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ÚÚvvoodd   
 
 
 

 
Centrum obce v červnu letošního roku. 

 
 
 

 
Také v letošním roce se přihodila spousta zajímavých událostí, které stojí za povšimnutí. 
Bylo málo práce a moc voleb. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
i do místních zastupitelstev. Jak na celostátní tak i obecní úrovni přinesly změny.  
Zima nám ukázala, co umí, na Karvinsku nás dusil smog, kvůli sopky na Islandu 
nelátala letadla, trápily nás povodně.  
Na plné obrátky se rozjela výroba dvou nových průmyslových podniků v obci – Coal 
Millu a Baumitu. Tím se ještě více zvýšila a zhoršila již tak kritická dopravní situace 
v obci.  
Obec po několika desetiletích překročila hranici 4000 obyvatel.  
Konaly se tradiční kulturní, společenské i sportovní akce. 
Kostel Maří Magdalény oslavil 140 let svého trvání, obec navštívil Mons. František 
Václav Lobkowicz, biskup Ostravsko-opavské diecéze. 
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O srnčí zvěř není v posledních letech nouze,  

často chodí blízko k příbytkům a někdy i zapózuje. 
 

 
 
 
 
 
 
Letošní počasí? To byl extrém za extrémem. 
• dlouhá poměrně krutá zima s množstvím sněhu 
• dlouhé období dešťů, které vyvrcholilo povodní 
• období tropických veder 
• další období dešťů 
• předčasný podzim 
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Z i m a  
 
Nový rok jsme přivítali bez sněhu. Teprve 2.1. začalo od rána postupně sněžit. 
Nasněžilo cca 10 cm sněhu, teplota klesla. V pondělí 4.1. bylo cca 12oC. 
7.1. vše zasněženo, ale příjemná zima. 8.1. začíná sněhová 
kalamita. 10.1. tak chumelilo, že nebylo vidět téměř na krok. 
13. ledna 
Na okapech jsou rampouchy nevídaných rozměrů.  
19.1. 
Silnice v Moravskoslezském kraji pokrývá po nočním sněžení 
slabá vrstva sněhu či sněhová kaše. Rozbředlý sníh budou 
silničáři z cest odklízet ještě během dopoledne. Na silnicích 
nižších tříd se situace nemění a mnohé z nich stále pokrývá 
ujetá vrstva sněhu krytá posypem, která je místy zledovatělá. 
Sobota 23.1. 
Česko podle očekávání sevřely arktické mrazy. V časných 
ranních hodinách klesaly teploty na mnoha místech 
republiky pod dvacet stupňů pod nulou.  
Neděle 24.1. 
V Česku stále panují silné mrazy, které přineslo 
studené proudění ze Sibiře. Na Ostravsku bylo 
oficiálně -20,3oC. Já osobně jsem na teploměru měla 
v ranních hodinách -18oC, ale soused říkal, že teplota 
byla pod -20oC. 
Pondělí 25.1. 
Ráno v Dětmarovicích teplota -19oC. 
Vzduch na severu Moravy je prosycený prachem. K extrémně nízkým teplotám, které v 
nočních hodinách na několika místech regionu atakovaly hranici čtyřiadvaceti stupňů 
pod nulou, se přidal i smog. Některé měřící stanice v Moravskoslezském kraji hlásí až 
desetinásobné překročení denních koncentrací polétavého prachu v ovzduší. Podle údajů 
Českého hydrometeorologického ústavu je ovzduší na Ostravsku nejhorší z celé 
Evropské unie. 
Středa 27.1. 
Česko prožilo nejmrazivější noc roku, na mnoha místech republiky padly teplotní 
rekordy, bylo naměřeno až -30oC. V Dětmarovicích se teplota dostala mírně pod -20oC. 
Čtvrtek 28.1. 
V noci a brzo ráno teplota, tedy mrazy, polevily, začalo sněžit, foukal silný vítr a začaly 
se tvořit závěje, v odpoledních hodinách se teplota přiblížila 0oC, začalo tát. To je skok! 
29.1.2010   
V pátek ráno opět hustě sněžilo, k poledni opět tálo. Zimní počasí pokračuje. 
31. ledna 2010   
Vydatné sněhové srážky opět vystřídal mráz.  
Počasí letošního ledna bylo výjimečné. Sněžilo o padesát procent více, než je obvyklé a 
slunečných dní bylo naopak tak málo, že nedosahují ani poloviny stavu typického pro 
leden. Teploty byly v lednu o tři stupně nižší oproti dlouhodobému průměru. Sluneční 
svit v nižších polohách většinou nedosáhl ani poloviny normálu. 
Vydatné sněžení a silné mrazy se podepsaly i na situaci u nás. 
Například místní komunikace v úseku mezi mysliveckou hájenkou čp. 214 a rodinným 
domkem čp. 112 byla uzavřena z důvodu vytékající vody, která na komunikaci namrzla 
a způsobila její nesjízdnost.  

13. ledna 

Centrum obce 19. ledna 
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2. února 2010   
Několik centimetrů vloček napadlo i tuto noc. Po více než třech týdnech sněžení mají 
silničáři stále větší problémy s bariérami podél silnic. Místy už sníh není kam odhrnovat 
a bude ho třeba odvážet.  
4. února 2010  
V noci opět spadly teploty až k -20°C. Ale den se vydařil, kolem všude sníh, bílo, 
modrá obloha a svítí sluníčko.  
6. února 2010 
Po týdnu relativně čistého vzduchu Ostravsko a Karvinsko znovu dusí smog. Limity 
jsou překročeny až pětinásobně. Nejhorší situace je ve Věřňovicích, tedy u nás. 
11. února 2010 
Stále dýcháme několikrát špinavější vzduch, než je zdrávo. Špatné rozptylové podmínky 
drží vysoko hlavně množství polétavého prachu. Nejvyšší hodnoty ráno opět naměřili ve 
Věřňovicích - 299 mikrogramů na metr krychlový. 
I další dny se střídá mráz, sněžení, zatažená obloha a smog. 
18. února 2010 
Ve dne se oteplilo, u nás denní teplota 6oC, začíná velká obleva. 
19. února 2010   
Ráno obrovská mlha, že nebylo vidět na krok. 
Teploty v těchto dnech odpoledne sahají zhruba od nuly do pěti stupňů. 
20. února 2010   
Déšť a tání výrazně zvedly toky v povodí řeky Moravy. I v Dětmarovicích byl v noci 
prudký déšť. 
22. února 
Denní teplota se vyšplhala až na 8oC. 
23. února 
Přestože již několik dní taje a sněhu rapidně ubývá, sněhová peřina leží na Česku 
nepřetržitě už od 6. ledna, což je rekord. 
28. února  
Teplota denní 12oC. Je skoro úplně bez sněhu. Ten je pouze sem tam na místech, která 
jsou téměř celý den ve stínu. Na ta kvanta, která ho byla, roztál velice brzy během 
několika dnů. Je až s podivem, že koryta potoků i řek stačily odvádět vodu bez větších 
problémů. 
1. března 
Zdálo se, že jaro se konečně hlásí o slovo. Ze země už začínají vykukovat první zelené 
lístečky cibulovin. A hned bylo veseleji. Vypadalo to nadějně.  Už se zdálo, že budeme 
moci odložit rukavice a teplé zimní bundy, ale bohužel se tak nestalo. 
Hned první den měsíce března se ochladilo. Teplota už nebyla tak vysoká, jako poslední 
únorové dny, ale ještě svítilo sluníčko.  
Ale opět nastala změna, již od pátku 5.3. se ochladilo, opět se dostavily noční mrazíky, 
z neděle 7.3. na pondělí 8.3. byl dokonce mráz -12oC. Krajinu opět pocukroval sníh. 
Denní teploty se držely okolo nuly, ale vál poměrně 
silný ledový vítr. 
9.3. byl krásný slunečný den. 
Ve čtvrtek 11. března bylo velice pošmourně. 
V Čechách hlásili prudké sněžení a místy i kalamitu. 
K večeru začalo sněžit i u nás, ve 2100 hodin byla 
opět celá krajina zasypána sněhovou peřinou. Venku 
to vypadalo, jako by měly přijít vánoce. Opět se 
vyplnily předpovědi meteorologů.  

Poslední sníh – 15. března 
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J a r o  
 
16. března začíná slunečné počasí. 
19. března jsem viděla první včelky, ale potravy mají velice poskrovnu. 
20. března v dopoledních hodinách slunečné počasí, pak se honily mraky, teplota 12oC.  
Děti se učí, že březen je prvním jarním měsícem, stejně na něj nahlížejí i 
meteorologové. Astronomicky ale jaro začíná až dnes, ve dvou třetinách měsíce. Jarní 
rovnodennost připadla letos na 20. března, jaro začíná přesně v 1832 hodin.  
Následovaly teplé, ale větrné dny. 
25. března 
Tento den přepisovali meteorologové na svých stolech historické tabulky. Teploměry na 
desítkách míst ukázaly nová maxima. Místy naměřili až 22 stupňů!  
 
Pátek 26. března  
Kvetou sasanky, bledule a krokusy.  
 
Den opět provázely teplotní rekordy místy 
připomínající léto. Také u nás bylo nádherně, 
sluníčko svítilo a rtuť teploměru byla nad 20oC. K 
večeru se projevila zvlněná studená fronta od západu 
a začalo to pořádně foukat. Silný vítr vydržel celou 
noc.   
28. března  
Bylo zamračeno, odpoledne pořádně sprchlo. Alespoň to spláchlo tu příšernou špínu a 
šeď. Hned se vše alespoň trochu zazelenalo. 
30. března 2010 od rána svítilo sluníčko. 
Po několika slunečných, ale větrných dnech přišla studená fronta. 
2.4. dokonce dopoledne sněžilo. 
V noci byl mírný mrazík. 
O velikonoční neděli 4. dubna bylo chladno - maximálně 8oC. V pondělí pak již 
dopoledne začalo poprchávat a pršelo prakticky celý den.  
6.4. v úterý bylo zamračeno a jako by studenou vodou oblíval. 
V noci na středu byl mrazík, ráno totiž byla všude námraza. 
8.4. byla ráno mlha – úplně 
bílo, žádná viditelnost.  
 
Dopoledne jsem zaznamenala 
zajímavý úkaz – z pole se 
kouřilo, jakoby hořelo.  
 
9. dubna dopoledne nádherně 
slunečno, teplo, k večeru se 
objevily přeháňky. 
V sobotu 10.4. začalo pršet. 
14.4. prší a prší. 
16.4. Konečně se udělalo 
hezky. 
Ze čtvrtka 22. na pátek 23. dubna byl v noci mráz – cca -5oC. 
Příroda je letos opožděná. 
30. dubna, v den sletu čarodějnic, se počasí náramně vydařilo, bylo krásně – teplo a 
sluníčko svítilo.  
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Májové deště a povodeň 
Oblačno, zataženo, srážky, přeháňky, déšť, bouřky … nakonec velká voda.  
První máj se ale moc nevydařil, bylo sychravo, poprchávalo. 
A poprchávalo i další dny. 
V pondělí 10. května odpoledne okolo půl čtvrté se přehnala bouřka a lilo jako z konve, 
déšť doprovázely kroupy. Cestami se hnala voda jako potokem. 
Jen co trochu vyschla, přišel v úterý další pořádný slejvák. 
Ve středu již bylo zataženo a propršelo prakticky celý den, ani ve čtvrtek to nevypadalo 
jinak. 
Ještě stále nemáme na zahrádkách vše poseto a posázeno, půda je přemokřená a kdoví, 
kdy se vyčasí. 
14. května stále prší. 
V sobotu 15. května se zdálo, že se situace umoudřuje, přestalo pršet. Doma se nám 
dokonce podařilo pokosit trávu, která už byla přerostlá. 
Ale předpovědi meteorologů nejsou nijak lichotivé, předpokládají v neděli další deště. 
To se následující den potvrzuje. 
16. května již v noci vydatně pršelo, chvílemi lilo celý den. 
Nejvyšší teplota ve dne dosáhla u nás v Dětmarovicích pouhých 7oC. 
Na zahradách, polích i loukách vznikají jezírka a jezera. U některých domů, které jsou 
pod kopci, vznikají jezera kalné vody. 
Na mnoha místech v kraji, především v podhůří Beskyd, se již některé toky dostávají na 
3. stupeň povodňové aktivity. Po 16. hodině jsem se vydala na pochůzku po okolí, o 
hodinu později jsem pak projela obec. Místní potůčky se zcela naplňují, dokonce jsou 
plné vody i v místech, kde normálně voda nebývá. Mlýnka po celém svém toku se čím 
dál víc naplňuje, pokud se její hladina zvedne jen o pár centimetrů, hrozí u domu čp. 48 
u Zarembovy cesty její vylití. Na Šlogu mezi domy čp. 775 a 1133 je situace 
nelichotivá. Také slepé rameno potoka u sokolovny je plné.  
Řeka Olše se drží ve svém korytu, ale postupně se zvedá, v kalné vodě plavou po 
hladině trsy trávy, křovisek i kusy stromů, dokonce i desky. Velké hejno racků poletuje 
nízko nad hladinou a každou chvíli z vody jednotlivci vytahují svou kořist. Jejich pokřik 
je velice emotivní jakoby věštil něco nedobrého. 
Ve večerních hodinách se k vydatnému dešti přidal navíc prudký a velice chladný vítr. 
Na řece Petrůvce v Petrovicích u Karviné byl v neděli odpoledne vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity. Řeka zaplavila sklepy a zahrady.  
Podle meteorologů hrozí v následujících dnech záplavy i na dalších řekách, pramenících 
v Beskydách. V těchto horách by mohlo spadnout až 150 milimetrů srážek. 
Déšť bude slábnout až během úterý, ale neustane úplně. Slabě pršet bude až do dalšího 
víkendu. 
Přibližně ve 2200 hod. je na Olši 
v Dětmarovicích vyhlášen 3. stupeň 
povodňové aktivity. Výška vodní 
hladiny se postupně zvedá, začíná se 
valit na Věřňovice, kde od půlnoci 
závratně stoupá. 
 
