ročně. 
První sraz vícekol v Dětmarovicích byl pořádán v roce 1987, další následovaly vždy po 
roce až do roku 1991. Tehdejší srazy byly organizovány pod hlavičkou místní 
organizace Socialistický svaz mládeže 
(SSM). 
V letošním roce přišel s oprášením 
myšlenky po dlouhých 17 letech opět Jiří 
Kyjonka. 
V pátek večer 8.8.2008 dorazili na 
sokolské hřiště ti nejvzdálenější. U 
táboráku a zpěvu u kytar se vzpomínalo 
na zážitky z cest a srazů, i na ty, kteří už 
mezi námi nejsou. Triumfálním 
příjezdem zpestřilo večer tříkolo našíř, 
jehož tvůrci jsou Vraťa Černý, Jiří 
Zaremba a Václav Tannhäuzer.  
 
V sobotu ráno to vypadalo moc špatně, v jednom kuse pršelo. Nálada nebyla nejlepší. 
Nakonec zvítězila srdce sportovců, všichni oblékli pláštěnky a vyrazili po plánované 
trase do Šilheřovic, kde byl zajištěn oběd. Tam už déšť ustal a tak mohli pokračovat dál 
v plné parádě. 
Další plánovanou zastávkou bylo Hornické muzeum na Landeku, kde všichni do 
jednoho sfárali pod zem a absolvovali prohlídku záchranářské techniky 
s nezapomenutelným a zasvěceným výkladem hornického důchodce.  
Cestou zpět se jelo parádně. Hlavní pozornost po celé trase si zasloužila hlavně 
„klatovská desítka“. 
Všichni se vrátili zpět do areálu TJ Sokol, kde na všechny čekal výborný guláš. Kytary 
toho večera vystřídala diskotéka. Klábosilo se dlouho do noci. 

Pan Uher se svou rodinou připraven na sraz v roce 2008 

Netradiční tříkolo na šíř 
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Český svaz žen 
 
Poslední akce organizace 
Ve dnech 28. - 30.04.2008 uspořádala organizace v místní sokolovně první bleší trh. 
Občané měli možnost výhodně prodat či nakoupit věci nové i použité, mohli se zbavit 
přebytečných věcí a získat nové super věci - kočárky, sklo, porcelán, sportovní potřeby, 
bytové doplňky, hračky, knihy, nářadí apod. 
V pondělí se věci přijímaly, v úterý a ve středu probíhal prodej a ve čtvrtek vyúčtování a 
výdej. 
Akce se však nesetkala s moc velkým zájmem veřejnosti. 
V sobotu dne 31. května 2008 ve 14.00 hod. uspořádala Základní organizace Český svaz 
žen v Dětmarovicích ve spolupráci s firmou Re/max 
Class zábavné odpoledne pro děti i rodiče u 
příležitosti jejich svátku Mezinárodního dne dětí.  
Akce se konala za příznivého počasí na sokolském 
hřišti, kde byly organizovány různé soutěže a také 
zajištěno občerstvení. Návštěvníci z řad dětí za účast 
v jednotlivých soutěžích obdrželi drobné odměny a 
hezké pamětní listy.   
   
Ukončení činnosti ZO ČSŽ)*  
Dne 10.10.2008 nečekaně ukončila svou činnost ZO Český svaz žen, a to po 58 letech. 
Činnost naší organizace byla zaměřena především na akce pro členky, děti i ostatní 
veřejnost.  
V roce 1989 měla 81 členek a patřila tehdy mezi nejlepší a nejaktivnější společenské a 
zájmové organizace v obci. Po něžné revoluci došlo k velkému poklesu členské 
základny do současného stavu 24 členek. I přes veškerou snahu se nepodařilo organizaci 
omladit. Také akce, které pořádala v posledních letech pro občany, ať to byly burzy 
oblečení, bleší trh, soutěž o nejlepší dětmarovický koláč či zábavné odpoledne pro děti, 
se setkaly s mizivým zájmem veřejnosti.  
Smutné na tom je především to, že poslední členské schůze se zúčastnilo velice málo 
členek. Členská základna totiž nebyla dopředu informována, co se na členské schůzi 
bude projednávat. Velká škoda … 
 
 
Zrušení ZO ČČK  
 
Dne 11. března 2008 byla na členské schůzi zrušena místní organizace Český červený 
kříž. Na schůzi bylo přítomno 37 členů a zástupce okresního výboru. Pro zrušení této 
organizace hlasovalo 80% přítomných členů. 
K 1.1.2008 měla organizace 99 členů jejich věková struktura byla vysoká: 

� Do 50 let 10 členů 
� 51 – 60 let 21 členů 
� 61 – 70 let 23 členů 
� 71 – 80 let 24 členů 
� 80 a více let  21 členů 

Nejstaršími členkami byly Ludmila Němcová *1912 a Anna Morcinkovská *1918. 
Důvodem zrušení, dle vyjádření zástupců výboru, byl všeobecný nezájem o práci a 
nemoc členek, které nebyly schopny přijít ani na schůzi. 
 

)* Blíže o organizaci a její historii v Kronice obce 2007 na str. 86 – 89/07. 
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Ve výboru v posledním období pracovali: 
� MUDr. Marie Slívová předseda 
� Věra Žurková místopředseda 
� Anna Čempelová  hospodář - pokladník 
� Lydia Štefková revizor 
� Hilda Kozielová člen výboru 
� Drahomíra Hanusková člen výboru 
� Jiřina Kyjonková člen výboru 
� Alena Doláková člen výboru 
� Alena Studentová člen výboru 
� Blažena Mrakwiová člen výboru 
� Ladislav Vašut st. člen výboru 
� Ladislav Vašut ml. člen výboru (skončil v roce 2006) 
� Robert Madecki člen výboru (zemřel v roce 2006) 
� Anna Kyjonková  revizor (zemřela v roce 2006) 

Organizace byla založena v září 1952. První předsedkyní byla zvolena p. Arnoštka 
Pěkníková. Po ní převzali toto žezlo p. Růžena Huplíková, MUDr. Václav Sochor a 
nakonec MUDr. Marie Slívová. Výbor téměř ve stejném složení pracoval dlouhou dobu.  
Činnost byla dříve zaměřena na organizování a školení zdravotnických hlídek v obci, ve 
škole a zdravotní družinu v civilní obraně. Na škole byla pořádána soutěž 
zdravotnických hlídek. Žádná akce v obci se neobešla bez účasti zdravotníka. Velký 
význam byl vždy kladen na dárcovství krve.  
ČČK se podílel i na pořádání kulturních akcí. Uspořádal například zdravotní odpoledne 
na Zálesí, oslavy Mezinárodního dne žen, společenské plesy s mládežníky, požárníky, 2 
silvestrovské zábavy, pohádkové lesy s ochránci přírody, vinobraní, oslavy Dne matek 
pro své členky. Zorganizovali zájezdy po naší vlasti i do ciziny - do Polska, Maďarska a 
Itálie. Nezapomínali ani na jubilanty z řad členské základny.  
A nutno také dodat, že v období od založení do konce osmdesátých let odpracovali pro 
obec spoustu brigádnických hodin při různých akcích. 
Jak šly roky, a členská základna stárla, ubývalo akcí, zmenšovala se účast na akcích a 
tím se tenčily i finance. Mnozí se stali jen papírovými členy, když pouze zaplatili 
členský  příspěvek a buď ze zdravotních důvodů nebo pro nezájem nepřišli ani na oslavu 
Dne matek. Vzhledem k těmto okolnostem byla proto činnost organizace ukončena.  
Všem členům za více než padesátileté období patří velké poděkování za jejich 
vykonanou práci pro naši obec. A že jí nebylo málo. Málo se dochovalo jen historických 
dokumentů a fotografií, které mapují činnost této dobrovolné organizace, což je 
obrovská škoda. 

 
 

Na půdě domu čp. 73  
u zdravotního střediska měla ZO ČČK  

archivní materiál svého spolku.  
Foto pořízeno v roce 2005 těsně před 

demolicí domu. Zde asi byl v roce 
2006 konec veškerých archivních 

materiálů z činnosti této, v minulosti 
velice aktivní, organizace.  