Všude samá voda – 16. května 2010 
 
17. května 
Měřící zařízení v Koukolné bylo strženo, takže se stav vody nedá měřit. Celou noc 
vydatně pršelo. V noci byl navíc prudký nárazový vítr. 
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Také mimo dosah řeky není situace růžová, všude je tolik vody, že asi není v obci 
jediný sklep, kde by bylo sucho. Nám doma teče do sklepa voda mezi cihlami jako 
z vodovodního kohoutku. Je dopoledne a prší a prší. 
Hladina řeky Olše je stále 
na 3. stupni povodňové 
aktivity, brzo se dostává 
mimo břeh a přelévá se 
přes okresní silnici vedoucí 
do Karviné, zaplavuje 
domy v Bolševické kolo-
nii)1. Na silnici je uzavřen 
provoz. 

 
 
Během celého dne je situace velice špatná. Když člověk stojí u řeky, běhá mu mráz po 
zádech. Obdivuji lidi, kteří procházejí těsně nad hrází řeky. Já bych tu odvahu neměla, 
voda ve mně budí velký respekt. Je to živel. 
Někteří jedinci se snaží projet uzavřenou silnici z Karviné, aby se dostali do svých 
domovů. 
Také místní toky jsou velice rozbouřené, vylily se do luk a polí a také ohrozily několik 
domů. 
A venku stále prší, chvílemi lije. 
Základní škola na svých internetových stránkách uvedla toto sdělení: 
„Prosíme rodiče, aby z důvodu obtížné dopravní situace vzhledem ke zvýšené hladině 
řek zvážili přerušení docházky svých dětí do školy. Jedná se zejména o ohrožené oblasti 
(Koukolná). Absence žáka bude omluvena.“  
V souvislosti se školou musím zaznamenat, že děti z 1. a 2. třídy odjely dnes ráno do 
školy v přírodě do Beskyd do Písku u Jablunkova. Jak se tam asi dostanou? 
Některé firmy propustily z práce lidi dříve, aby mohli před velkou vodou utéci, než 
nastanou problémy s dopravou. Karviná se stala ostrovem uprostřed vody. Všechny 
strategické příjezdové silnice byly uzavřeny. Kromě dětmarovické také silnice do 
Českého Těšína i do Ostravy. 
Také do Závady se nedá projet, mimo jiné je zaplavena i komunikace hned za hranicemi 
katastru Dětmarovic. Vůbec Petrovice jsou na tom asi nejhůř. Petrůvka kulminovala 
jako první a stále je na 3. stupni. 
Neprůjezdná je komunikace pod kopcem Ujala, řeka Olše zatopila komunikaci na 
našem katastru. A celý den prší a prší. 
18. května 
Voda v řece se stále drží na 3. stupni. A stále prší. V Bohumíně se očekává stoletá voda. 
Železárny a drátovny omezují výrobu. Tato zpráva se ale do médií nedostala. Ono 
média jsou média, zveřejní, co se jim hodí do krámu.  
Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas vyhověl mj. požadavku města 
Karviná. Večer ve 2130 hodin oficiálně pro ORP  Karviná (obec s rozšířenou působností 
– tedy platí i pro obce Dětmarovice, Petrovice, Stonava) a pro  Bohumín vyhlásil stav 
nebezpečí.  Zatím na 30 dnů. Jde o administrativní úkon, který umožní městu ještě užší 
spolupráci s krajem a krajským úřadem. Město bude moci využít více materiální, 
finanční i organizační pomoci, kterou kraj kvůli svým širším možnostem má. 
Rychleji bude možné  žádat  o případnou pomoc  či řešit  povodňové škody a financovat 
 
 

)1 Více viz str. 13/10. 

Pohled směrem ke Karviné, vlevo Bolševická kolonie 
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potřebné záležitosti. Stav nebezpečí potrvá 
maximálně do 17. června 2130 hodin. Je to 
především o zajištění širších možností 
popovodňové pomoci. 
19. května 
Zataženo, celý den. Konečně neprší, voda 
pomalu vsakuje do země. 
Hladina Olše pomalu klesá. 
Celý den je tma,  jako by bylo nejméně 19 hodin večer. Velice nepříjemný tísnivý pocit.  
20. května  
Ráno opět zataženo, je po dešti. Ale dopoledne opět prší. 
Celý den bylo opět zataženo, odpoledne již nepršelo. 
21. května 
Ve 0200 hod. přišla bouřka a opět vydatně lilo. 
Ráno okolo 800 hodiny vysvitlo sluníčko. Zdálo se, že bude 
konečně líp. Ale začaly se honit mraky. Krátce po poledni 
začalo znovu pršet. 
Okolo 14. hodiny se na netu objevila zpráva, že místní 
komunikace „spojka Dětmarovice – Doubrava“ podél řeky 
Olše (pod Bučinou) je z důvodu stržené cesty až do 
odvolání uzavřená. Odpoledne opět bouřka, poté přeháňky. 
22. května 
Ani sobota nebyla jiná jako pátek. Během dne sice párkrát 
vysvitlo sluníčko, ale na druhou stranu párkrát pršelo, hřmělo, k večeru přišel opět 
pořádný slejvák.  
Už je to až k nevíře, co to počasí myslí. Lidé jsou unaveni.  
23. a 24. května – střídavě polojasno – zataženo, bouřky, přeháňky – liják. Ráz 
takového počasí vydržel až do 27. května. 
28. a 29. května – konečně dva dny nepršelo, svítilo sluníčko, bylo teplo, ale dusno.  
30. května 
Už dlouho bylo hezky – celé dva dny. Dopoledne se zdálo, že počasí vydrží. Ale opak 
byl pravdou. Po 13. hodině začalo pršet – spíše přišla průtrž mračen, pak následovala 
bouřka. 
Ještě za bouřky vysvitlo sluníčko, ale pak se zamračilo a poprchávalo. 
31. května zataženo, vydatně pršelo. 
Meteorologové opět varují před zvýšenou hladinou řek. 
 

Vodní stav H [cm]:   Průtok Q [m3.s-1]: 
20.05. 10 07:40 161 20.05. 10 07:40 108 
20.05. 10 00:00 188  20.05. 10 00:00 148 
19.05. 10 18:00 219  19.05. 10 18:00 195 
19.05. 10 14:00 243  19.05. 10 14:00 234 
19.05. 10 13:00 250 19.05. 10 13:00 245  
19.05. 10 11:00 264 19.05. 10 11:00 268 
19.05. 10 09:00 282 19.05. 10 09:00 299 
19.05. 10 07:00 298  19.05. 10 07:00 326  
19.05. 10 05:00 321  19.05. 10 05:00 369  
18.05. 10 05:00 360  18.05. 10 05:00 452 
17.05. 10 05:00 389  17.05. 10 05:00 528 
16.05. 10 05:00 117  16.05. 10 05:00   64,28  
15.05. 10 05:00 127 15.05. 10 05:00   75,02  
14.05. 10 05:00   80  14.05. 10 05:00   30,8  

Vysvětlivky: 
Zeleně:   1. povodňový stupeň 
Žlutě:      2. povodňový stupeň 
Červeně: 3. povodňový stupeň 

 

Olše při  povodni  
ve dnech 14. -20. května 

 

Rozvodněná řeka a zaplavená pole 17. května 

Poškozený most 
20. května 
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Povodeň v Koukolné 
Letošní nevlídné počasí nám všem již připravilo mnoho starostí. Po dlouhé zimě přišlo 
na jaře „období dešťů“, které vyvrcholilo povodněmi. Tato událost se nevyhnula ani 
naší obci.  Stoletá voda k nám přišla po pouhé třináctileté pauze. 
 

 
 

Množství spadlé vody sužovalo nás všechny, ale nejhůře na tom byli občané 
v Koukolné, kde se dne 17. května vylila z koryta řeka Olše a která zaplavila u okresní 
silnice oblast tzv. Bolševické kolonie - 11 rodinných domků a klubovnu holubářů, tedy 
12 objektů.  

  

Situaci po celou dobu sledovala a koordinovala povodňová komise vedená 
místostarostou obce panem Tomčíkem. Na místě zasahovaly jednotky integrovaného 
záchranného systému. Situace byla opravdu vážná, někteří obyvatelé byli evakuováni.   
Po opadnutí vody v první fázi obdrželi poškozeni občané čistící a dezinfekční 
prostředky. Hasiči ze Záchranného sboru Karviná poskytli pytle s pískem a vysoušeče. 
Pomohly i charitativní organizace Adra a Člověk v tísni. S humanitární pomocí přijeli 
také zástupci KSČM v čele s poslankyní Parlamentu ČR p. Kateřinou Konečnou. 
Do obce dokonce přijeli nabídnout pomoc ve formě čistících a dezinfekčních prostředků 
v celkové výši 150 tisíc korun zástupci Svazu vietnamských podnikatelů. Protože 
postiženi občané již měli tohoto materiálu dostatek, obec tuto pomoc taktně odmítla a 
poslala ji na jižní Moravu a do Polska, kde bylo zaplavených domů daleko více.  
Na základě usnesení rady obce dne 2. června obdrželi všichni majitelé postižených 
domků částku 10 tisíc korun z rozpočtu obce.  
Další finance do výše 30 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj – odboru pro 
podporu bydlení měli možnost čerpat občané těch domků, které měly zaplavené obytné 
místnosti. Souhrnnou žádost za obec s deseti jednotlivými žádostmi odeslal obecní úřad 
na ministerstvo dne 22.6.2010. Získání této částky bylo podmíněno doložením účetních 
dokladů na skutečně vynaložené výdaje.   

Postiženy byly 
rodinné domky 
čp. 51K, 60K, 
77K, 21K, 40K, 
39K, 20K, 41K, 
42K, 64K, 49K 
a 76K – klubov-
na holubářů 
 

Evakuace občanů 
z Bolševické kolonie 
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Lidská solidarita  
Všichni si nesmírně vážíme pomoci, které se nám dostalo ze vzdálených koutů naší 
republiky. 
Obec Krabčice)2, která se nachází na úpatí hory Říp, poslala na účet obce finanční dar 
ve výši 50 tisíc korun určený na úhradu povodňových škod na obecním majetku.   
Částku 10 tisíc korun jsme obdrželi od obce Kněžice)3 v okrese Chrudim. Je 
obdivuhodné, že tuto sumu vybrali obyvatelé této maličké, asi 160 obyvatel čítající 
vesničky, na obecní společenské akci. Tento dar byl rozdělen občanům s nejvíce 
poškozenými obytnými prostory.  
Také další pomoc, tentokrát z Poděbrad, si zaslouží pozornost. Sedmdesát klientů a 
zaměstnanců Domova důchodců Luxor vyjádřilo podporu naší obci sbírkou ve výši 
6.220 korun. Částka putovala nejvíce postiženým občanům. Jako poděkování poslala 
naše obec do Luxoru několik knižních publikací o naší obci. 
Poděkování patří také našim hasičům za příkladnou a obětavou práci při záchraně 
majetku našich spoluobčanů a také zaměstnancům obce, kteří zvládli tuto situaci plnou 
vypjatých emocí. Dnes, s odstupem času, se ukázalo, co jsme od povodně v roce 1997 
zvládli a kde jsou ještě rezervy. Časový odstup 13 let mezi dvěma povodněmi nám 
napovídá, že v budoucnu se taková situace bude opakovat a že už dnes je nutné se na ni 
průběžně připravovat. 
 
1. června 
Opět celý den prší. Už se to zajídá, nemá to konce, 
co bude dál? Obilí na polích vůbec neroste, žloutne. 
Brambory nejde obsypat, asi stejně shnijí. Na 
zahrádkách letos nemáme skoro nic, protože se nedá 
s půdou pracovat – není to půda, ale bahno. Jen 
květiny se snaží udržet svůj rytmus, jenomže chytají 
plíseň, hnijí. Stromy se začínají viklat a vyvracet. 
Ale zato slimáci mají rej, těch jsou milióny. Takže co 
nezničí déšť či plíseň, to si dají slimáci. 
2. června 
Celou noc pršelo, spíš lilo jako z konve. Už ten zvuk ani nemohu slyšet. Neustávající 
déšť ráno opět zvedá řeky. Nejvydatnější srážky během noci byly v Beskydech, na 
Ostravsku a Karvinsku.  
Předpovědi meteorologů nejsou příznivé. I naši občané za řekou se připravují na to, že 
je může opět zaplavit voda. K jejich domovům přivezli pytle s pískem. 
Okolo sedmé ranní se zvedá hladina Olše na 1. povodňový stupeň, v devět hodin již je 
na „dvojce“. A Petrůvka v Petrovicích je již na „trojce“. 
Tak taková situace, co jsem na světě, ještě nenastala. Vždy, když naše řeky, myslím tím 
Petrůvku a hlavně Olši, se vylily z koryta, nastalo uklidnění a byl několik let či 
minimálně rok pokoj. V Dětmarovicích se již po generace při dlouhodobých deštích 
říká, že pokud nevylije Olše, nepřestane pršet. Vždy to byla pravda. Ale to, co se děje 
letos, nemá obdoby. 
 
)2 Obec Krabčice leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem v oblasti úrodné Polabské nížiny pod úpatím 
posvátné hory Říp. Současný počet obyvatel je 875. Dne 1.6. projednalo a jednomyslně schválilo 
sedmičlenné zastupitelstvo Krabčic následující usnesení: „OZ schvaluje poskytnutí příspěvku obci 
Dětmarovice, okr. Karviná, IČ 00297445, ve výši 50.000,- Kč na odstraňování povodňových škod na 
obecním majetku. Finanční částka bude poukázána na č.ú.3624-791/0100 do 3.6.2010.“ 
)3 Obec Kněžice, okres Chrudim má rozlohu 4,59 km2, 80 popisných čísel, z nichž třetina slouží pouze pro 
rekreační účely a 152 obyvatel s trvalým pobytem.  

Odstraňování stromů,  
které přinesla voda, z řeky 
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Vůbec celkově ta příroda pro nás připravuje samá překvapení.  

 
 

Letos si na naší zahradě postavili hnízdo drozdi. Poprvé v životě jsem viděla na vlastní 
oči jejich vajíčka, která do hnízda nakladli 1. května a posléze krmení a mláďata. 
 

 
 
 
3. června konečně neprší, situace se zklidňuje. 
5. června v den obecní slavnosti bylo nádherné slunečné počasí s blankytně modrou 
oblohou. Po několika letech nám na slavnosti nepršelo. 
Ve středu a čtvrtek 9. -10. června bylo nesnesitelné vedro nad 30oC. meteorologové opět 
přepisují historická maxima. 
K tomu po tom deštivém počasí dotírají hejna komárů. 
V pátek 11. června se teploty stále držely nad 30oC. Bylo hrozně dusno.   
Sobota přinesla malilinký pokles teploty, již nebylo 34, ale pouze 30. Hrozné dusno 
naznačovalo, že přijde nějaká změna. Spíše se obáváme, aby nepřišla pohroma.  
K večeru čím dál více foukalo, obloha se začala zabarvovat do modra. Ve večerních 
hodinách pak přišla bouřka, spíše bouře. Bouřilo to asi do 0130 hod., tedy do časného 
nedělního rána. Doma se nedalo dýchat, … 
Bouřka naštěstí v naší obci nezpůsobila žádné větší škody. Jinak tomu bylo v jiných 
oblastech Moravy, kde vyvracela stromy, strhávala střechy, … 
Po bouři se v neděli teploty snížily (20 - 22oC). Konečně se dá dýchat, ale to mokro, to 
je hrůza. 
V pondělí 14. června okolo druhé hodiny ranní opět bouřka s vydatnými srážkami. 
Následně pak ještě menší bouřka v dopoledních hodinách. Po celý den bylo zataženo a 
střídavě pršelo a poprchávalo. Teplota po celý den 14oC. 
Důsledky srážek se projevily i na místních komunikacích. Ornice je po vydatných 
deštích doslova ubita a voda není schopna do ní vůbec vsakovat, a tak je z polí i 
z malých kopečků splavována a naplavována na komunikace, takže ty jsou místy 
pořádně zabahněné. Velké nánosy bahna jsou u zdravotního střediska či na Zarembově 
cestě vedoucí na Zálesí. V oblasti u „Žabího zámku“ na Olmovci ujel kousek svahu 
s několika stromy. 
V úterý 15. června nás přivítala modrá obloha. A teplota? V 700 hodin ráno pouze 11oC. 

Před měsícem (začátkem května) jsem 
zaznamenala další zajímavost. Na naší 
zahradě totiž vyrostly houby – smrže – 
které jsou poměrně dost vzácné.  
A v současné době (začátkem června) 
nám u plotu vyrostly velice zvláštní 
psivky Ravenelovy, které jsou ještě 
vzácnější a které touží spatřit a vyfotit 
mnoho mykologů. Já nejsem mykolog 
a přitom se mi to zcela náhodou 
poštěstilo. 

 Vlevo smrž, vpravo Psivka Ravenelova 
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L é t o   
 
„Na Svatého Jána otvírá se k létu brána“, praví pranostika.  
25. června bylo pod mrakem. 30. června od rána krásný sluneční den – už spíše začíná 
vedro. 2. července vedro, vedro… 
10. července vedro pokračuje, dnes už padaly rekordy. Byly připsány asi na 35 měřících 
místech v republice, na některých bylo přes 35oC. 
14. července. Co den je hůř. Nejhorší jsou noci, kdy jsou domy čím dál více vyhřáté. 
Naštěstí se večerní teplota snižuje, takže lze alespoň částečně vyvětrat. 
Půda je suchá a tvrdá jako kámen. 
V roce 1832 vládl Česku jako součásti rakouské říše František I. V pražském 
Klementinu, kde se už tehdy téměř šest desítek let sledovalo počasí, si zapsali: „Dnes, 
14. července, bylo 34,8oC. Ten rekord vydržel dlouhých 178 let, až do dnešního 14. 
července 2010. Teď tato nejstarší měřicí stanice ohlásila 35,4oC. Už během dne bylo 
jasné, že mnoho rekordů dnes padne. Slunce pražilo, až praštěly silnice, zvlnila se 
ranvej na letišti, hořely lesy. A po sedmnácté hodině meteorologové hlásili: „Máme 
rekordy na více než 70 stanicích a do večera to ještě poroste“. 
16. července. Vedra neberou konce, ráno v sedm je již 28oC a pak nad 30oC. Počasí dále 
lámalo rekordy, v Ostravě - Mošnově oficiálně naměřeno 34,2oC. Vedro a sucho, 
komáři štípou jak zběsilí. 
Sobota 17. července. K večeru se začalo mračit a pak přišla bouřka. Dunělo to, až šel 
strach. Bouři doprovázel déšť.  
18. července v 0130 hod. další dunění. Doma v bytě se teplota pohybuje mezi 26 – 28oC. 
Okna musí být zavřená… je to k nevydržení.  
Následují další tropické dny. 
21. července ve 1430 hod. z ničeho nic lilo jako z konve. Přitom svítilo sluníčko. Ale jen 
krátce. Po dešti bylo ještě dusněji než předtím. 
Ve čtvrtek 22.7. už bylo k nevydržení. Stejně tak v pátek. Pak se začalo mračit a 
poprchávat. Sprchlo k večeru několikrát a současně s tím se trochu ochladilo. 
Po dešti se to na polích, mezích i zahradách hemžilo tisíci slimáky – úplná invaze. 
V domácnosti se vyrojili mravenci – v lince i ve spíži. 
V neděli 25. července o pouti se počasí moc nevydařilo, což se projevilo i 
v návštěvnosti. 
Poprchávalo i celý další týden. Teploty se pohybovaly od 14oC v ranních hodinách do 
18oC ve dne. Pořádný skok oproti tropickým teplotám, které nás sužovaly tolik dní. 
Teprve v neděli 1. srpna se během dopoledne vyčasilo a v odpoledních hodinách po 
týdnu zasvítilo sluníčko a bylo příjemných 25oC. 
2. srpna slunečný den, teplo, až moc. Další dny bylo příjemně. Jen občas se zamračilo a 
trochu sprchlo. 
Ale v severních Čechách lilo jako z konve a byly tam na Frýdlantsku a Děčínsku ve 
dnech 6.- 9.8. obrovské povodně se škodou několika miliard korun)*. 
 
)* V severních Čechách udeřily tzv. bleskové povodně, které smetly z cesty vše, co jim tam stálo. Naše 
obec se stejně jako v minulých letech zachovala solidárně. Okamžitě po povodni naložili pracovníci 
obecního úřadu obecní dodávku savem, a dalšími čisticími prostředky, které jsou zapotřebí k likvidaci 
následků a které nám v Dětmarovicích zbyly po „naši“ květnové povodni ve skladu, a vyrazili směr 
Severní Čechy. Jejich cílem byla obec Černousy v libereckém okrese v nejvíce postižené oblasti ve 
Frýdlantském výběžku. Tuto obce se 350 obyvateli značně poškodila malá říčka Smědá. „Akce“ se 
zúčastnila také pracovnice obecního úřadu p. Čempelová. Podle jejich slov byla situace na severu 
opravdu katastrofická.  
Kromě této pomoci pak zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22.9.  letošního roku této obci 
finanční dar ve výši 50 tisíc korun.  
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U nás je stále teplo, již nejsou tropická vedra, ale docela příjemně. 
Neděle 15.8. od rána zataženo, dopoledne bylo tma jako by byl večer. Během dne 
několikrát pršelo. Naštěstí nic moc, což bylo dobře. Když člověk sleduje tu hrůzu 
v severních Čechách i jinde, běhá mu mráz po zádech. 
V pondělí 16.8. odpoledne bouřka. 
Další dny přeháňky, ochladilo se. Denní teploty okolo 17oC. 
20. srpna byl od rána krásný slunečný den, po obloze sice pluly mráčky. Ale večery a 
noci jsou již chladné, dne rapidně ubývá. 
Další dny se postupně ochlazuje, poslední srpnové dny se ranní teploty pohybují na 9 – 
11oC, denní okolo 15oC, večery a noci jsou velice chladné. Na obloze se prohánějí 
mraky, občas přicházejí přeháňky, fouká nepříjemně silný vítr. Z 30. na 31. srpna v noci 
střídavě prší a lije. Takto je celý srpnový den. 
Začala se také zvedat hladina řeky Olše. 
V odpoledních hodinách se dostala na 1. 
povodňový stupeň, večer na druhý. Ale 
naštěstí 1. září začala voda pomalu opadat. 
 
 
31. srpna už byla doma taková zima, že bylo 
třeba začít topit. Teplota v domě totiž dosáhla 
pouhých 17oC. Topná sezóna si tedy letos 
pořádně pospíšila. 
Začátek měsíce září byl deštivý, chladný a větrný. Sluníčko vysvitlo jen chvílemi. 
Denní teploty se pohybují okolo 10oC, večer a v noci je pouze okolo 6oC.  Člověku se 
ani nechce věřit, že je začátek září, prakticky léto. Připadá nám, že je podzim v plné 
síle. Udělat něco na zahradě je téměř nemožné, protože je mokro a k tomu zima. 
V úterý 7.9. po ranní a dopolední mlze se okolo poledne konečně vyčasilo a odpoledne 
bylo slunečno a konečně jsme mohli něco udělat na zahradě, všude kolem se ozývaly 
sekačky.  
Není dne, aby nezapršelo. A když už to vydrží ve dne, pořádně zaprší alespoň v noci. 
Ve dne se střídá polojasná obloha se zataženou. 
Je hrozné vlhko, ve sklepech jsou stěny mokré, půda (zemědělská) je mokrá. Padá listí, 
jehličnany žloutnou, pravděpodobně jsou přemokřené. Všude plno trávy, teda spíše 
plevele. 
Je 16. září. Pořád stejně. 
18. září konečně neprší, je krásné slunečné počasí. 
Úterý 21. září počasí se drží, asi je to babí léto. 
 
 
P o d z i m 
 
24. září. Včera a dnes nádherné počasí, teplota nad 20oC. V sobotu 25. září začalo pršet. 
Pršelo celou noc… Úterý 28.9. stále zataženo a prší, prší … 
Pátek 1. října konečně bez srážek. Denní teplota cca 16oC, celý víkend se vydařil, i 
pondělí. V úterý 5. října bylo celý den pošmourno, zataženo. Ale již 6. října znovu 
vysvitlo sluníčko. 
Ve čtvrtek 7. října byla velikánská mlha, opadla teprve odpoledne ve 1330 hod. 
I další dny byly mlhavé s odpoledním sluníčkem. 
Neděle 10. října - den s magickým datem - je 10.10.2010. K mlze se přidal noční 
mrazík. Nevím, kolik bylo, ale ráno v 7 hodin bylo všude bílo (námraza) a pouhý 1oC.  

Hladina Olše ve dnech 26.8. – 1.9.2010 
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Přišlo to velice brzy. Odpoledne bylo slunečno. 
 