Za zmínku ještě stojí, že na skříni  
se znakem ČČK jsou mávátka,  

se kterými chodily členky organizace 
do prvomájových průvodů. 
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Ukončení č innos ti MO SP Ž 
 
K 30.11.2008 byla ukončena činnost MO Společnosti přátel žehu Dětmarovice. V létě se 
konala členská schůze, která odsouhlasila, že organizace bude zrušena.  
Tuto činnost bude nadále vykonávat přímo Obecní úřad Dětmarovice – matrika. Aby 
tato byla schopna zajistit část činnosti SPŽ – vsypy ostatků na vsypovou loučku na 
místním hřbitově, musela tuto záležitost projednat rada obce. 
Ta vzala na vědomí ukončení činnosti MO SPŽ a v souvislosti s tím jmenovala 
s účinností od 1.1.2009 členy komise SPOZ bývalé členy SPŽ Helenu Vaškorovou, 
Bedřicha Popka, Otakara Popka a Miroslava Římánka. 
Samotný vsyp bude tedy organizován komisí pro občanské záležitosti. Zájemci o 
provedení vsypu na vsypovou loučku mohou požádat buď přímo obecní úřad nebo 
osobně pana Otakara Popka či Miroslava Římánka, kteří byli k provádění vsypu určeni.  
 
 
Motokross  team 
 
V obci před několika lety vznikl motokrosový team, který si vybudoval vlastní 
tréninkovou trať na svazích glemboveckých kopců. 
 

 
 

Trať v roce 2007 
 

Trať  vznikla na podzim roku 2005. Od té doby prošla hodně změnami. Teď má na 
délku 850 metrů, jednu lavici dlouhou od hrany k hraně 9,5 metru, 3 skoky, mnoho 
zatáček, dlouhou rovinku, jeden výjezd, kopec atd... Skoky na trati jsou dělané ručně, 
hlínu si závodníci vozí na vlečce s traktorem. Jejich pomocník Zetor 5011 slouží také k 
rovnání tratě. Ta se nenachází na jejich vlastních pozemcích, takže doufají, že jim vydrží 
co nejdéle. Sousedi si už ale stěžují kvůli hluku a prachu, takže se snaží jezdit, jen když 
je vlhko a ne moc často. Prostě se jim snaží 
vyhovět. Ovšem netrénují jen u nás, ale 
také v Petrovicích u Karviné, na haldách a 
v lesích. Jezdci nejezdí jen pro radost, ale 
zúčastňují se i různých závodů. Páteří 
několikačlenné party nadšenců jsou otec 
Libor a dva synové Roman a Libor ml. 
Petrášovi. 

 
 
 

Někteří členové týmu 
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Grac ia ČEZ-EDĚ  
 
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ připravil pro letošní rok již 22. ročník známého 
a oblíbeného silničního etapového závodu žen „GRACIA - ORLOVÁ 2008“, který je 
opět zařazen do seriálu Světového poháru žen v silniční cyklistice. Závod se konal ve 
dnech 1. - 4. 5. 2008 na území Moravskoslezského kraje a v příhraniční oblasti Polska.  
Gracia znovu přitáhla zájem kvalitních cyklistek ze zahraničí. Špičkové cyklistky z 
Itálie, Ruska, Německa, Litvy, Nizozemska, ale ani celá domácí elita včetně Lady 
Kozlíkové si nenechaly tento závod uniknout. Dvaadvacet týmů z třinácti zemí urazilo v 
pěti etapách od čtvrtka do neděle celkem 413,3 kilometrů. Řada cyklistek brala start na 
Gracii jako součást přípravy na vrchol sezóny na olympiádě v Číně. Ve startovním poli 
bylo proto doslova nabito známými jmény ze všech koutů Evropy, mezi kterými je 
několik mistryň světa a olympijských vítězek. „Takovou účast jsme tady měli možná 
někdy před šesti sedmi lety,“ prozradil ředitel závodu Miroslav Koláček. 
Závod odstartoval na 1. máje před elektrárnou v Dětmarovicích a vrátil se sem v 5. etapě 
4. května, kdy se jezdilo kritérium po silnicích Orlové a naší obce o celkové délce 100,2 
km. Je to opravdu nevšední zážitek vidět na dětmarovických silnicích prohánět se 
nejlepší cyklistky světa. 
Celkovou vítězkou se stala celosvětově známá a uznávaná nizozemská cyklistka 
Marianne Vos. 
 

 
 

Start závodu před hotelovým domem elektrárny 
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Snímek ze slavnostního přijetí dárců krve  

ve sňatkové síni na obecním úřadu v dubnu 2008 
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Badmintonis tka Adéla Molnáriová  
 
V Kronice obce jsem o ni psala již dvakrát)*. Badminton hraje od svých 7 let. K tomuto 
sportu ji přivedli rodiče, a protože se jí velmi zalíbil a bavil, zůstala u něho a je za to 
ráda. V loňském i letošním roce dosáhla velice pěkných výsledků.  
V roce 2007 reprezentovala naší 
republiku na Mezinárodním mist-
rovství juniorů Švýcarska v kate-
gorii U19. Ze 32 hráček Adéla 
obsadila nádherné 2. místo a ve 
čtyřhře společně s Eliškou Maixne-
rovou stála opět na stupních vítězů, 
tentokrát na 3. stupínku. 
 
 
 
V letošním roce na silně obsazeném 
Mezinárodním mistrovství ČR 
juniorů navázala na své dosavadní 
úspěchy a obsadila krásné 3. místo. 
Navíc letošní rok je pro ni 
posledním mezi juniorkami, takže se 
k této nadějné mladé sportovkyni, 
která žije v Dětmarovicích a studuje 
třetím rokem na obchodní akademii 
v Orlové se zaměřením na 
informatiku a ekonomiku, vracím.  
Ve dnech 14. - 16. listopadu 2008 se jako již tradičně konalo Mezinárodní mistrovství 
ČR juniorů. Adéla se tohoto největšího juniorského turnaje u nás účastnila už po čtvrté a 
zároveň také naposledy, neboť od příští sezóny bude hrát už v kategorii dospělých.  
Navíc se tento šampionát konal na domácí půdě, tedy v Orlové. Proto byl pro ni tento 
turnaj velmi důležitý, velká výzva a přání uspět - být „na bedně“. V Orlové je doma a 
hodně lidí ji tady fandí a ona jim to chtěla vrátit úspěšným výsledkem, kterým by 
dokázala, že jejich starost a volný čas, který badmintonu v Orlové a okolí věnují, jim byl 
vrácen v podobě úspěchu hráče, který za Orlovou hraje. 
Svým kvalitním obsazením přihlášených hráčů turnaj prověřil, co umí.  
V prvním kole hrála s hráčkou z Polska, s mladou Danielou Kobeluch (21:11 a 21:6). 
Daniela přijela do Orlové na svůj první mezinárodní turnaj zkušeností získat a moc ji 
nepotrápila. 
Ve druhém kole ji opět čekala hráčka z Polska, Ewa Piotrowska. Tato hráčka je již 
zkušenější. První set Adéla zvládla bez větších problémů. Ve druhém do stavu 20:14 
měla hru pod kontrolou. Ovšem potom po dvou vlastních chybách připustila ztrátu 
dobrého vedení a zápas zdramatizovala. Naštěstí s dobrým koncem 22:20. 
Ve třetím kole se utkala s mladou, ale už hráčsky velmi šikovnou Alžbětou Bášovou. 
První set byl velice vyrovnaný a rozhodlo se až v napínavé koncovce, kdy Alžběta vedla 
20:18, ale Adéla průběh hry nakonec zvrátila ve svůj prospěch. Druhý set si už pohlídala 
a celkově vyhrála 2:0 na sety. 
V boji o medaili ji vyzvala na souboj Slovinka Nika Koncut. Zápas byl těžký a nadmíru 
napínavý pro hráče a hlavně pro domácí fanoušky. Ve třetím setu, za stavu 20:13 pro 
 

)* Viz Kronika obce 2004 – str. 78/04 a Kronika obce 2006 – str. 94/06. 