V úterý 12. října mrazivé ráno přepisovalo 
rekordy. Bylo -2oC. 
Navíc obyvatelé Moravskoslezského kraje od 
pátku 8. října opět dýchají výrazně více škodlivin. 
Nejvyšší limity jsou dle ČHMÚ jako již tradičně 
na Karvinsku v Bohumíně a Věřňovicích – tedy 
zase u nás. Ovzduší v této oblasti patří dlouhodobě 
k nejhorším v zemi. Obyvatelstvo je zde vystaveno 
zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které 
nepříznivě působí na naše zdraví. 
Celičký den smog, obloha se vůbec neukázala, k tomu nepříjemná zima – pouze 7oC. 
Takto, až na nepatrné výjimky, celý týden. 
21. října krátce po desáté hodině se setmělo a z oblohy se začaly sypat maličké kroupy, 
které po chvíli vystřídaly velké sněhové vločky. Ty padaly jen několik minut a krátce 
nato vysvitlo sluníčko. 
Následovaly celkem příjemné dny sice s mírnými nočními mrazíky, ale ve dne bylo 
příjemně, teploty se pohybovaly okolo 5 – 7oC, dokonce chvílemi svítilo sluníčko. 
31. října se odpoledne vyšplhala teplota na 18oC.  
1. listopadu v 8 hodin ráno ukazoval teploměr neuvěřitelných 15oC. Další teplotní šok. 
Co to asi udělá s přírodou?  
I další dny byly na měsíc listopad teplé. Ale bohužel, foukal velice silný, nepříjemný a 
chvílemi nárazový vítr. 
V sobotu a neděli 6. a 7. listopadu po celý den teplota 10oC, zataženo, chvílemi drobně 
poprchávalo. Ve 1430 hod. to vypadalo jako by už bylo 17 hodin. Hrozná tma, působí to 
velice depresivně. 
10. listopadu je už krásný podzimní den.  
11. a 12. listopadu popršelo, ale již 13. je opět hezky. Na zahradě rozkvetly stovky 
sedmikrásek. Ani se nechce věřit, že je polovina listopadu. Také další dny je polojasná 
obloha, chvílemi svítí sluníčko, ale stále fouká celkem nepříjemný nárazový vítr. Denní 
teplota okolo 15oC. 
26. listopadu přichází mráz – ráno je všude námraza. 
27. a 28. listopadu již je chladno, 29. jsme se probudili do krajiny zasypané sněhem. 
Z ničeho nic najednou 10 cm sněhu. K tomu se přidal mráz. Sněhu postupně přibývalo a 
teploty klesaly až na -12oC.  A k tomu se přidal opět smog. Zase je nejhorší situace na 
Karvinsku. Ve čtvrtek foukal silný vítr a tvořily se závěje. Hodně nasněžilo v pátek 
3.12. Cesta z Bohumína do Dětmarovic trvala řidičům celou hodinu, některým i déle.  
Z neděle na pondělí 6. prosince se zvedla teplota na 0oC a začalo tát. Ale jen nepatrně. 
Přes poledne vystoupila teplota na 3oC.  
Ve středu 8. prosince byla odpoledne taková 
mlha a smog, že nebylo téměř vůbec nic 
vidět, jen mlhu okolo.  
Následovaly dny, kdy se střídalo nádherné 
slunečné zimní počasí se dny plnými smogu a 
mlhy. Některé dny také foukal nepříjemný 
vítr a někdy trochu tálo. Ale sníh se udržel po 
celý měsíc, vánoce byly krásně zasněžené. 
Poslední dny roku tálo. 
 

Ranní mlha a námraza 10.10.2010 

Centrum obce 4. prosince 
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Volební místnost okrsku č. 4  

se tentokrát nacházela v restauraci Libuše. 
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V o l b y  d o  P o s l a n e c k é  s něm o v n y  P a r l a m e n t u  Če s k é  r e p u b l i k y 
 
Konaly se ve dnech 28. – 29.05.2010. 
 
Kandidující strany  
Číslo Zkratka     Název volební strany, koalice nebo sdružení  
1  Občané  OBČANÉ.CZ  
2)*  LIB  Liberálové.CZ  
3)1   JežíšPán Ježíš je Pán. Nechme se vést Duchem Svatým a ať 

Ježíš je naším Pánem, www.jezisjepan.cz  
4  VV  Věci veřejné  
5  KONS  Konzervativní strana  
6  KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy  
7)*  „KČ“  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  
8)*  ČSNS  Česká strana národně sociální  
9  ČSSD  Česká strana sociálně demokratická  
10)* NP  NÁRODNÍ PROSPERITA  
11)*  SPR-RSČ  Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa  
12  M  Moravané  
13  SPOZ  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  
14  STOP  STOP  
15  TOP 09  TOP 09  
16)*  ES  EVROPSKÝ STŘED  
17  KDU-ČSL  Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová  
18  PB  Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou 

ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO 
OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, … … … 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha)2   

19)*  ČSNS2005  Česká strana národně socialistická  
20  SZ  Strana zelených  
21  Suverenita  Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu  
22)*  HS  Humanistická strana  
23  ČPS  Česká pirátská strana  
24  DSSS  Dělnická strana sociální spravedlnosti  
25  SSO  Strana svobodných občanů  
26  ODS  Občanská demokratická strana  
27)*  KH  Klíčové hnutí 
 

     
 

)1 Tato strana nakonec nešla do voleb. 
)2 Název této strany byl tak dlouhý, že by zde zabral místa na více jak půl strany. 
)* Strany takto označené, nekandidovaly u nás v Moravskoslezském kraji. 
Poznámka: Barevně jsou vyznačeny strany, které se dostaly do Parlamentu. 
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Výsledky voleb do PS 
 

 Okrsek  Dětma- 
rovice 

Okres 
Karviná 

Kraj 
Moravslosl. 

Česká 
republika Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

 Číslo  Zkratka  Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 
1 Občané 2 0,23 1 0,16 0 0,00 0 0,00 3 0,15 275 0,23 1.978 0,33 13.397 0,25 
2 LIB 260  0,00 
4 VV 93 10,99 76 12,70 21 8,97 41 15,76 231 11,91 12.172 10,41 68.295 11,69 569.127 10,88 
5 KONS 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,05 304 0,26 1.170 0,20 4.232 0,08 
6 KSČM 131 15,48 101 16,88 44 18,80 55 21,15 331 17,07 17.559 15,02 73.627 12,61 589.765 11,27 
7 „KČ“   4.024 0,07 
8 ČSNS  295 0,00 
9 ČSSD 271 32,03 183 30,60 73 31,19 72 27,69 599 30,90 42.463 36,32 170.081 29,13 1,155.267 22,08 
10 NP  186 0,00 
11  SPR-RSČ 1.993 0,03 
12 M 3 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,15 260 0,22 1.848 0,31 11.914 0,22 
13 SPOZ 45 5,31 32 5,35 5 2,13 12 4,61 94 4,85 5.721 4,89 26.286 4,50 226.527 4,33 
14 STOP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 0,04 306 0,05 3.155 0,06 
15 TOP 09 57 6,73 34 5,68 16 6,83 18 6,92 125 6,44 8.686 7,43 58.356 9,99 873.833 16,70 
16 ES  522 0,00 
17 KDU 29 3,42 18 3,01 6 2,56 7 2,69 60 3,09 3.687 3,15 28.301 4,84 229.717 4,39 
18 PB 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 378 0,32 2.147 0,36 24.750 0,47 
19 ČSNS  1.371 0,02 
20 SZ 12 1,41 3 0,50 8 3,41 0 0,00 23 1,18 1.836 1,57 11.282 1,93 127.931 2,44 
21 Suveren. 35 4,13 24 4,01 6 2,56 9 3,46 74 3,81 4.851 4,14 23.841 4,08 192.145 3,67 
22 HS  552 0,01 
23 ČPS 9 1,06 8 1,33 0 0,00 2 0,76 19 0,98 817 0,69 4.263 0,73 42.323 0,80 
24 DSSS 8 0,94 6 1,00 2 0,85 6 2,30 22 1,13 1.595 1,36 7.586 1,29 59.888 1,14 
25 SSO 1 0,11 2 0,33 3 1,28 3 1,15 9 0,46 403 0,34 2.284 0,39 38.894 0,74 
26 ODS 149 17,61 109 18,22 50 21,36 35 13,46 343 17,69 15.840 13,55 102.102 17,49 1,057.792 20,22 
27 KH  1.099 0,02 

Volič i v seznamu 1.463 1.041 407 424 3.335 220.121 1,011.261 8,415.892 
Obálky vydané 850 604 238 260 1.952 117.801 588.502 5,268.098 
Volební účast 58,10 58,02 58,48 61,32 58,53 53,52 58,19 62,60 
Obálky odevzdané 850 604 238 260 1.952 117.704 587.994 5,263.822 
Platné hlasy 846 598 234 260 1.938 116.895 587.753 5,230.859 
% platných hlasů 99,53 99,01 98,3 100 99,28 99,31 99,28 99,37 

 
 
 

 

Kraje podle vítězných stran 
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V o l b y  d o  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 
 
se konaly v pátek 15.10.2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8 do 14 hodin 
ve čtyřech volebních místnostech: 
okrsek č. 1 v sále Dělnického domu 
okrsek č. 2 v mateřské škole v Koukolné 
okrsek č. 3 v restauraci „Rumcajs“ na Zálesí 
okrsek č. 4 v restauraci „Libuše“ 
Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let. Každý volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 
Hlasovací lístky byly voličům doručeny poštou nejpozději 3 dny před konáním voleb. 
V den voleb mohl volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Kandidující politické strany a sdružení nezávislých kandidátů: 
č. 1  Komunistická strana Čech a Moravy 
č. 2  Občanská demokratická strana 
č. 3  Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice 
č. 4  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
č. 5  Česká pirátská strana 
č. 6  Česká strana sociálně demokratická 

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 641,3 

 
Č. 1 - KSČM 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Mžik Lumír Ing. 393 10,66 276 9,82 84 9,80 109 7,80 862 9,85 
Šnapková Dagmar 293 7,94 211 7,51 66 7,70 100 7,16 670 7,65 
Kubátko Vladislav 248 6,72 194 6,90 55 6,41 98 7,02 595 6,80 
Kiková Anna Mgr. 252 6,83 198 7,04 57 6,65 99 7,09 606 6,92 
Wowra Miroslav 239 6,48 179 6,37 53 6,18 98 7,02 569 6,50 
Podušková Ivana Bc. 246 6,67 183 6,51 54 6,30 95 6,80 578 6,60 
Kaděra Václav Ing. 261 7,08 198 7,04 53 6,18 95 6,80 607 6,93 
Klozová Věra  248 6,72 194 6,90 65 7,58 98 7,02 605 6,91 
Kiša Vítězslav 225 6,10 174 6,19 50 5,83 92 6,59 541 6,18 
Kubánek Miroslav 229 6,21 181 6,44 54 6,30 89 6,37 553 6,32 
Šťastná Zuzana Ing. 223 6,04 180 6,40 57 6,65 89 6,37 549 6,27 
Videnková Pavla 213 5,77 164 5,83 53 6,18 86 6,16 516 5,89 
Hanusek Bohuslav 239 6,48 185 6,58 57 6,65 86 6,16 567 6,48 
Malchar Bedřich 192 5,20 155 5,51 50 5,83 84 6,01 481 5,49 
Oršulík Milan 185 5,01 137 4,87 49 5,71 78 5,58 449 5,13 
Celkem 3.686  2.809  857  1.396  8.748  

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  304,7 

 
Č. 2 - ODS 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Mynář Leonard Ing. 179 9,56 121 9,40 45 6,96 26 7,36 371 8,92 
Pasz Martin Ing. 155 8,27 108 8,39 42 6,50 25 7,08 330 7,93 
Zelek Pavel Ing. 136 7,26 95 7,38 50 7,73 25 7,08 306 7,35 
Totková Kolderová Sylva JUDr. 131 6,99 97 7,53 44 6,81 25 7,08 297 7,14 
Téma Libor Ing. 132 7,05 93 7,22 43 6,65 24 6,79 292 7,02 
Zelková Jarmila Bc. 121 6,46 84 6,52 48 7,43 26 7,36 279 6,70 
Kopel Petr 125 6,67 85 6,60 43 6,65 26 7,36 279 6,70 
Karas Petr Mgr. 142 7,58 84 6,52 43 6,65 25 7,08 294 7,07 
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Totek David 111 5,92 80 6,21 41 6,34 24 6,79 256 6,15 
Lejsal Tomáš Ing. 114 6,08 76 5,90 46 7,12 23 6,51 259 6,22 
Mazurek Jaromír 124 6,62 78 6,06 46 7,12 21 5,94 269 6,46 
Vija Rostislav 117 6,25 77 5,98 41 6,34 24 6,79 259 6,22 
Mazurková Monika Ing. 110 5,87 76 5,90 39 6,03 23 6,51 248 5,96 
Neumann Karel Ing. 93 4,96 67 5,20 39 6,03 18 5,09 217 5,21 
Vodák Patrik 82 4,38 66 5,12 36 5,57 18 5,09 202 4,85 
Celkem 1.872  1.287  646  353  4.158  

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  327,8 

 
Č. 3 - Nezávislí 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Stáňa Libor Mgr. 219 11,28 171 9,23 33 8,59 21 6,90 444 9,91 
Kozel Miroslav Ing. 155 7,98 174 9,39 23 5,98 23 7,56 375 8,37 
Krůl Martin Ing. 159 8,19 129 6,96 29 7,55 21 6,90 338 7,54 
Menšík Ondřej Ing. 137 7,06 133 7,18 26 6,77 20 6,57 316 7,05 
Sikora Roman Ing. MBA 179 9,22 132 7,12 33 8,59 27 8,88 371 8,28 
Kiselová Simona Mgr. 141 7,26 117 6,31 25 6,51 19 6,25 302 6,74 
Polách Aleš MUDr. 127 6,54 101 5,45 26 6,77 23 7,56 277 6,18 
Kaděrová Michaela Mgr. 147 7,57 156 8,42 36 9,37 22 7,23 361 8,05 
Marcalíková Radka 101 5,20 114 6,15 19 4,94 19 6,25 253 5,64 
Valicová Tatiana MUDr. 132 6,80 123 6,64 31 8,07 24 7,89 310 6,91 
Kubík Miroslav 81 4,17 90 4,85 18 4,68 17 5,59 206 4,59 
Madej Petr 88 4,53 101 5,45 19 4,94 16 5,26 224 5,00 
Sobotková Dagmar 77 3,96 86 4,64 20 5,20 17 5,59 200 4,46 
Hanusek Rostislav 120 6,18 114 6,15 29 7,55 21 6,90 284 6,33 
Wilczek Robert 77 3,96 111 5,99 17 4,42 14 4,60 219 4,88 
Celkem 1.940  1.852  384  304  4.480  

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  96,8 

 
Č. 4 - KDU-ČSL 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Bednár Ivo Ing. Ph.D. 111 16,15 50 13,69 13 8,12 10 8,26 184 13,80 
Szeligová Kristýna Bc. 86 12,51 34 9,31 11 6,87 9 7,43 140 10,50 
Wojnarová Dagmar 44 6,40 30 8,21 15 9,37 10 8,26 99 7,42 
Chrobok Ludvík 47 6,84 25 6,84 9 5,62 9 7,43 90 6,75 
Štefek Karel 39 5,67 20 5,47 9 5,62 8 6,61 76 5,70 
Grimová Vlasta 38 5,53 23 6,30 9 5,62 7 5,78 77 5,77 
Fialková Jiřina 54 7,86 34 9,31 18 11,25 9 7,43 115 8,62 
Manová Alena 35 5,09 18 4,93 13 8,12 8 6,61 74 5,55 
Kubičková Marcela 39 5,67 33 9,04 12 7,50 7 5,78 91 6,82 
Chroboková Danuta 37 5,38 18 4,93 7 4,37 7 5,78 69 5,17 
Konkolská Anděla 32 4,65 15 4,10 7 4,37 6 4,95 60 4,50 
Mana Jaroslav 31 4,51 14 3,83 10 6,25 7 5,78 62 4,65 
Chmurčiaková Anna 30 4,36 18 4,93 8 5,00 10 8,26 66 4,95 
Bednárová Lada Ing. 38 5,53 18 4,93 12 7,50 8 6,61 76 5,70 
Sikorová Vilma 26 3,78 15 4,10 7 4,37 6 4,95 54 4,05 
Celkem 687  365  160  121  1.333  

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  - 

 
Č. 5 - ČPS 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Vontroba Jiří 22 100 32 100 7 100 6 100 67 100 
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Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  237,6 
 
Č. 6 - ČSSD 

Okrsek  Obec  
celkem Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
Foltýn Stanislav Ing. 121 8,50 135 10,09 21 7,50 20 9,52 297 9,13 
Rosman Ladislav Ing. 141 9,90 138 10,32 21 7,50 22 10,47 322 9,90 
Kryska Drahomír Ing. 103 7,23 94 7,03 21 7,50 17 8,09 235 7,23 
Bura Oldřich 100 7,02 108 8,07 19 6,78 15 7,14 242 7,44 
Szwarc Bronislav 83 5,83 98 7,32 18 6,42 11 5,23 210 6,46 
Kuzník Zdeněk 75 5,27 74 5,53 17 6,07 11 5,23 177 5,44 
Poledník Ladislav 94 6,60 86 6,43 17 6,07 14 6,66 211 6,49 
Velšar Ladislav 87 6,11 71 5,31 17 6,07 16 7,61 191 5,87 
Žurek Tomáš 76 5,34 72 5,38 17 6,07 11 5,23 176 5,41 
Tomčík Josef 167 11,73 110 8,22 21 7,50 19 9,04 317 9,75 
Foltýnová Marcela 67 4,70 82 6,13 18 6,42 9 4,28 176 5,41 
Zaremba Miroslav 76 5,34 71 5,31 18 6,42 13 6,19 178 5,47 
Formandlová Jana 88 6,18 75 5,60 25 8,92 10 4,76 198 6,09 
Maslaňak Jozef 67 4,70 62 4,63 16 5,71 9 4,28 154 4,73 
Wowrová Kateřina 78 5,48 61 4,56 14 5,00 13 6,19 166 5,10 
Celkem 1.423  1.337  280  210  3.250  

 
Výsledky za obec dle okrsků 

 Okrsek  Obec  
celkem 

 
 
Mandátů 

Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 
hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 

1-KSČM 3.686 38,28 2.809 36,57 857 36,72 1.396 58,41 8.748 39,70 6 
2-ODS 1.872 19,44 1.287 16,75 646 27,68 353 14,77 4.158 18,87 3 
3-Nez 1.940 20,15 1.852 24,11 384 16,45 304 12,72 4.480 20,33 3 
4-KDU 687 7,13 365 4,75 160 6,86 121 5,06 1.333 6,05 1 
5-ČPS 22 0,23 32 0,42 7 0,30 6 0,25 67 0,30 0 
6-ČSSD 1.423 14,78 1.337 17,40 280 12,00 210 8,79 3.250 14,75 2 
Celkem  9.630  7.682  2.334  2.390  22.036  15 

 

Voličů 1.379 

 

1.054 

 

414  427 

 

3.274 

  
Obálky vydané 708 550 168 164 1.590 
Obálky odevzdané 708 549 168 164 1.589 
Platné hlasy 9.630 7.682 2.334 2.390 22.036 
Účast v % 51,34 52,18 40,58 38,41 48,56 

 
Nově zvoleni členové zastupitelstva 

Strana Příjmení, jméno  Dělnický Koukolná  Zálesí Olmovec Celkem % hlasů 

Č. 1 
KSČM 

Mžik Lumír Ing.               52 let 393 276 84 109 862 54,2 
Šnapková Dagmar            59 let 293 211 66 100 670 42,2 
Kubátko Vladislav           55 let 248 194 55 98 595 37,4 
Kiková Anna Mgr.           28 let 252 198 57 99 606 38,1 
Wowra Miroslav              57 let 239 179 53 98 569 35,8 
Podušková Ivana Bc.       22 let 246 183 54 95 578 36,4 

Č. 2  
ODS  

Mynář Leonard Ing.         36 let 179 121 45 26 371 23,3 
Pasz Martin Ing.               31 let 155 108 42 25 330 20,8 
Zelek Pavel Ing.               51 let 136 95 50 25 306 19,3 

Č. 3 
Nezávislí  

Stáňa Libor Mgr.              49 let 219 171 33 21 444 27,9 
Kozel Miroslav Ing.         47 let 155 174 23 23 375 23,6 
Sikora Roman Ing. MBA  45 let 179 132 33 27 371 23,3 

Č. 4  KDU Bednár Ivo Ing. Ph.D.      39 let 111 50 13 10 184 11,6 
Č. 6  
ČSSD 

Rosman Ladislav Ing.      59 let 141 138 21 22 322 20,3 
Tomčík Josef                    64 let 167 110 21 19 317 19,9 

 

Poznámka:  
Celkem platně volilo 1.589 občanů. Z tohoto údaje je vypočteno % hlasů pro jednotlivé zastupitele. 
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Historická tabulka voleb do zastupitelstva obce Dětmarovice 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 

hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % 
KSČM 8.566 24,71 8.040 31,20 6.990 34,10 6.498 35,37 8.109 38,36 8.748 39,70 
KDU-ČSL 10.076 29,07 5.975 23,20 4.359 21,27 2.313 12,59 2.033 9,62 1.333 6,05 
ODS 16.019 46,22 6.918 26,90 4.332 21,13 2.787 15,17 4.962 23,47 4.158 18,87 
ČSSD - - 4.438 17,20 4.817 23,50 2.587 14,08 3.012 14,25 3.250 14,75 
Nezávislí - - - - - - 4.184 22,78 3.024 14,30 4.480 20,33 
Účast voličů  2.076 80,68 1.929 69,90 1.466 49,81 1.363 44,66 1.527 47,67 1.590 48,56 

 
Mžik L. Ing. )* 613 29,52 688 35,67 770 52,52 813 59,65 859 56,25 862 54,23 

 
Vývoj počtu hlasů ve volbách do zastupitelstva naší obce za dvacet let 

 
 

Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva naší obce za dvacet let 

 
 
)* U zastupitele Ing. L. Mžika je procento uvedeno z celkového počtu zúčastněných voličů.  
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Z j e d n á n í  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e 
 
22. zasedání ZO dne 25.1.2010  

schválilo: 
� žádost obce o poskytnutí dotace OP ŽP pro projekt „Zateplení MŠ Koukolná a MŠ 

střed – projekt energetických úspor“ 
 

23. zasedání ZO dne 17.3.2010 
schválilo: 

� Program rozvoje obce pro rok 2010 v oblasti investic)1 
� smlouvy o poskytnutí dotací organizacím na činnost nad 50 tis. Kč)2 

vzalo na vědomí: 
� informaci starosty obce o připravované zkoušce spalování TPS NOLO 
� žádost p. Evžena Kempného o poskytnutí finančního daru na přemístění a 

rekonstrukci větrného mlýna 
 

24. zasedání ZO dne 12.5.2010 
schválilo: 

� Střednědobou dohodu)3 obce Dětmarovice a Dolu Karviná na období 2011 – 2016 
� měření třemi mobilními seizmickými stanicemi v místech: myslivecká hájenka, 

přečerpávací stanice ČOV Koukolná, mateřská škola Koukolná 
 

25. zasedání ZO dne 16.6.2010 
schválilo: 

� úpravu Programu rozvoje obce pro rok 2010 v souladu s rozpočtovým opatřením 
vzalo na vědomí: 

� zprávy Obvodního oddělení Policie ČR Dětmarovice, a to výroční zprávu o stavu 
bezpečnosti za rok 2009 a zprávu o využívání ručního radaru 

� informaci o zahájení řízení ve věci prohlášení místního římskokatolického kostela 
kulturní památkou 
 

26. zasedání ZO dne 22.9.2010 
schválilo: 

� poskytnutí odměn členům finančního a kontrolního výboru a výboru pro hornickou 
činnost, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost v uplynulém volebním 
období 2006 – 2010 

� obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích 

� poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč obci Černousy)4 na pomoc s likvidací 
škod po povodni v srpnu 2010 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
Ve středu dne 10. listopadu 2010 v 17 hodin se konalo v sále Dělnického domu 
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. To mj. stanovilo pětičlennou 
radu a dvě funkce místostarosty obce. Veřejnou volbou byl starostou obce zvolen Ing. 
Ladislav Rosman, místostarosty Mgr. Libor Stáňa a Ing. Ivo Bednár, Ph.D.  Dalšími  
 
)1 Viz kapitola Ze života obce, str. 31/10. 
)2 Viz kapitola Ze života obce, str. 36/10. 
)3 Viz kapitola Průmysl, str. 46/10. 
)4 Blíže viz kapitola Počasí, str. 16/10. 
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členy rady se stali Ing. Miroslav Kozel a Ing. Leonard Mynář.  
Byl zřízen finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. M. 
Kozel a předsedou kontrolního výboru pan Vladislav Kubátko. Oddávajícími byli 
kromě starosty obce pověřeni Ing. L. Mynář, Mgr. L. Stáňa a Ing. Lumír Mžik. 
 
2. zasedání ZO dne 8.12.2010 

schválilo: 
� ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání 
Územního plánu Dětmarovic 

uložilo: 
� Obecnímu úřadu Dětmarovice informovat Odbor územního plánu a stavebního řádu 

Magistrátu města Karviná o schválení návrhu zadání územního plánu Dětmarovic, 
aby ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
schváleného zadání jako pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu Územního 
plánu Dětmarovic, a to bez konceptu  
 

3. zasedání ZO dne 20.12.2010 
stanovilo: 

� 7 členů finančního výboru a 7 členů kontrolního výboru 
zvolilo: 

� členy)4 finančního výboru a členy)4 kontrolního výboru 
zřídilo: 

� sedmičlenný výbor pro hornickou činnost 
zvolilo: 

� předsedou výboru pro hornickou činnost Ing. Pavla Zelka a dalších 6 členů)4  
schválilo: 

� plán práce zastupitelstva obce na rok 2011, plán finančního výboru a kontrolního 
výboru 

vydalo: 
� Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011 
 
 
N o v é  v e d e n í  o b c e 
 
Starosta Ing. Ladislav Rosman  
Narodil se 10.9.1951 v Dětmarovicích v rodině Apolonie a 
Emila Rosmana, mistra slévárny ŽD Bohumín jako starší 
ze dvou dětí (sestra Ludmila). Základní školu navštěvoval 
v rodné obci, poté studoval na Střední všeobecně 
vzdělávací škole v Karviné. Po maturitě vystudoval Hutní 
fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Po absolvování 
vysoké školy v roce 1974 nastoupil do Železáren a 
drátoven Bohumín na provoz sléváren (později tento 
provoz přejmenován na závod Viadrus), kde prošel řadou 
technických funkcí.  Pracoval jako vrchní mistr slévárny, 
hlavní technolog a metalurg sléváren, vedoucí technického úseku provozu sléváren,  
 
)4 Složení výborů a komisí v samostatné kapitole na str. 29/10. 
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manažer konstrukce - technické přípravy výroby a modeláren a naposled jako pracovník 
prodeje závodu Viadrus. 
V roce 1975 se oženil s Dagmar Ječmínkovou, se kterou má dceru Kateřinu (*1976).  
Bydlí ve vlastním rodinném domku čp. 1048, který si společně s manželkou postavili. 
V zastupitelstvu obce je třetí volební období od roku 2002 za stranu ČSSD. V minulém 
volebním období pracoval ve Výboru pro hornickou činnost, angažoval se také ve 
výboru Občanského sdružení Občané za životní jistoty. 
Svůj volný čas věnuje především práci na zahradě, mezi jeho koníčky patří malování 
obrazů a cestování. 
 
Místostarosta Mgr. Libor Stáňa 
Narodil se 10. června 1961. Po základní škole studoval 
v letech 1976 - 1980 na Gymnáziu v Karviné, poté v letech 
1980 - 1985 úspěšně absolvoval Pedagogickou fakultu v 
Ostravě a po promoci začal pracovat jako učitel. Tomuto 
povolání zůstal věrný, v roce 1995 nastoupil na místo 
ředitele Základní školy Borovského v Karviné – Ráji a 
v této funkci je do dnešních dnů.  
Bydlí společně s rodinou ve svém rodinném domku čp. 
1141. V zastupitelstvu pracuje již třetí volební období od 
roku 2002 za Nezávislé. 
 