Adéla (druhá zleva) se raduje ze 
svého úspěchu ve Švýcarsku 
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Niku, nebylo v hale člověka, který by věřil v Adélino vítězství. Vlastně jeden se našel, 
trenér s ocelovými nervy a hlasivkami lodní sirény, který svým povzbuzováním dovedl  
svou svěřenkyni k neuvěřitelnému obratu utkání, postupnému srovnání na 20:20 a 
celkovému vítězství v setu v poměru 23:21. 
V nedělním boji o finále se střetla s ruskou hráčkou Rominou Gabdullinou a hladce 
prohrála 0:2 na sety. 
Bylo to Adélino poslední juniorské mezinárodní mistrovství ČR a navzdory tomu, že na 
finále nedosáhla, dopadlo její vystoupení velmi dobře. 
 
 
 
Dárci krve  
 
14. dubna 2008 se konalo na obecním úřadu slavnostní přijetí dárců krve. Starosta obce 
přijal níže jmenované ve sňatkové síni. 
Za transfuzní stanici Karviná byli oceněni za 40 bezpříspěvkových odběrů a získání 
Zlaté plakety MUDr. Jánského Anna Kohutová, Pavel Kos a Miroslav Stronček. Za 
transfuzní stanici Ostrava za 80 bezpříspěvkových odběrů a získání Zlatého kříže III. 
třídy Aleš Slivka a za 40 bezpříspěvkových odběrů a získání Zlaté plakety MUDr. 
Janského Roman Burdek, který se jako jediný z pozvaných slavnostního aktu 
nezúčastnil.  
Starosta obce vyjádřil všem dárcům poděkování za jejich hluboce lidský postoj. Ochota 
všech dárců bezplatně darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem 
jejich humanitárního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík celé naší společnosti.  
Jmenovaní obdrželi z rukou starosty obce drobnou pozornost (knihu a dárkový balíček) 
a zapsali se do Pamětní knihy SPOZ. 
 

 
 

Na fotografii jsou: 
první zleva zástupce Klubu dárců krve, tajemnice OÚ Ing. Ilona Petráková,  
Aleš Slivka, Pavel Kos, Anna Kohutová, Jan Rambala, Miroslav Stronček,  

Taťána Čempelová, starosta obce Ing. Lumír Mžik,  
prezident ČČK Adolf Šťastný a předseda Klubu dárců krve Karviná Milan Roček. 
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Zahrada je hra  
  

 
 

 
 

V obci máme mnoho zajímavých lidí, ale ne každý je ochoten nechat si nahlídnout do 
svého soukromí. Jednou z těch, kterým to nevadí, je paní Ilona Kunetková.  Ta je již 
řadu let v obci známá jako velká kutilka, která již vyzkoušela mnoho různých 
výtvarných technik, ručních prací a také ji není cizí zahrádkaření a podobné činnosti. 
Svou práci již mnohokrát prezentovala na různých výstavkách. 
Na jaře letošního roku vystoupila v oblíbeném televizním pořadu ostravské televize 
Zahrada je hra. Díl s paní Kunetkovou byl natáčen přímo u ní doma a na její zahradě a 
odvysílán byl 7. května 2008. 
Měl podtitul „Vypěstujte si doma poměrně jednoduše léčivé houby!“ Paní Kunetková se 
totiž rozhodla vysadit si u domu houby, které posilují lidský organismus a mají mimo 
jiné protizánětlivé účinky. Konkrétně hlívu hnědou, černou, žlutou, královskou a také 
zajímavost - houbu Šupinovku nameko. Paní Ilona se totiž doslechla, že existuje 
moderní postup pěstování v pěstebních setech, při kterém v sobě houby nemohou 
koncentrovat různé rizikové látky ze vzduchu nebo půdy. Diváci si tedy mohli rozšířit 
zahrádkářské znalosti a k tomu se dozvědět, jak z vlastnoručně vypěstovaných hub 
připravit zdravá i chutná jídla. Protože v pořadu se nejen houby pěstovaly, ale také se 
z nich vařilo. A to prakticky pro celý televizní štáb, který pořad v Dětmarovicích 
natáčel. 
A co na to paní Kunetková? Natáčení se jí moc líbilo. Říkala, že to byla pro ni velká 
výzva, obrovská zkušenost a nakonec i velká legrace.   
 

  

Paní Kunetková 
na svém dvorku  

s moderátorem pořadu 
Zahrada je hra 
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ZZáávvěě rr   
 

 

Zastupitelstvo obce má za sebou polovinu svého funkčního období. Je tedy čas 
k ohlédnutí, co se nám za uplynulé funkční období podařilo, kde máme rezervy a co nás 
ještě čeká do konce funkčního období.  
Je nutno konstatovat, že úspěchy i problémy jsou dílem celého zastupitelstva, protože po 
počátečním „divadle“ se nakonec do práce zastupitelstva zapojili všichni zastupitelé, 
bez rozdílu politické příslušnosti a dnes již zastupitelé dokážou pracovat bez 
ideologických zábran. 
Jedním z nejdůležitějších úkolů byla a je rekonstrukce školní budovy. V loňském roce 
byla provedena výměna oken hlavní budovy, letos rekonstrukce střechy a zateplení 
pláště. Mimo to na jídelně a tělocvičně byla taktéž vyměněna okna. Pro příští rok zbývá 
dokončit zateplení pláště tělocvičny a opravit a zateplit střechu tělocvičny. Cílem tohoto 
snažení je snížení nákladů na vytápění školy. Také je již naplánováno a finančně 
zajištěno dokončení opravy zdravotechniky ve škole.  
Kromě budovy školy taktéž proběhly stavební úpravy v mateřské škole v Koukolné tak, 
aby od školního roku 2009/2010 zde mohla být rozšířena výuka o další třídu. 
Reagujeme tak na vzrůstající požadavky na umístění dětí do předškolních zařízení. Dále 
byl vystavěn vodovod na Olmovci, na který navazuje výstavba RD v této oblasti.  
Byl vypracován projekt kanalizace obce. Samotné územní řízení se však pro neochotu 
některých vlastníků pozemků komplikuje. Z upřesněných rozpočtů je zřejmé, že bude 
ekonomicky únosné postavit kanalizaci v části Koukolná, včetně vlastní ČOV. V 
ostatních částech obce však projektované náklady velmi vysoce překračují možnosti 
financovatelnosti z prostředků EU.  
I ve zbývajícím čase tohoto volebního období bude muset zastupitelstvo řešit mnoho 
složitých problémů, bezpečnost na cestách, povrchy chodníků a cest, nový územní plán 
obce a podobně. Bude to vyžadovat velké množství práce a volného času všech 
zastupitelů.  
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Škola v Koukolné v padesátých letech a v roce 2008 
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100 let školní budov y v Koukolné 
 
„První radní pan Josef Antončík na schůzi obecního výboru dne 14. února 1907 navrhl, aby 
ve východní části obce Dětmarovice nová česká škola obecná zřízena byla. Byla zvolena 
komise k prozkoumání stavebního místa. Komise tato uznala pozemek hraběte Larische číslo 
parcely 9 za nejvýhodnější stavební místo, které také darem obdrženo bylo. Na jaře 1908 
započala stavba a měla býti 2. prosince 1908 svému účelu odevzdána.“   
Tato slova si můžeme přečíst v prvním díle Kroniky obce Dětmarovice.  
Nová školní budova dostala číslo popisné 363. Původní plány budovy nejsou 
dochovány, existuje jen náčrt skutečného stavu z pozdějších, zřejmě padesátých let 
dvacátého století. V přízemí byla původně 1 učebna s kanceláří a byt správce školy, 
v poschodí 2 učebny a kabinet. V zadní části objektu byly mimo hlavní budovu koncem 
šedesátých let přistaveny a umístěny toalety. 
Před rekonstrukcí budovy byly v roce 1979 zhotoveny plány – pohledy označené jako 
„původní stav budovy“. Vytvořil je kolektiv pracovníků Okresního stavebního podniku 
Karviná. Celková rekonstrukce budovy byla provedena v letech 1980 - 1982.  
Je velká škoda, že fasáda budovy nezůstala zachována v původní podobě, protože byla 
nádherná. 
V budově byla obecná škola, posléze národní škola a nakonec 1. stupeň základní 
devítileté školy. Vyučovalo se zde celých sedmdesát let a několik měsíců. Škola byla 
zrušena 30.6.1979. Žáci i učitelé se přestěhovali do budovy nové školy do centra obce. 
Oficiální názvy školy: 

1908 – 1948 Obecná škola v Dětmarovicích – Koukolné 
1948 – 1960 Národní škola Dětmarovice – Koukolná 
1960 – 1976 Základní devítiletá škola 1. – 5. ročník 
1976 – 1979 Základní škola 1. – 4. ročník       

 
Prvním ředitelem – tehdy nadučitelem – zde byl Štěpán Karas. Nejdéle stál ve vedení 
školy definitivní správce Karel Russina. Poslední ředitelkou byla Milena Ulmanová. 
Přehled ředitelů: 

Od – do: Zastávaná funkce: Jméno: 
1908 - 31.8.1916 nadučitel Štěpán Karas 

1.9.1916 - 31.7.1917 zatímní správce Pavel Harok 
1.8.1917 - 31.10.1922 definitivní správce Valentin Kochan 
1.11.1922 - 31.8.1924 zatímní správce František Ožana 
1.9.1924 - asi do 1935 definitivní správce Karel Russina 

   
15.10.1953 ředitelka Olga Hartlová)1 
3.3.1956 ředitelka Olga Kozelková)1 

Duben  - červen 1958 ředitel Jaroslav Koziorek 
 ředitel Bedřich Kobza 

1967 - 68 ředitel Ordelt 
1967 - 68 ředitel Václav Klásek 
1969 - 70 ředitelka Milena Ulmanová 

V roce 1958 se konaly v průběhu měsíců dubna až června mohutné oslavy)2 padesáti let 
trvání školy v Koukolné. Záštitu nad oslavami tehdy převzal odbor školství a kultury 
Okresního národního výboru Karviná společně s radou Místního národního výboru  
 
)1 Jedná se o jednu osobu.  
)2 O oslavách v roce 1958 pojednává II. díl Kroniky obce na str. 137. 



 
 

 

Str. 

102/08 

v Dětmarovicích. Oslavy byly zahájeny dne 6. dubna kulturním programem v sále 
hostince U Stoklasů v Koukolné. Za týden sehráli žáci národní školy ve stejném hostinci 
divadelní představení. 
Následovaly estrády, 
nedělní odpoledne pro 
děti, rodičovské univer-
zity, loutkové divadlo, 
divadelní představení 
souboru Aloise Jiráska, 
výstava, …  

 
 
 
Bylo toho opravdu 
hodně, celkem 17 akcí, 
které byly hojně 
navštíveny. Oslavy vyvrcholily v sobotu 21. června, kdy se konalo slavnostní 
shromáždění žáků, učitelů a přátel školy, po jehož ukončení byla lidová zábava v sále U 
Stoklasů. V neděli pak se konala Jubilejní slavnost na hřišti TJ Sokol spojená opět 
s lidovou veselicí. Na přípravě celého cyklu akcí se nejvíce podílel tehdejší ředitel 
Národní školy v Koukolné Jaroslav Koziorek. 
Již v roce 1957 byla do budovy národní školy v Koukolné umístěna z již nevyhovujících 
prostor druhá mateřská škola. Ta zde funguje, s výjimkou krátké přestávky v době 
rekonstrukce v letech 1980 – 1982, do dnešních dnů. 
 
 
Z his torie  mys livos ti 
 
Jak jsem již napsala v Kronice obce v roce 1998 na str. 58/98 u příležitosti 
mysliveckého výročí, historie myslivosti v naší obci je úzce spjata s historií myslivosti 
v českých zemích. Dnes si zde osvětlíme nově získané poznatky. 
 
Myslivecká společnost v Dětmarovicích v letech 1948 - 2008 
Až do roku 1947 mohli myslivost vykonávat majitelé pozemků na svých pozemcích, 
pokud dosahovaly předepsané výměry 115 ha. Sdružením menších pozemků vznikly 
honitby, které si od vlastníků pronajímali tzv. „pachtýři“. Z obecních pozemků vznikly 
obecní honitby, které byly pronajaty pachtýřům nebo loveckým společnostem.  
Dnešní myslivecké sdružení vzniklo na základě zákona o myslivosti č. 225/47 Sb. 
během roku 1948 pod tehdejším názvem Lidová myslivecká společnost (dále LMS) 
Dětmarovice. Zakládajícími členy byli: 
Josef Ligocký, Josef Baňka, Vladimír 
Benda, Josef Pieter, Rudolf Valový I., 
Rudolf Valový II., Teofil Kubátko, 
Ferdinand Švajný (členem do roku 1990), 
Josef Švajný, Jan Vicher a František 
Kubátko.  
 
 
 
 

Zahájení oslav 
6.4.1958 

Nejstarší dochovaná fotografie 
dětmarovických myslivců. Foto je 

pořízeno před dnes již neexistujícím 
obecním hostincem na Skotnici. 
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K těmto prvním členům pak různě přibývali noví členové. A tak, jak jde koloběh života, 
časem staří odcházeli, aby byli nahrazeni členy novými. Tak to jde až do dnešních dnů. 
Lidová myslivecká společnost existovala do roku 1962. Dne 23. února 1962 byl vydán 
zákon o myslivosti č. 23/62 Sb. s platností od 1. března 1963. Na základě tohoto zákona 
byl 28. prosince 1962 schválen Okresním národním výborem vznik Mysliveckého 
sdružení (dále MS) Dětmarovice. Šlo jen o přejmenování dosavadního LMS a novou 
registraci. V podstatě toto MS fungovalo až do roku 1992, i když při různých úpravách 
zákona se vyřizovaly vždy nové doklady. Jako třeba v roce 1970 pro uzavření nových 
smluv na nájem honiteb, protože nájmy byly ze zákona na 10 let. Musely se obnovovat 
a aktualizovat v letech 1962, 1972, 1982 a 1992. 
28. dubna 1992 byla schválena vyhláška 270/92 Sb., pozměňující některá ustanovení 
zákona 23/62 Sb. Dosavadní MS byla rozpuštěna a chtěla-li dále vyvíjet činnost, musela 
být ustanovena podle zákona o sdružování občanů. 5. června 1992 byl podán návrh a 
nové stanovy na Ministerstvo vnitra na uznání Mysliveckého sdružení Zátiší 
Dětmarovice.  
4. srpna 1992 rozhodnutím VSC/1-13312/92 R bylo uznáno MS Zátiší jako občanské 
sdružení.  
Na základě stejné vyhlášky vzniklo z vlastníků pozemků Honební společenstvo Rovina 
Dětmarovice, od kterého si MS honitbu pronajímá na 10 let.  
Později vyšel zákon 342/2006 Sb. a ten uložil, jak mají být občanská sdružení 
pojmenována, aby odpovídala požadavkům EU. Členové schválili nový název 
„Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice“ s platností od 1.1.2008.  

 
Členové 
V letech 1949 až 2006 byli myslivci, ale již z různých důvodů myslivost nevykonávají, 
protože zemřeli, odstěhovali se, ukončili členství ze zdravotních důvodů apod. tito 
občané: 
Jan Bečák (1990-2006), Josef Bifel, Emil Čempel, Rudolf Čempel (1975-1983), Albert 
Dadok, MUDr. Bohumil Grim (1983), Jiří Hanusek (1989-1991), Miroslav Hanusek (do 
1989), Stanislav Hanák, Jan Kampf, Josef Kantor, Valentin Klein, František Kobylka, 
Benedikt Konďolka, Ján Kováč (do 1990), Emanuel Krol, Drahomír Kubátko (1996-
1999), Josef Kubátko, Josef Kubica (do 1983), Josef Kyjonka, Jiří Lass (1989-1993), 
Jaroslav Ligocký, Erich Návrat (1987-1991), Oldřich Něbroj (do 1976), Vilém Něbroj 
(1951-1994), Jaromír Pleva, Josef Popek, Oldřich Prudel (1964-1997), Ferdinand 
Rusek, František Rusek, Jiří Sidžina (1977-1985), Ladislav Sikora (1950-1997), 
Bedřich Šotek (do 1988), Emil Švajný, Jiří Švajný (1976-1992), Emil Šymaniok (do 
1983), Romuald Tkoč (do 2002), Bohumil Tomčík, Josef Truchlý, František Uherek (do 
1992), Miroslav Urbánek (1972-1985), František Valica (do 1982), Oskar Valica, 
Walter Valica (do 1985), Jiří Valošek 
(1987-1991), Jiří Vaněk (1981-1992), 
Jaroslav Videnka  (do 1983), Pavla 
Videnková (2002-2006). 
 