Místostarosta Ing. Ivo Bednár, Ph.D. 
Narozen 6. prosince 1970 v Bohumíně. V letech 1984 – 
1988 studoval na SPŠE v Havířově obor automatizační 
technika. Po maturitě nastoupil na elektrotechnickou 
fakultu VŠB Ostrava, obor silnoproudá elektrotechnika, 
zaměření elektrické pohony a výkonová elektronika. Tuto 
školu ukončil státní zkouškou v roce 1993.  
V letech 1993 – 1996 studoval interní doktorské studium – 
obor Elektrické stroje, přístroje a pohony na VŠB-TU 
Ostrava, fakultě elektrotechniky a informatiky, katedře 
teoretické elektrotechniky.  Poté v letech 1996 – 2000 v 
doktorském studiu pokračoval externě a ukončil jej státní doktorskou zkouškou a 
obhajobou doktorské disertační práce na téma „Nové metody analýz neharmonických 
průběhů elektrických veličin“. 
Při studiu pracoval jako externí pracovník (1993 – 1995) ve společnosti Bohemia 
Instruments pvt., pobočka Karviná (projektování MaR) a pak (1995 – 1996) ve firmě 
GEMONT s.r.o. (Projekce, bezdemontážní technická diagnostika). Ve školním roce 
1996/97 a 1997/98 vyučoval jako externí učitel Teorii obvodů I, II na VŠB-TU Ostrava, 
fakultě elektrotechniky a informatiky, katedře teoretické elektrotechniky. 
V letech 1996 - 1999 pracoval jako vedoucí technického úseku, hlavní inženýr v 
Elektrocentru Hudeczek. Od roku 1999 do roku 2005 byl samostatným vedoucím 
vývojově-projektovým technikem s kvalifikací elektro u společnosti SAPIE s.r.o., poté 
do roku 2007 programátorem řídicích systémů u ABB s.r.o. a konečně od roku 2007 do 
dnešních dnů pracuje jako projektový manažer u firmy Siemens s.r.o. 
Ing. Ivo Bednár, Ph.D. je ženatý a bydlí se svou rodinou v domě čp. 764.  
V zastupitelstvu obce je třetí volební období. Od roku 2002 do 2010 za ODS, nyní za 
KDU-ČSL. 
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V ý b o r y  a  k o m i s e 
 
Finanční výbor 
Předseda:  
Ing. Miroslav Kozel 
Členové:  
Ing. Martin Krůl 
Ing. Leonard Mynář 
Ing. Tomáš Lejsal 
Dagmar Šnapková 
Ing. Drahomír Kryska    
Dagmar Wojnarová       

Kontrolní výbor 
Předseda:  
Vladislav Kubátko 
Členové:  
Bc. Ivana Podušková 
Miroslav Wowra 
Ladislav Poledník 
Jaroslav Mana 
Petr Kopel 
Mgr. Michaela Kaděrová     

 
Výbor pro hornickou činnost 
Předseda:  
Ing. Pavel Zelek 
Členové: 
Ing. Ladislav Rosman                    
Bronislav Szwarc 
Mgr. Martin Duda 
Miroslav Wowra 
Ing. Ivo Bednár, Ph.D. 
Ing. Ondřej Menšík     
 

Komise životního prostředí a dopravy 
Předseda:  
Mgr. Martin Duda 
Členové:  
Anna Kiková 
Josef Tomčík 
Petr Madej 
Jarmila Popiolková 
Taťána Čempelová 
JUDr. Sylva Totková Kolderová   

Komise SPOZ 
Předseda:  
Ing. Lumír Mžik 
Členové:  
Dagmar Šnapková 
Zdeňka Foltynová 
Zdeňka Galušková 
Anna Woznicová 
Anna Pavlíková 
Ludmila Videnková 
Věra Gruščíková 
Bohumír Balon 
Liduše Maroščíková 
Taťána Čempelová       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povodňová komise 
Předseda:  
Ing. Ladislav Rosman 
Místopředseda:  
Mgr. Libor Stáňa 
Členové:  
Ing. Ivo Bednár, Ph.D. 
Miluše Krůlová 
Jarmila Popiolková 
Rostislav Hanusek 
Hubert Filip 
Vítězslav Josiek 
Ing. Martin Pasz 
Josef Tomčík 
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ZZee  žžii vvoottaa  oobbccee  
 
 
 
 

 
Budova obecního úřadu v roce 2010. 

 
 
Letošní rok nezačal pro hospodaření obce nejlépe. Přestože z loňského roku zůstal přebytek 
ve výši téměř dvou miliónů, průběh letošní zimy způsobil, že náklady na zimní údržbu jen za 
první dva měsíce výrazně překročily částku, kterou jsme potřebovali v minulých létech na 
celou zimu. Navíc po takovém průběhu zimy je zapotřebí mnohem více peněz na prosté látání 
děr v cestách. Před zastupitelstvem proto stál náročný úkol sestavení rozpočtu obce pro tento 
rok. Loni se podařilo rozpočet sestavit velmi zodpovědně a tak i přes hlubokou hospodářskou 
krizi, která způsobila pokles daňových příjmů oproti skutečnosti roku 2008, obec při naplnění 
všech úkolů finančně vyšla. Pokles příjmů způsobil především výpadek v položce „daň 
z příjmu právnických osob“ ve výši 20 % oproti skutečnosti roku 2008. I letos bylo třeba 
počítat, že mnohá daňová plnění nebudou v takových objemech jako v minulých létech. 
Nakonec můžeme konstatovat, že přes počáteční obavy byly záměry letošního roku splněny a 
finančně obec situaci ustála. 
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P r o g r a m  r o z v o j e  o b c e  v  o b l a s t i  i n v e s t i c 
 
Projektová dokumentace: 
� Decentralizované odkanalizování obce  – I. etapa Koukolná  821.000,- Kč 
� Zateplení MŠ Koukolná a MŠ střed – projekt energetických úspor 200.000,- Kč 
� Stavební úpravy budovy čp. 320 (pošta) 38.000,- Kč 
� Klimatizace v budově čp. 320 (pošta) 15.000,- Kč 
� Odvodnění komunikace na Olmovci parc. č. 1200 (Lipus – Střelec) 155.000,- Kč 

Celkem 1,229.000,- Kč 
 
Stavby: 
� Stavební úpravy budovy čp. 320 (pošta) 2,000.000,- Kč 
� Klimatizace v budově čp. 320 (pošta) 180.000,- Kč 
� Nasvětlení přechodu pro chodce – u odbočky k nádraží 95.000,- Kč 
� Nasvětlení přechodu pro chodce – před prodejnou „Autodíly“ 95.000,- Kč 
� Nasvětlení přechodu pro chodce – u Dělnického domu 60.000,- Kč 
� Nasvětlení přechodu pro chodce – Skotnice 140.000,- Kč 
� Rezerva 1,371.000,- Kč 

Celkem 3,941.000,- Kč 
  
Stroje a zařízení:  
� Veřejný rozhlas – rozšíření počtu venkovních přijímačů o 10 ks 200.000,- Kč 
� Kopírka formát A3 90.000,- Kč 

Celkem 290.000,- Kč  
  
 
 
S c h v a l o v á n í  r o z p oč t u  
 
21. zasedání ZO dne 16.12.2009  

schválilo: 
� rozpočtové provizorium obce pro 

výdajovou část rozpočtu v neinvestičních 
výdajích v prvním čtvrtletí 2010 ve výši ¼ 
rozpočtových neinvestičních výdajů ze 
schváleného rozpočtu roku 2009, to je 
8,844.750 Kč. Z toho rozpočtové provizo-
rium pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice na 
neinvestiční výdaje činí 1,000.000 Kč 
 

23. zasedání ZO dne 17.3.2010 
schválilo: 

� schodkový rozpočet obce pro rok 2010 takto: 
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 35,365.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 36,551.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1,186.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 

Kč, která bude uhrazena v roce 2010, jsou pokryty přebytkem hospodaření 
z roku 2009 ve výši 2,194.000 Kč 

Budova pošty 
v novém kabátě  
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schválilo: 
� upravený rozpočet obce pro rok 2010 k 17.3.2010 takto: 

▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 39,306.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 

▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 40,492.000 Kč v členění dle předloženého 
návrhu 

▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1,186.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 
Kč, která bude uhrazena v roce 2010, jsou pokryty přebytkem hospodaření 
z roku 2009 ve výši 2,194.000 Kč 
 

25. zasedání ZO dne 16.6.2010 
schválilo: 

� rozpočtová opatření č. 9 – 16 a upravený rozpočet obce pro rok 2010 k 16.6.2010 
takto: 
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 44,512.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 45,698.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1,186.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 

Kč, která bude uhrazena v roce 2010, jsou pokryty přebytkem hospodaření 
z roku 2009 ve výši 2,194.000 Kč 
 

26. zasedání ZO dne 22.9.2010 
schválilo: 

� upravený rozpočet obce Dětmarovice k 22.9.2010 takto: 
▪ příjmy celkem ve výši 45,479.000 Kč v členění dle předloženého návrhu 
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 46,665.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1,186.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 

Kč, která bude uhrazena v roce 2010, jsou pokryty přebytkem hospodaření 
z roku 2009 ve výši 2,194.000 Kč 

� po úpravách schváleného rozpočtu rozpočtová opatření č. 29 – 32 dle předloženého 
návrhu 
 

3. zasedání ZO dne 20.12.2010 
schválilo: 

� rozpočtová opatření č. 45 – 51 a upravený rozpočet obce pro rok 2010 k 20.12.2010 
takto: 
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 45,946.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 47,132.000 Kč v členění dle předloženého 

návrhu 
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1,186.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 

Kč, která bude uhrazena v roce 2010, jsou pokryty přebytkem hospodaření 
z roku 2009 ve výši 2,194.000 Kč 
 

4. zasedání ZO dne 23.3.2011 
schválilo: 

� celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, 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  –  2 0 1 0 
 
PPŘŘÍÍ JJMM YY  
UUkkaazzaatteell :: SScchhvváálleennýý  rroozzppooččeett  ČČeerrppáánníí  kk  3311..1122..  
Daňové příjmy celkem 29,690.000 31,506.000  
▪ daň z příjmu závislá činnost 5,700.000 5,981.000 
▪ daň z příjmu fyzických osob z podnikání 1,200.000 1,378.000 
▪ daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 400.000 487.000 
▪ daň z příjmu právnických osob 6,000.000 5,931.000 
▪ DPH 11,500.000 12,798.000 
▪ Daň z příjmu práv. osob za obec 0 64.000 
Daň z nemovitostí  4,000.000 4,096.000 
Správní poplatky 400.000 253.000 
Poplatek ze psů 90.000 92.000 
Jiné daňové příjmy  400.000 426.000 

Nedaňové příjmy celkem 3,600.000 4,399.000 
Příjmy z vlastní činnosti - knihovna 20.000 18.000 
Příjmy z vlastní činnosti - nájemné byty 86.000 91.000 
Příjmy z vlastní činnosti - nebyt. prostory 234.000 217.000 
Příjmy z vlastní činnosti - sociální věci 422.000 534.000 
Příjmy z pronájmu - nájemné byty 96.000 96.000 
Příjmy z pronájmu - nebytové prostory 617.000 568.000 
Příjmy z pronájmu - hřbitovní poplatky 15.000 24.000 
Příjmy z pronájmu - sociální věci 265.000 264.000 
Záležitosti těžkého průmyslu 0 366.000 
Finanční vypořádání 2009 – doplatek volby 0 36.000 
Poplatek odpad 1,700.000 1,604.000 
Příjmy z úroků a finančního majetku 70.000 56.000 
Splátky půjček  75.000 62.000 
Ostatní nedaňové příjmy 0 463.000 

Kapitálové příjmy  0 32.000 
Přijaté dotace celkem 2,075.000 10,129.000 
▪ státní vyrovnávací 2,075.000 2,075.000 
▪ sčítání lidu 0 13.000 
▪ volby do PS a komunální 0 166.000 
▪ školství dotace vzdělávání 0 698.000 
▪ MMR dotace občanům povodeň 0 300.000 
▪ státní – Úřad práce VPP 0 522.000 
▪ SFŽP – monitoring Ujala 0 1,891.000 
▪ SFŽP – monitoring Ujala 0 111.000 
▪ neinvest. transfér od obcí (dar povodeň) 0 60.000 
▪ neinvest. transfér od obcí („Ujala“) 0 118.000 
▪ dotace MSK – povodňové škody 0 128.000 
▪ dotace Regionální rady – inv. 0 3,823.000 
▪ dotace Regionální rady – neinvest. 0 124.000 
▪ dotace MSK – zateplení MŠ 0 100.000 

PPŘŘÍÍ JJMM YY  ÚÚHHRRNNEEMM   35,365.000 46,066.000 
Přebytek roku 2009 2,194.000 2,194.000 
PPŘŘÍÍ JJMM YY  CCEELL KK EEMM  3377,,555599..000000  4488,,226600..000000  
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VVÝÝDDAAJJEE  
UUkkaazzaatteell ::  SScchhvváálleennýý  rroozzppooččeett::  ČČeerrppáánníí  kk  3311..1122..  
Neinvestiční výdaje celkem 30,082.000 31,057.000 

Doprava  3,870.000 3,337.000 
▪ dopravní obslužnost            1,067.000 768.000 
▪ místní komunikace  2,703.000 2,502.000 
▪ chodníky 100.000 67.000 
Vodní hospodářství  1,140.000 1,241.000 
▪ ČOV, kanalizace     1,030.000 1,099.000 
▪ drobné toky             60.000 93.000 
▪ pitná voda 50.000 49.000 
Školství - základní škola    180.000 150.000 
Kultura  2,450.000 2,030.000 
▪ knihovna            840.000 745.000 
▪ Dělnický dům  220.000 160.000 
▪ ostatní kultura 1,200.000 961.000 
▪ sdělovací prostředky 190.000 164.000 
Komunální služby                         5,840.000 4,769.000 
▪ bytové prostory  90.000 57.000 
▪ nebytové prostory 700.000 630.000 
▪ veřejné osvětlení              1,400.000 1,196.000 
▪ hřbitov   150.000 85.000 
▪ územní plán 450.000 0 
▪ komunální služby        3,050.000 2,801.000 
Životní prostředí   4,020.000 6,901.000 
▪ komunální odpad   3,250.000 3,008.000 
▪ ochrana půdy 50.000 2,307.000 
▪ veřejná zeleň              470.000 899.000 
▪ odchyt psů 250.000 687.000 
Krizová opatření 0 350.000 
Sociální věci 2,220.000 2,064.000 
Požární ochrana 500.000 436.000 
Zastupitelstva obcí 1,150.000 1,164.000 
Volby do PS 0 108.000 
Volby komunální 0 108.000 
Sčítání lidu 0 13.000 
Místní správa 8,200.000 8,238.000 
Finanční operace  50.000 55.000 
Ostatní finanční operace 0 93.000 
Nerozdělená rezerva 462.000 0 

Neinvestiční příspěvky - základní škola 4,000.000 4,748.000 
Neinvest. příspěvky - společ. organizace 900.000 894.000 
Investiční výdaje celkem                  1,569.000 4,271.000 
▪ stroje  290.000 632.000 
▪ stavby - 2,419.000 
▪ projekty 1,229.000 1,126.000 
▪ výkupy 50.000 94.000 

VVÝÝDDAAJJEE  ÚÚHHRRNNEEMM  36,551.000 40,970.000 
Splátky úvěru  1,008.000 1,008.000 
VVÝÝDDAAJJEE  CCEELL KK EEMM  3377,,555599..000000  4411,,997788..000000  
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Zá v ě r e čn ý  ú če t  o b c e  z a  r o k  2 0 1 0 
 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2010 

Daňové příjmy 29,690.000 31,589.000 31,506.000 
Nedaňové příjmy 3,600.000 4,576.000 4,399.000 
Kapitálové příjmy 0 32.000 32.000 
Přijaté transfery investiční 0 3,923.000 3,923.000 
Přijaté transfery neinvestiční 2,075.000 6,206.000 6,206.000 
Příjmy celkem 33,365.000 46,326.000 46,066.000 
Běžné výdaje 34,982.000 42,168.000 36,699.000 
Kapitálové výdaje 1,569.000 5,344.000 4,271.000 
Výdaje celkem 36,551.000 47,512.000 40,970.000 
Saldo: příjmy – výdaje -1,186.000 -1,186.000 5,096.000 
Financování 1,186.000 1,186.000 -5,096.000 
Splátky úvěrů -1,008.000 -1,008.000 -1,008.000 
Prostředky minulých let 2,194.000 2,194.000 0 
Financování celkem 1,186.000 1,186.000 4,088.000 

 
 

 

 
 

I n v e s t i čn í  v ý d a je  v  r o c e  2 0 1 0 
 
Stroje a zařízení: 

� Veřejný bezdrátový rozhlas – 10 ks 200.000,- Kč 
� Kopírka 56.000,- Kč 
� Automobil pro rozvoz obědů 262.000,- Kč  
� Klimatizace v budově čp. 320 (pošta) 114.000,- Kč   

Stroje a zařízení celkem 632.000,- Kč 
 
Stavby:  

� Stavební úpravy budovy čp. 320 (pošta) – oprava fasády 985.000,- Kč 
� Nasvětlení přechodu pro chodce 282.000,- Kč 
� Zpevnění komunikace Kniezek – Rak – I. etapa 1,152.000,- Kč 

Stavby celkem 2,419.000,- Kč  
 
Projekty:  

� Obec. kanalizace Koukolná – I. etapa 808.000,- Kč 
� Stavební úpravy budovy čp. 320 (pošta) 40.000,- Kč 
� Odvodnění komunikace Olmovec – p.č. 1200 36.000,- Kč 
� Zateplení MŠ střed a Koukolná – příprava dotace 184.000,- Kč 
� Územní plán – nový 28.000,- Kč 
� Rozšíření VO p.č. 1200 Olmovec 30.000,- Kč 

Projekty celkem  1,126.000,- Kč 
 
Výkupy pozemků celkem 94.000,- Kč 
Investiční výdaje celkem 4,271.000,- Kč 

Komunikace Kniezek - Rak 
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P ř í s pě v k y  o r g a n i z a c í m 
 

� Sportovní klub Dětmarovice na činnost 400.000,- Kč 
� Sportovní klub Dětmarovice na projekt 50.000,- Kč 
� TJ Sokol Dětmarovice 95.000,- Kč 
� Římskokatolická farnost Dětmarovice (dokončení oken) 50.000,- Kč 
� Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 088  100.000,- Kč 
� Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 25.000,- Kč 
� Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 029 25.000,- Kč 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – na činnost  3.000,- Kč 
� Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – na projekt  9.000,- Kč 
� Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice 20.000,- Kč 
� Český svaz ochránců přírody Dětmarovice  15.000,- Kč 
� Český svaz včelařů Dětmarovice  10.000,- Kč 
� Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice  6.000,- Kč 
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – na činnost  10.000,- Kč 
� Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – na projekt  8.930,- Kč 
� Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ Dětmarovice  0,- Kč 
� Základní umělecká škola Rychvald  10.000,- Kč 
� Svaz tělesně postižených Orlová  3.500,- Kč 
� Organizační výbor GRACIA  4.500,- Kč 
� Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná  10.000,- Kč 
� Slezská diakonie – občanská poradna Karviná 0,- Kč 
� Slezská humanita Karviná  5.000,- Kč 
� TRIANON 3.000,- Kč 
� DUHA Orlová  10.000,- Kč 
� HZS MSK územní odbor Karviná  10.000,- Kč 
� Klub přátel hornického muzea Ostrava 0,- Kč 
� Záchranná stanice Bartošovice na Moravě 1,000,- Kč 
� SONS OO Havířov 5.000,- Kč 
� BABYBOX, o.s. 5.000,- Kč 

Celkem z rozpočtu obce 893.930,- Kč 
 
 
Z  č i n n o s t i  o b e c n í h o  úř a d u  
 
Projednání zadání nového územního plánu obce Dětmarovice 
Dne 9.6.2010 Magistrát města Karviné, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
oznámil projednávání zadání nového územního plánu Dětmarovice. Návrh zadání byl 
vystaven k nahlédnutí v době od 1. do 30. července 2010 na uvedeném odboru 
Magistrátu města Karviné a na Stavebním úřadě Obecního úřadu Dětmarovice. Do 30. 
července 2010 mohl každý uplatnit své připomínky.  
 
Obec  Dětmarovice nabídla k prodeji zastaralé promítací zařízení z kina Hvězda, které 
fungovalo při Osvětové besedě do roku 1995. Od té doby celá kinotechnika stála na 
původním místě v bývalé promítací kabině v Dělnickém domě. 
K prodeji byly nabídnuty 2 ks promítací stroje  Meopton, zesilovač ATK 216, 4 ks 
křemíkové usměrňovače, objektivy, převíječka, lepička a cívka. 
Zařízení bylo prodáno v kompletu místnímu občanovi.   
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Očkování psů 
Na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo veterinárním lékařem provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. 
Uskutečnilo se v úterý 25. května 2010 jako vždy na 6 místech v obci: u obecního 
úřadu, u nadjezdu, u restaurace RADEGAST na Olmovci, u restaurace RUMCAJS na 
Zálesí, u restaurace U švagrů v Koukolné a u bývalé restaurace na Glembovci.  
Poplatek za očkování 1 psa činil 120,- Kč.   
 
Pracovníci obecního úřadu 
Činnost zastupitelstva, rady a dalších orgánů obce by nemohla existovat bez řadových 
zaměstnanců obecního úřadu. Kdo v posledních letech na OÚ pracuje a které úseky má 
v náplni práce: 
Ing. Ilona Petráková  tajemnice OÚ  
Bc. Věra Gruščíková sekretariát starosty, ověřování, pokladna, školství, agenda 

psů, zemědělství 
Miluše Krůlová  účtárna, rozpočet 
Drahomíra Nogová podatelna, sociální záležitosti, domy s pečovatelskou službou, 

správa obecních bytů, kultura, výherní hrací přístroje, archiv 
Jarmila Popiolková správa obecního majetku a místních komunikace, vodní 

hospodářství 
Jana Krůlová matrika, evidence obyvatel, rejstřík trestů, CZECH POINT, 

správa hřbitova, stížnosti 
Taťána Čempelová odpadové hospodářství, životní prostředí, ochrana ovzduší, 

péče o zeleň, nájmy nebytových prostor, místní rozhlas 
Bohumír Balon údržba obecních budov, místních komunikací, zeleně, 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu  
Václav Kyjonka investiční výstavba, správce počítačové sítě 
Ing. Vladimíra Matlochová stavební úřad, územní plán obce   
Věra Tomášková stavební úřad, územní plán obce 
Jiřina Wankeová uklízečka 
Kromě těchto jsou ještě na OÚ zaměstnáni dělníci, kteří pečují o veřejnou zeleň a 

veřejná prostranství, provádějí drobnou údržbu v obecních 
budovách, řidiči, uklízečky a pečovatelky v DPS, správce 
hřbitova 

     
Změny pracovníků 
V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva ukončil na podzim svou činnost 
starosta obce Ing. Lumír Mžik.  
K 31. prosinci letošního roku ukončil pracovní poměr správce obecního majetku pan 
Bohumír Balon a správce smuteční obřadní síně 
pan Ladislav Vašut. 
Všem jmenovaným patří poděkování za 
dlouholetou dobrou práci a za vše, co pro obec 
vykonali.  
Před odchodem p. Balona a p. Vašuta byla 
v posledním čtvrtletí roku 2010 vypsána 
vyhláška na obsazení jimi uvolněných 
pracovních míst. 
 
 

Pan Bohumír Balon 
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P r o je k t  „ C y k l o t r a s a  p o d é l  ře k y  O l š e “   
 
Svazek měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK) pokračuje v přípravě projektu 
„Cyklotrasa podél řeky Olše“. Na území obcí od Bohumína po Chotěbuz podél řeky 
Olše se plánuje vybudování přes 50 km cyklistických tras.  Ve Starém Bohumíně 
naváže na cyklotrasu Greenway Odra – Morava – Dunaj a v Chotěbuzi na připravo-
vanou cyklotrasu Chotěbuz – Český Těšín. Na polské straně, město Racibórz a obec 
Krzyzanowice, připravují výstavbu nových a modernizaci stávajících cyklotras 
spojujících Bohumín s Ratibórzí. Cyklostezky na katastru města Karviné nabídnou 
navíc vhodné komunikace pro in-line bruslaře.  
S finanční podporou Nadace OKD byla připravena dokumentace a následně na podzim 
loňského roku bylo vydáno platné územní rozhodnutí.  
Města a obce s podporou Nadace OKD připravují v současné době další stupeň 
dokumentace pro stavení povolení. Tato dokumentace byla mimo jiné použita 
k přípravě žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 
Polsko ve spolupráci s polskými městy Racibórz a Krzyzanowice. V rámci tohoto 
programu je možné získat dotaci na vybudování cyklotras ve výši 90 %.  
V případě poskytnutí dotace budou mít cyklisté již v nejbližších letech možnost projet 
mnohé turistické zajímavosti obcí a měst na česko-polském příhraničí po nových 
trasách. 

 
 

V ý h e r n í  h r a c í  p ř í s t r o j e  
 
V Dětmarovicích je již řadu let umístěno několik výherních hracích přístrojů (dále jen 
VHP). Některé údaje jsou velice zajímavé. Uvádím přehled o provozovaných VHP na 
území obce v letech 2008 až 2010. 
 

Počet a umístění VHP v jednotlivých provozovnách 
 
Umístění 

Počet VHP 
v r. 2008 

Počet VHP 
v r. 2009 

Počet VHP 
v r. 2010 

Čerpací stanice Koukolná 4 4 4 
Motorest Koukolná 2 2 1 
Restaurace Rumcajs 1 - - 
Restaurace Libuše 2 2 2 
Dělnický dům 2 2 2 
Restaurace Na Statku 2 1 1 
Restaurace U kohouta 1 1 - 
Restaurace U Mnicha 1 2 2 
Restaurace Pod kaštany 1 1 1 
Hotelový dům EDĚ 2 1 1 
Celkem  18 16 14 

 

Příjem obce z provozovaných VHP 
Příjmem obce z provozovaných VHP je 50 % správních poplatků, které provozovatel 
zaplatí za vydání rozhodnutí, kterým je provozování VHP povoleno (50 % těchto 
správních poplatků se odvádí finančnímu úřadu). 
Dalším příjmem je místní poplatek za každý provozovaný VHP, který je vyměřen na 
základě obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice.  
Dále je příjmem obce povinný odvod provozovatele ve výši 6 % z jeho výtěžku. 
Výtěžkem provozovatele je tržba snížená o správní a místní poplatky. Ziskem 
provozovatele je výtěžek snížený o 6 %. 
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Z níže uvedeného přehledu vidíme, že v posledních letech částky vložené do hry klesají 
a zároveň se snižuje počet provozovaných VHP v obci.  
Graf dokládá i skutečnost, že pokles příjmu obce je mírnější než pokles zisku 
provozovatelů  VHP. Důvodem tohoto rozdílu je to, že správní a místní poplatky se 
platí za každý VHP ve stejné výši nezávisle na výši zisku provozovatele.  
 