 
 

V současné době jsou členy Občanského 
sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice tito 
občané:  
Drahouš Poláček (od roku 1967), Miroslav 
Sikora (od 1967), Vojtěch Sečkář (od 1974), 
 

O přestávce na honu v roce 1972. Vlevo 
Drahouš Polášek, vpravo František Valica. 
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Oto Sobala (od 1981), Ing. Rostislav Kropjok (od 1983), Josef Grobelný (od 1984), 
Rudolf Oslizlok (od 1984), Božena Sikorová (od 1985), Jindřich Špaňhel (od 1989), 
Evžen Dombrowski (od 1990), Milan Sikora (od 1990), Václav Woznica (od 1990), 
Milan Hanusek (od 1992), Ing. Jiří Marek (od 1994), David Parchanský (od 2000), 
Josef Videnka (od 2002), Petr Malchar (od 2006) a Jan Říha (od 2006).  
 
Vedení sdružení 
Ve vedení sdružení stál vždy výbor. Do roku 1992 to bylo stanoveno jednotně podle 
stanov ČSMJ, ČSMS, ČMS či ČMMJ. Sdružení vedl pěti až jedenáctičlenný výbor, 
vždy ale lichý počet. Tím při hlasování nemohlo dojít k patu. Byly stanoveny funkce: 
předseda, místopředseda, jednatel, myslivecký hospodář, finanční hospodář (do roku 
1962 pokladník) a členové výboru. Z těch se obyčejně dělali referenti – kulturní, 
střelecký, kynologický). Od roku 1992 je podle stanov, jak si je sdružení vypracovalo a 
nechalo schválit, výbor jen pětičlenný. Za chod sdružení zodpovídal, a to platí stále, 
předseda, který je někdy uváděn jako statutární zástupce organizace.  
 

Funkci předsedy organizace postupně vykonávali: 

 
 

 
 
Za mysliveckou část zodpovídá myslivecký hospodář. Do této funkce byl navržen 
kandidát jmenovaný pověřeným úřadem - dříve ONV, nyní pověřenou obcí. Musí mít 
odpovídající vzdělání a splňovat zákonem stanovené požadavky - beztrestnost, 
bezúhonnost, zdravotní stav, praxe,  apod. 
 

Ve funkci mysliveckého hospodáře se postupně vystřídali: 
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Myslivci a myslivecké organizace       
Myslivci museli být vždy členy myslivecké organizace. To platilo od roku 1941. Tedy i 
dětmarovičtí byli v ČSMJ, ČSMS, ČMS. I po roce 1992 zůstali členy ČMMJ, i když jim 
to již zákon neukládal. Tím pádem žili a žijí i životem této organizace. Zajišťovali 
některé akce, při nichž využívali myslivecké hájenky. A tak se v ní konaly 13. března 
1994 zkoušky adeptů na získání loveckého lístku. To se opakovalo 4. června 2005. 
Zajišťovali konání několika kynologických akcí, pořádání Okresního sněmu ČMMJ, na 
kterém byli delegáti ze všech sdružení okresu, a to 13.6.1995, 11.5.1998, 29.6.2000, 
22.6.2005 a poslední v červenu 2008. Za veškerou práci, nejen pro myslivost, bylo 
sdružení oceněno. V roce 1984 udělili Okresní národní výbor Karviná plaketu za 
dlouhodobé výsledky v ochraně přírody a rozvoj myslivosti. Při odměňování bylo 
pamatováno i na jednotlivce. Pro ty je určen myslivecký řád „Za zásluhy o myslivost“. 
Ten propůjčuje ÚV myslivecké organizace v Praze. Jako první Dětmarovičák získal III. 
stupeň - bronzový řád - v roce 1987 Ferdinand Švajný. Bronzový pak získali v roce 
1995 Romuald Tkoč a Drahouš Poláček, v roce 1996 Miroslav Sikora, v roce 2000 Jan 
Bečák a Josef Grobelný, ve 2001 Oto Sobala, ve 2004 Rudolf Oslizlok a konečně v roce 
2007 Milan Hanusek. II. stupeň - stříbrný řád – byl propůjčen v roce 2000 Miroslavu 
Sikorovi. Nově byl zaveden řád „Za věrnost“. Ten získávají členové po 30 letech 
členství. Získali jej Drahouš Poláček, Vojtěch Sečkář, Miroslav Sikora, Oto Sobala, 
Romuald Tkoč, Jan Bečák, Jindřich Špaňhel. Řada myslivců získala i různá jiná ocenění 
jako jsou plakety, diplomy, čestná uznání, …  
 
Honitba 
Mnoho pozemků v Dětmarovicích a okolních obcích až do první 
pozemkové reformy v roce 1924 vlastnil hrabě Larisch - Mőnich. 
Na těchto pozemcích provozoval myslivost nebo je pronajímal.  
 

Vrchním hajným na Larischově panství  
byl pan Josef Kubala z Dětmarovic. 

Ten se kromě myslivosti horlivě věnoval také včelařství. 
 
Z dokumentů se lze domnívat, že po pozemkové reformě byl pachtýřem, tj. nájemcem 
honitby, který za úplatu - pachtovné - provozoval myslivost na pronajatých pozemcích, 
Josef Ligocký, který byl v letech 1924-1929 a 1931-1938 starostou obce.  
Před druhou světovou válkou byly v obci dvě soukromé honitby. Jednu měl MUDr. 
Josef Hanke a druhou Josef Pieter. Oba byli pachtýři. 
O honitbě z let 1948-1962 se nezjistilo téměř nic, jen že existovala. Myslivost v ní 
provozovala Lidová myslivecká společnost Dětmarovice a mysliveckým hospodářem, 
jak jsme již dříve napsali, byl stanoven Josef Pieter.   
1962 - 1972: 
Hranice honitby byly stanoveny Okresním národním výborem (dále ONV) 20. srpna 
1962. Právo myslivosti patřilo Státnímu statku Bohumín. Myslivecké sdružení bylo 
uznáno 28.12.1962 a 1.11.1963 žádalo statek o postoupení výkonu práva myslivosti. 
Smlouva byla schválena 8.1.1964 s platností do 31.12.1972. Nájem činil 432,- Kčs 
ročně. Honitba měla rozlohu 1 316 ha.  Z toho bylo 766 ha orné půdy, 71 ha lesní půdy, 
27 ha luk, 126 ha pastvin, 8 ha rybníků, 67 ha tekoucích a ostatních vod a 251 ha jiných 
pozemků. V honitbě bylo 327 ha soukromých, 148 ha patřilo JZD, 23 ha Státním lesům, 
59 ha Rekultivacím a zbytek Státnímu statku Bohumín.  
Zároveň byly stanoveny jakostní třídy (bonitace), normované stavy a koeficienty 
přírůstku zvěře. 
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Popis hranice, jak ji stanovil a popsal ONV Karviná: 
„Severní hranice je tvořena státní hranicí. Západní hranice je zprvu tvořena stružkou 
Mlýnkou a dále katastrální hranicí až na Olmovec, odtud polní cestou až na silnici 
Orlová – Dolní Lutyně ke kříži. Po silnici této, kolem továrny v Horní Lutyni po cestě a 
dále po Kružberském přivaděči vody kolem lesa a kolem hostince Krůček až ke škole 
v Koukolné na novou silnici. Po této na řeku Olši, dále po řece Olši a po trati směr 
Bohumín – Petrovice k zastávce Závada a odtud cestou přímo ke státní hranici.“  
Tato hranice honitby byla s malými úpravami platná až do roku 1992. 
1972 - 1982: 
30. dubna 1972 uzavřelo MS se Státním statkem Bohumín smlouvu o postoupení 
výkonu práva myslivosti na dalších 10 let, to je do 31. prosince 1982. Výstavbou EDĚ 
došlo ke zmenšení honební plochy o 45 ha. Nájemné bylo stanoveno od 1. ledna 1973 
na 330,- Kčs ročně. 
1982 - 1992: 
Během doby docházelo k přehazování kompetencí a pozemky přešly pod Státní statek 
Karviná, národní podnik Český Těšín. Ten postoupil výkon práva myslivosti  MS 
Dětmarovice 25.2.1984, ONV Karviná tuto smlouvu schválilo až 25. července 1984. Po 
úpravách měla honitba 1 247 ha. Ubyla plocha, na které byla postavena 5. etapa sídliště 
Orlová – Lutyně. Byly upraveny i jiné body. Takže nově byly stanoveny i jakostní třídy, 
normované kmenové stavy i koeficienty.  
Nájem honitby byl stanoven na 540,- Kčs ročně. 
1992 - 2002: 
Po politických změnách v roce 1989 došlo i na myslivost. Zákon 270/92 Sb. rozpustil 
nejen Myslivecká sdružení, ale i honitby. Z vlastníků honebních pozemků bylo utvořeno 
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice. To se snažilo dodržet osvědčené hranice 
honitby. Došlo však k nevkusnému dohadování o pozemky s Honebním společenstvem 
Petrovice. Podle nich se prý měly napravit křivdy minulosti. Ale jaké? HS Dětmarovice 
ustoupilo, aby honitby mohly být utvořeny. Jinak by to řešil soud a mohlo by to trvat i 
několik let. Byla uvolněna část honitby od silnice u zastávky ČSD Závada k hraničnímu 
přechodu Golkovice po Sládečkův mlýn. Rozloha honitby byla spočítaná na 774 ha. 
Z toho 500 ha bylo pole, 100 ha les, 76 ha vodní plochy a 88 ha ostatní plochy. Byly 
znovu stanoveny jakostní třídy a normované kmenové stavy. 
Jelikož v řadách majitelů pozemků nebyli myslivci a tudíž Honební společenstvo 
nemohlo vykonávat právo myslivosti, byla tato honitba pronajata původnímu uživateli, 
to je MS Zátiší Dětmarovice. Smlouva byla uzavřena na 10 let s nájmem 5,- Kč/ha. 
2002 - současnost: 
27.11.2001 vyšel nový zákon 449/2001 Sb. a ten zrušil veškerá ustanovení, mimo jiné i 
honitby. Stávající MS Rovina muselo být uvedeno do souladu s tímto zákonem. Po 
zdlouhavé a náročné administrativní i fyzické práci, kdy bylo nutno obejít veškeré 
vlastníky honebních pozemků, bylo požádáno o uznání honitby.  
Jen pořízení všech dokumentů a map vyšlo téměř na 50.000,- Kč.  
Žádost o uznání honitby byla podána na Okresní úřad, ten ji však do konce roku 2002 
nevyřídil. K 1.1.2003 však byly Okresní úřady zrušeny a vznikly pověřené obce.  
Dětmarovice byly přiřazeny pod Magistrát města Karviná. Jeho odbor životního 
prostředí začal dětmarovickou žádost projednávat se značným zpožděním.  
Stejně jako před 10 lety začalo dělat problémy Honební společenstvo Petrovice, a to 
nejen nám, ale i Karviné - Starému Městu a Karviné - Ráji. Chtělo honitbu až k řece 
Olši. HS Rovina tentokrát neustoupilo a požádalo Magistrát o přezkoumání požadavku 
petrovických. Magistrát provedl místní šetření a konstatoval, že jejich požadavek není 
v souladu s ustanovením zákona o myslivosti o tvoření hranic honitby a zamítl jej. 
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V Dětmarovicích tak vznikla honitba o výměře 758 ha s více jak 700 vlastníky. Je 
složena ze 380 ha orné půdy, 63 ha travních porostů, 15 ha neoplocených zahrad, 69 ha 
lesa, 73 ha vodních ploch a 159 ha ploch ostatních.  
Jakostní třídy byly stanoveny úřednickým způsobem podle tabulek a ne podle 
skutečných přírodních podmínek. Nově byly zavedeny minimální stavy. 
Honební společenstvo Rovina a MS Zátiší podepsaly 31. března 2003 smlouvu o nájmu 
honitby na 10 let, tedy do roku 2013 za úplatu 10,- Kč/ha. 
Po honitbě je rozmístěno cca 35 kazatelen.  
Pro krmení zvěře slouží cca 20 krmelců, 20 zásypů a další drobná krmná zařízení.  

 
Přírodní kalamity  
Severní část honitby leží v údolní nivě řeky Olše, tedy v zátopové oblasti. Po větších 
déletrvajících deštích bývala kdysi zatopována část Lengu, Koukolná i Závada. Situace 
se zlepšila po regulaci vodního koryta řeky a výstavbě ochranných hrází pro EDĚ 
v letech 1970-1975. Přesto došlo k vyplavení některých částí zmíněných lokalit při 
třicetiletých, padesátiletých či stoletých vodách. Největší byly zaznamenány v roce 
1972, 5.-9. srpna 1985, 8.-10. září 1996 či 4.-9. července 1997, kdy bylo zasaženo 
mnoho území ČR. V Lengu bylo místy až 1,70 m vody. Poslední povodeň byla 24. 
srpna 2005. Vždy byla poničena myslivecká zařízení. Se zvěří to nebylo tak hrozné, 
protože jim zůstala úniková místa. Horší to bylo s případnými vejci na hnízdech.  
Zde lze přiřadit i různé vichřice, při kterých hlavně padající stromy několikrát poškodily 
myslivecká zařízení. Největší vichřice byly 26. února 1990, v srpnu 2002, v červenci 
2003.  
9.-11. prosince 1999 byla řeka Olše zasažena únikem ropných látek z továrny v Polsku. 
Nejvíce byla zasažena vodní pernatá zvěř v okolí Českého Těšína, k nám už dorazily jen 
zbytky, které byly zachycovány nornou stěnou v Lengu. 
Větší škody na zvěři způsobila krutá a dlouhá zima 2005 - 2006, kdy bylo místy až 0,8 - 
1,0 metru sněhu. Přes veškerou možnou péči (přikrmování co 48 hodin) uhynulo 
několik kusů srnčí zvěře. Stalo se tak převážně vyčerpáním nebo na zápal plic po 
honičkách se psy. Při hledání potravy se totiž dostala do blízkosti obydlí a zde spatřena, 
byla pak pronásledována. 
Největším škůdcem a nepřítelem myslivosti a přírody je ale člověk – vandal a pytlák. 
Každoročně je poškozeno nějaké myslivecké zařízení, ať je to posed, krmelec či zásyp. 
Zvěř je rušena a příroda ničena šílenci na terénních motocyklech, čtyřkolkách a 
terénních autech. Zvěř je raněná střelbou z různých kuší, malorážek, vzduchovek. I 
bažant střelený vzduchovkou na vlastní zahrádce, kam přilétl za potravou, je trestný čin 
pytláctví, nemluvě o OKU byť v soukromém lese. 

 
Střecha nad hlavou  
Myslivci vykonávají svou činnost hlavně v honitbě pod širým nebem, v lese a na polích. 
Občas ale také schůzují. To se dělo převážně vždy v nějakém hostinci. Velice oblíbený 
byl hostinec U Přibyly pod Pilarem)*.  
 

Myslivna 
V roce 1965 koupilo MS od Místního národního výboru za 10 tisíc Kčs bývalou 
ubytovnu a správní budovu, která sloužila stavbařům při stavbě nádraží ČSD a nové 
tratě. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí. Vznikl sál a společenská klubovna. Byl zde 
vybudován i byt pro správce. Útočiště zde našli i pionýři, kde pro ně byla malá 
klubovna. Za objektem byla postavena i malá hospodářská budova a taneční molo.  
 
)* Původně Obecní hostinec, který stál v místech těsně u dnešního nadjezdu nad tratí k EDĚ. 
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Budova dostala název Myslivna. MS ji užívalo při své činnosti do roku 1972, kdy byla 
prodána Jednotě-Jedność Český Těšín za 100 tisíc Kčs, které byly uloženy do spořitelny 
na úrok. 

  
  Myslivna v šedesátých letech …                                … a zdevastovaná v roce 2008 

 

Zálesanka 
Kamarádi myslivci Rudolf Čempel, Miroslav Urbánek. Jaroslav Videnka a Miroslav 
Sikora se domluvili, využili naskytnuté příležitosti, společně zakoupili a postavili v roce 
1975 bez účasti MS chatu v lese na Zálesí a dali jí název Zálesanka. Neměla vodu ani 
proud. Vodu nosili v kanistru a svítili na traktorovou baterii. Později si pořídili asi 300 
metrů tenkého kabelu a elektřinu si vyprosili za úplatu v nejbližším domě. Jelikož byli 
všichni členy MS, umožnili tomuto spolku v chatě pořádat nějaké akce, jako schůze, 
hony apod. MS bylo v té době bez klubovny. I když si v roce 1980 postavilo svou 
hájenku, občas se zde v Zálesance sešli na nějaké akci. Třeba 14. března 1984 na závěr 
sčítání zvěře zde opékali klobásy. Po uvolnění mravů po roce 1989 byla chata několikrát 
vykradena a poničena vandaly. Opravovali 
ji, ale vandalismus se opakoval. Tak ji 
nakonec Miroslav Sikora zbořil a použil 
jako palivové dříví. On jediný zůstal 
z původních čtyř stavitelů, když Miroslav 
Urbánek se odstěhoval a Rudolf Čempel i 
Jaroslav Videnka zemřeli.  
 

U Zálesanky. V popředí stojí Jaroslav 
Videnka, u ohně Božena Sikorová. 

V pozadí druhý zprava je Milanek Sikora, 
dnes jeden z našich nejlepších lovců. 

 

Hájenka  
Po prodeji Myslivny zůstali myslivci bez střechy nad hlavou. Své schůze pořádali na 
různých místech. V hostinci U Bartečka, v Dělnickém domě, někdy dokonce v METĚ. 
A tak to různě kombinovali téměř 10 let. 19. července 1978 koupilo MS od Emila 
Kijonky a Růženy Gavelčíkové za 334,- Kčs 784 m2 parcely v Dolku. Zde se rozhodli 
postavit si vlastní klubovnu. Zakoupili prefabrikovaný montovaný dům typu 
„Smrečina“. Mezitím se však s Místním národním výborem dohodli, že stavba bude 
rozšířena, zařazena do volebního programu a postavena v akci „Z“. MS pak věnovalo 
MNV parcelu a ten uvolnil na stavbu 120 tisíc Kčs. Začala se vyřizovat stavební 
dokumentace. 20. září 1979 stavební úřad Karviná vydal stavební povolení ke stavbě 
budovy, která později dostala popisné číslo 214 a jež nese název Hájenka. Z montované 
části vznikla klubovna s krbem, tzv. „Liščí nora“, tedy bar, velká kuchyně a splachovací 
WC. Ve zděné části je sál pro 100 osob. V suterénu garáž pro traktor a nezbytná 
hospodářská část (kotelna, sklady). Budova má ústřední vytápění, které bylo později 
v roce 1997 modernizováno na plynové.  
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Myslivci kromě peněz vložili do této akce také svou práci. A té nebylo málo. Celkem 
bylo odpracováno více než 15 tisíc brigádnických hodin. Vzniklo dílo v hodnotě 300 
tisíc Kčs tehdejší měny, když velký rodinný dům se dalo tehdy pořídit za 200 tisíc. 
V dalších letech vznikl před hájenkou lesopark s lavičkami a tanečním molem.  
Z moci úřední přešla Hájenka ze správy obce na Okresní národní výbor Karviná. 1. 
prosince 1982 byla uzavřena mezi MS a ONV Karviná hospodářská smlouva o trvalém 
užívání národního majetku. MS zde vykonávali svou činnost a starali se o ni 26 let. 
Dalšími politickými změnami přešla do vlastnictví státu. V roce 2006 Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových zrušil hospodářskou smlouvu a myslivecké 
sdružení bylo postaveno před nelehké rozhodnutí: buď se vystěhovat, nebo si hájenku 
koupit. Proběhla různá jednání. Dne 30. června 2007 získala hájenku Obec 
Dětmarovice. 1.11.2007 si MS od obce hájenku pronajalo)*. 
 

Sklad krmiva 
I když je hájenka velká, přece jen v ní chybí sklad krmiva pro chované bažanty a zimní 
přikrmování ostatní zvěře. Proto 30. července 1983 byla zahájena stavba skladu krmiva. 
Začalo se mu říkat „Futerka“. Do dvou měsíců stál a je v něm uskladněno krmivo na 
blížící se zimu. Po roce 1990 byl však pozemek, na němž stál, vrácen původnímu 
majiteli v restituci. Chtělo-li jej myslivecké sdružení dále používat, bylo nuceno jej od 
restituenta koupit. Za parcelu o výměře 699 m2 zaplatilo 12.990,- Kč.   
 

Odchovny zvěře 
Jako o všem, tak i o odchovu bažantů se nezachovalo téměř nic. Jen vzpomínky. Pro 
chov bažantů byla postavena malá odchovna v Koukolné mezi tratěmi ČSD. V roce 
1970 bylo z hnízd bažantů posbíráno (1-2 vejce z hnízda) 50 vajec a z nich se podařilo 
pod kvočnami vylíhnout a později vypustit 35 bažantíků. Pánové Josef Popek a Josef 
Bifel se zde věnovali nejen chovu bažantů, ale na zkoušku i chovu divokých králíků. 
Pokusně do chovu zařadili i domácího králíka se zabarvením divokého. Genetika se 
však oklamat nedala a začali běhat „divocí strakáči“. Experiment byl ukončen. To 
proběhlo v letech 1965 - 1969.  
Pro chov bažantů pak byla postavena odchovna na Zálesí. Sloužila mnoho let. Zub času 
však hlodal. V roce 1986 se přistoupilo k rekonstrukci. Dřevěná chátrající konstrukce 
byla nahrazena novou kovovou a zároveň 
rozšířena asi o 2 metry. Byla pořízena i 
skládací přenosná voliéra o rozměru 5x10 
metrů. Ta sloužila nejdříve jako malá 
odchovna u stodoly v Lengu a po 
dorostení kuřat jako vypouštěcí voliéra, 
kde bylo potřeba. Po použití byla složena a 
uložena. V roce 1995 byla po vypáčení 
dveří stodoly celá odcizena.  
 
 
Nároky na chov se postupně zvyšovaly. V roce 1988 byla k odchovně ze severní strany 
přistavena nová část. Po rozšíření měla odchovna plochu 240 m2. Bažanti se chovali do 
roku 1991. Největšího počtu 378 chovaných bažantů bylo dosaženo v roce 1989. Po 
pětileté přestávce byli znovu chováni v letech 1997-98. Chov byl ukončen hlavně 
z ekonomických důvodů.  
Na nepoužívanou odchovnu podnikli několik nájezdů zloději kovů a tak část oplocení 
byla zcizena. Zbytky odchovny dnes zarůstají trávou a budova chátrá. Kdo ví, zda se 
 
)* O převodu hájenky v roce 2007 blíže viz Kronika obce 2007, str. 25/07. 

Odchovna bažantů na Zálesí. 
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ještě někdy myslivci k chovu vrátí. Protože v dnešní svobodné době je třeba vše hlídat 
před zloději. Kromě krmení by bylo nutno bažanty nepřetržitě hlídat 10-12 týdnů. Kdysi 
stačilo 2krát denně nakrmit a dát vodu.   

 
 

Ulovená zvěř 
Počty ulovené zvěře v honitbě v letech 1999 – 2007 v porovnání s lety, kdy bylo zvěře 
uloveno nejvíce. Tučně jsou vytištěny maximální úlovky. 

 

Druh zvěře - rok 1970 1978 1981 1984 1989 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Srnčí zvěř 12 11 17 16 18 11 11 12 12 14 17 18 19 19 22 
Zajíc polní 203 123 127 52 30 35 26 9 25 28 22 19 19 15 10 
Králík divoký ? 146 62 2            
Bažant obecný 197 166 144 173 102 29 10 15 22 25 22 19 19 15 22 
Kachny  35 51 86 61 169 13 30 34 17 7 46 95 41 36  
Černá zvěř   1  1 2 3 2 1 1 1 8 11 1 6 
Liška obecná 3 1 6 8 6 18 16 13 10 5 8 13 17 2 9 
Tchoř tmavý 6 3 2 2 2           
Lasice  8               
Kuna lesní i skalní      1 7 5 5 4 6 6 2 3 3 
Jezevec lesní           1     
Psík mývalovitý               2 
Holub hřivnáč ? 11 31 12 30 2  2 2 1 2  4   
Straka obecná 20 36 28 8 11 5  2 2 5   12 10 9 
Vrána obecná 7  3 3    1     7 2 4 
Sojka          5       
Pytlačící kočky  58 81 73 84 56 4 15 12 2  2 5 11 8 4 
Pytlačící psi 23 11 9 15 13 2       1   
Uloveno celkem ?? 640 589 436 438 122 118 107 103 90 127 183 163 111 91 
Umělý odchov bažantů 35 30 46 150 378 120          
Odchyt živých zajíců  30 20 30            

 

 
 

Poznámka:  
Tabulka s počty ulovené zvěře za celé období 1970 – 1998 je zaznamenána v Kronice obce v roce 1998 na 
str. 65 a 66/98. 

Kachny a jejich příbuzné žijící v dětmarovické honitbě 
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Fotodokumentace: 
 

- 16 ks foto „Dětmarovice v roce 2008“ (str. 90 - 91 hlavního alba) 
- 8 ks foto počasí (str. 92 hlavního alba) 
- 5 ks foto nových chodníků (str. 93 hlavního alba) 
- 1 ks foto nové komunikace na Zálesí (str. 93 hlavního alba) 
- 5 ks foto bezdrátového rozhlasu a slavnostního předání šeku (str. 94 hlavního alba) 
- 2 ks foto nových parkových úprav u OÚ (str. 95 hlavního alba) 
- 2 ks foto sekání trávy u místních komunikací (str. 95 hlavního alba) 
- 3 ks foto hřbitova (str. 95 hlavního alba) 
- 8 ks foto dopravní situace v obci (str. 96 hlavního alba) 
- 6 ks foto kácení topolů (str. 97 hlavního alba) 
- 1 ks foto nepořádku u kontejneru (str. 98 hlavního alba) 
- 1 ks foto sběru nebezpečného odpadu (str. 98 hlavního alba) 
- 3 ks foto zemědělských prací (str. 98 hlavního alba) 
- 3 ks foto Elektrárny Dětmarovice (str. 99 hlavního alba) 
- 5 ks foto výstavby nové továrny (str. 99 hlavního alba) 
- 6 ks foto interiéru restaurací (str. 100 hlavního alba) 
- 3 ks foto chátrajícího objektu bývalé restaurace U Krůčka (str. 101 hlavního alba) 
- 3 ks foto bývalého Hostince u nádraží (str. 101 hlavního alba) 
- 8 ks foto výstavby nových rodinných domků (str. 102 hlavního alba) 
- 2 ks foto svateb (str. 103 hlavního alba) 
- 2 ks foto občanů, kteří oslavili zlaté svatby (str. 103 hlavního alba) 
- 2 ks foto požáru rodinného domku (str. 103 hlavního alba) 
- 5 ks foto ze setkání jubilantů (str. 104 hlavního alba) 
- 2 ks foto z vánoční besídky v DPS (str. 104 hlavního alba) 
- 5 ks foto z plesů (str. 105 hlavního alba) 
- 2 ks foto z kladení kytic u pomníku (str. 105 hlavního alba) 
- 6 ks foto ze Dne matek (str. 106 hlavního alba) 
- 14 ks foto z obecní slavnosti (str. 107 a 108 hlavního alba) 
- 8 ks foto ze srazu vícekol (str. 109 hlavního alba) 
- 3 ks foto z koloběžkových závodů (str. 110 hlavního alba) 
- 3 ks foto z říjnových oslav (str. 110 hlavního alba) 
- 8 ks foto z Medových dnů (str. 111 hlavního alba) 
- 3 ks foto z Mikulášské besídky (str. 112 hlavního alba) 
- 5 ks foto z vánočního koncertu (str. 112 hlavního alba) 
- 3 ks foto interiéru knihovny (str. 113 hlavního alba) 
- 2 ks foto z činnosti Církve adventistů sedmého dne (str. 113 hlavního alba) 
- 3 ks foto interiéru kostela (str. 113 hlavního alba) 
- 7 ks foto zateplení hlavní budovy ZŠ (str. 114 hlavního alba) 
- 3 ks foto nové střechy ZŠ (str. 115 hlavního alba) 
- 3 ks foto zateplení budovy školní družiny (str. 115 hlavního alba) 
- 4 ks foto výměny oken v tělocvičně (str. 116 hlavního alba) 
- 3 ks foto areálu školy (str. 116 hlavního alba) 
- 8 ks foto ze školních akcí (str. 117 hlavního alba) 
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- 7 ks foto z činnosti myslivců (str. 118 hlavního alba) 
- 4 ks foto z Fotbalového dne (str. 119 hlavního alba) 
- 3 ks foto z činnosti TJ Sokol (str. 119 hlavního alba) 
- 9 ks foto z činnosti zahrádkářů (str. 120 a 121 hlavního alba) 
- 2 ks foto motokros teamu (str. 121 hlavního alba) 
- 4 ks foto z přijetí dárců krve (str. 122 hlavního alba) 
- 3 ks foto z tv pořadu Zahrada je hra (str. 122 hlavního alba) 

 
 
Jiné materiály: 
 

- Tiskoviny o letech končících „8“ 
- Článek o mincích - padesátnících  
- Fotoreportáž z volby prezidenta 
- Články z tisku o počasí a přírodních jevech 
- Kondor … aneb pohled z druhé strany č. 4 a 5 
- Plakát na Kácení májky ODS 
- Propagační materiál kandidátů k volbám do Senátu 
- Hlasovací lístky k volbám do Senátu 
- Tisk o volbách do Senátu 
- Propagační materiál politických stran ke krajským volbám 
- Hlasovací lístky do zastupitelstva kraje 
- Tisk o výsledcích voleb do zastupitelstva kraje 
- Články z novin z činnosti obce 
- Ukázka internetových stránek obce 
- Články z novin o dopravní situaci 
- Články z novin o plánované výstavbě obchvatu 
- Články z novin o zahájení výstavby posledního úseku dálnice 
- Články z novin a internetu o činnosti EDĚ 
- Články z novin a internetu o spalování lagun Ostramo 
- Tiskový materiál o pokračování hornické činnosti 
- Články z novin o důlních otřesech 
- Letáček E-BOX 
- Inzerce podnikatelů z obce 
- Články z novin o psím útulku 
- Články z novin o požáru 
- Články z novin o negativních jevech  
- Letáček na Farní ples 
- Propagace Sletu čarodějnic v tisku 
- Foto s podpisem Jožky Černého 
- Letáček a plakát na 4. obecní slavnost 
- Plakát na Sraz vícekol 
- Plakát na Dětský branný den kynologů 
- Program vystoupení k 90. výročí založení ČR 
- Články z novin o K-festu 
- Článek z novin o koloběžkových závodech 
- Plakát na Medové dny 
- Články z novin o Medových dnech 
- Propagační materiál k akcím knihovny 
- Letáček na ples SRPŠ 
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- Články z novin o činnosti SK Dětmarovice 
- Z internetových stránek SK Dětmarovice  
- Rozpis mistrovských utkání SK Dětmarovice 
- Plakát na Fotbalový den 
- Plakát na Vánoční turnaj ve stolním tenise 
- Pozvánka na slavnostní schůzi myslivců 
- Pamětní list myslivců 
- Kopie obalu brožury myslivců 
- Letáčky na akci ZO ČSŽ 
- Propagační materiál zahrádkářů 
- Články z novin o závodě Gracia 
- Články z novin a internetu o Adéle Molnáriové 
- Fotoreportáž z tv pořadu „Zahrada je hra“ 

 
 
Mimo řádné materiály: 
 

- Kalendář do každé rodiny 2008 
- Brožura „60 let myslivecké společnosti v obci Dětmarovice“ 
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