Finanční přehled provozovaných VHP Kč 
  

Vsazeno 
 

Vyplaceno 
Tržba 

provozovatele 
Zisk)1 

provozovatele 
Příjem)2 

obce 
2008 9,927.000 6,584.000 3,343.000 2,593.000 750.000 

2009 7,812.000 5,143.000 2,669.000 1,983.000 686.000 

2010 5,297.000 3,421.000 1,876.000 1,333.000 543.000 
 

Grafické znázornění v tis. Kč 

 
 
 
P r o p a g a c e  o b c e 
 

Aspida, s.r.o. Brno vydala v srpnu 2010 publikaci „Cestujeme po Moravě a Slezsku“. 
Byl do ní zařazen také článeček, jenž jsem v červnu letošního roku připravila.  

 
 

Kalendář do každé rodiny 
Osmé vydání tradičního kalendáře, který 
obec dává občanům zdarma. 
 

 
 
 
 
 

)1 Zisk provozovatele po odečtu správních poplatků, místních poplatků a 6 % výtěžku. 
)2 Příjem obce z provozu VHP je součet 50 % správních poplatků, místní poplatky a 6 % výtěžku. 
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DDoopprr aavvaa     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doprava v obci je kritická. 

Při jakémkoliv problému se tvoří kolony… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Str. 

41/10 

P r o b l é m y  s  a u t o b u s o v o u  d o p r a v o u   
 
V letních měsících letošního roku bylo na obecní úřad doručeno několik peticí občanů 
požadujících obnovení autobusového spojení linkou č. 4 z vlakového nádraží 
z Dětmarovic do Orlové v původním rozsahu. Také někteří zastupitelé, přestože byli 
celou dobu u tvorby úpravy, byli redukcí linek překvapeni.  
Do roku 1990 autobusová doprava fungovala dle požadavku veřejné služby tak, že zisky 
z lukrativní oblasti, to byla nákladní doprava a dálkové autobusy, pokrývaly ztrátu 
způsobenou provozem na příměstské autobusové dopravě, kdy autobusy jezdily jen 
s několika cestujícími. Později se ale ziskové oblasti privatizovaly. Aby mohli přepravci 
zajišťovat veřejnou dopravu, bylo stanoveno zákonem, že stát a obce jsou povinny 
uhradit ztráty z dopravy včetně přiměřeného zisku. V praxi to znamená, že ve všední 
dny za příměstskou dopravu)1 ztrátu hradí stát a v sobotu a neděli obce podle délky a 
počtu linek na svém území. U městské hromadné dopravy)2 pak celou ztrátu hradí obce 
i v pracovní dny.  
Ještě před čtyřmi roky jsme platili za příměstské autobusy 215 tisíc Kč a za linku č. 4 
ročně 474 tisíc Kč. V letošním roce se požadavky na uhrazení ztráty zvýšily na 226 tisíc 
Kč u příměstské dopravy a na 830 tisíc Kč za linku č. 4. Nárůst ztráty byl způsoben 
především zvýšením četnosti autobusů na lince č. 4, kdy město Orlová si (samo bez nás) 
zavedlo pravidelné spojení s naším vlakovým nádražím každou hodinu. 
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce bylo konstatováno, že vzhledem ke 
zvýšeným nárokům na rozpočet obce nemůžeme toto akceptovat a bylo požádáno o 
provedení optimalizace spojení tak, aby nedocházelo k  souběžné jízdě linky č. 4 a linky 
Karviná  - Orlová.  
Optimalizaci provedla firma „Kodis“ a tato byla schválena na zasedání zastupitelstva 
obce dne 12. května 2010 jako platný jízdní řád od června letošního roku. Na zasedání 
zastupitelstva obce 16. června 2010 byla schválena i smlouva mezi obcí Dětmarovice a 
městem Orlová o krytí 55 % ztráty této linky z rozpočtu naší obce.  
V letošním roce je již 
tato situace neřešitelná, 
protože ke změně může 
dojít až při vydání 
nových jízdních řádů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
)1 Příměstská doprava: u nás je to spojení s okolními městy, spoje Orlová – Karviná, Bohumín – Karviná, 
Dětmarovice – Havířov a další. 
)2 Městská hromadná doprava: u nás v Dětmarovicích se jedná o linku č. 4, která z Orlové zajíždí 
k železničnímu nádraží do Dětmarovic. 

Autobus na zastávce 
před samoobsluhou 
v centru obce 
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ŽŽii vvoottnn íí   pprr oosstt řřeeddíí   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odvoz odpadů stále zajišťuje firma ASA. 
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Zn eč i š t ěn í  o v z d u š í 
 
„Dnes se špatně dýchá… celý kraj zaplavil smog… prachové limity jsou mnohonásobně 
překročeny…“ Tato slova jsme slyšeli v letošním roce ze všech  médií. I sami to 
vidíme, cítíme nepříjemný pach při nadechnutí ve venkovním prostředí, celou situaci 
vnímáme negativně. Děti mají zákaz vycházení, velké podniky mají nařízeno omezení 
provozu, veřejnost volá po nápravě úřední cestou.  
Ale co pro zlepšení situace dělá každý z nás?  Obec je ze 70 % napojena na zemní plyn. 
Bohužel, díky vysoké ceně plynu část občanů opět začala využívat k vytápění svých 
rodinných domů tuhá paliva. Ale i ta stojí více než např. před 5 lety. A tak začínáme 
uvažovat, jak ušetřit. Kupujeme „levné“ černé uhlí od různých dodavatelů, které je 
ovšem málo kvalitní a má většinou vysoký obsah síry. V kotli na tuhá paliva končí 
bohužel mnohdy i komunální odpad nebo např. plasty, které při spalování v nízkých 
teplotách uvolňují vysoce škodlivé rakovinotvorné látky. 
A to jsou právě ony skutečnosti, které může každý z nás ovlivnit. 
Zkusme se sami zamyslet a sáhnout si do svědomí, zda ke smogové situaci 
nepřispíváme i my sami. Jestli by nestálo za to, alespoň v době zhoršených 
rozptylových podmínek zapnout kotel na zemní plyn nebo elektřinu, a to nejen ve dne, 
ale i v noci. A když už používat tuhá paliva, pak koupit kvalitní koks a odpad řádně 
vytřídit a ne spalovat.  
Vždyť ten vzduch, který si tak pěkně „vylepšujeme“, pak dýcháme my všichni.  

 
 

R e v i t a l i z a c e  z e l e ně  v  a r e á l u  ZŠ  Dě t m a r o v i c e  
 
Kdo znal areál naší základní školy, ví, že se jednalo o velmi zajímavé seskupení 
jehličnanů, keřů, listnatých stromů i užitkových dřevin. Tyto stromy byly vysázeny 
v roce 1974 po ukončení výstavby školního komplexu. Práce byla provedena s velkým 
citem a každý ze stromů zde plní svou funkci. Topoly, které tvořily souvislou stěnu, 
rostly v těsné blízkosti oplocení školního areálu a místní komunikace a tvořily 
protiprachovou a protihlukovou bariéru, ovocné stromky doplňovaly školní pozemky, na 
kterých se děti v minulosti učily základním pěstitelským pracím, jehličnany za školou 
tvořily krásné lesní zákoutí navazující na Farský les a borovice u jídelny dávaly dětem 
v létě příjemný stín.  
Čas však nezastavíme a ten se projevil i na stavu stromů. Zejména v případě topolů, 
které jsou krátkověkými dřevinami, docházelo již delší dobu k usychání a odumírání.  
Proto obec rozhodla přistoupit k revitalizaci areálu, a to formou náhradní výsadby, která 
byla obecním úřadem nařízena firmě BAUMIT  za vykácenou plochu pro stavbu podniku. 
Tato firma realizovala projekt revitalizace zeleně v ZŠ zpracovaný odborníkem ve 
spolupráci se základní školou. Jednalo se o akci v částce okolo 800.000,- Kč.  
 

 
 

Zleva: Kácení topolů, původní dřeviny, bez topolů 
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Začátkem března roku 2010 proběhlo kácení zmíněných problémových topolů, které 
byly nahrazeny lípami. Částečně byly vykáceny borovice u družiny, které byly 
napadeny houbovitým onemocněním a také usychaly a byly nahrazeny listnatými 
stromy a keři. V porostu smrků se projevil brouk kůrovec. Dosud zničil tyto čtyři 
jehličnany, které uschly, a tak byly též odstraněny.  
Celkem bylo vykáceno 83 topolů černých (stáří cca 35 let), 3 smrky, 3 jasany, 12 
borovic vejmutovek, 2 olše a 1 
vrba. 
Veškeré práce byly realizovány 
odbornými firmami a výsadba 
byla dokončena někdy v květnu 
letošního roku. 
Snad se podařilo navázat na 
předchozí myšlenky zahradní 
architektury a školní areál bude 
nadále příjemnou oázou zeleně 
pro nás všechny.  

 
 
 
 
 
 

O b n o v a  s a k u r o v é h o  s t r o m oř a d í  
 
V centru obce, před prodejnou Elektro Volák, rostly od roku 1977 japonské višně zvané 
sakury. Zcela jistě se staly nepřehlédnutelnými na jaře, kdy se jejich koruny zahalily do 
bohaté záplavy růžových květů. Jednalo se o okrasné parkové kultivary, které mají 
životnost přibližně 20 let. Při bližším ohledání dřevin jsme zjistili, že se jejich stav 
výrazně zhoršil, stromy byly napadeny různými chorobami, které způsobují deformace a 
praskání kmenů, odumírání a usychání větví či zplanění části stromů. 
Proto letos bylo přistoupeno k revitalizaci této jednostranné aleje. Sakury byly 
vykáceny, pařezy odfrézovány a během měsíce dubna 2010 zde byly opět vysázeny 
nové odolnější sakury Kazan, vhodné do tzv. městského prostředí. 
Mladé stromky vysázela odborná firma. Pro obec zdarma, protože výsadba sakur byla 
nařízena stejně jako v areálu základní školy jako součást náhradní výsadby, tentokrát 
pro firmu ČEZ a.s., v rámci řízení povolení kácení dřevin z důvodu stavby „Vyvedení 
tepla z EDĚ do Bohumína - II. stavba: TN EDĚ - RU Bohumín“. 

 
 

Vlevo vykácené původní sakury, vpravo nové 

Nová výsadba v areálu školy 
před školní jídelnou 
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PPrr ůůmmyyssll   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohled na Elektrárnu Dětmarovice v roce 2010. 
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Z č i n n o s t i  E l e k t r á r n y  D ě t m a r o v i c e  
 
Zkouška spalování paliva z ropných lagun 
Více jak měsíc časně z jara zkušebně spalovala dětmarovická elektrárna palivovou směs 
z ostravských ropných lagun. Údajně nebyly zaznamenány žádné odlišnosti od běžného 
provozu, k uhlí přimíchávali jen necelá čtyři procenta směsi z lagun. Nepotvrdily se ani 
obavy místních lidí ze silného zápachu. Starosta Dětmarovic Ing. Lumír Mžik potvrdil, 
že se vyřešily i komplikace spojené se zvýšenou dopravou. Ředitel elektrárny Ing. 
Vlastimír Kontrik prohlásil, že v průběhu zkoušky na EDě dodržovali všechny 
legislativní předpisy, a tak je přesvědčen, že se nikdo nemusí ničeho bát. 
Výsledky zkoušek měly být hotovy ve druhé polovině května. Pokud zkoušky dopadnou 
dobře a nebudou mít negativní dopad na životní prostředí, stane se elektrárna prvním 
tuzemským odběratelem paliva vyrobeného z lagun. To se zatím spaluje jen v Polsku. 
Zpožděnou likvidaci lagun to ale neurychlí, elektrárna chce odebírat jen malou část a 
začne spalovat palivo z lagun na podzim. Od sdružení firem Čistá Ostrava, které má 
jednu z největších ekologických zátěží 
v zemi zlikvidovat, by mohla elektrárna 
odebrat zhruba 30 tisíc tun paliva za 
rok. 

  
 
 

A jaký byl výsledek? 
Zkoušky prý dopadly dobře, ale 
palivová směs z ostravských ropných 
lagun se zatím spalovat v naší 
elektrárně naštěstí nezačala. 
 
 
H o r n i c k á  č i n n o s t  
 
Střednědobá dohoda uzavřená s OKD, a.s. 
Jak jsem již uvedla v kapitole „Politický a veřejný život“ ve stati „Z činnosti 
zastupitelstva obce“ v tomto dílu Kroniky obce 24. zasedání zastupitelstva obce dne 12. 
května 2010 schválilo Střednědobou dohodu o řešení střetu zájmů na léta 2011 – 2016 
s OKD, a.s., Dolem Karviná. 
Obec Dětmarovice využila v maximální míře při přípravě a uzavírání Střednědobé 
dohody o řešení střetu zájmů možnosti, které jí v této oblasti lidské činnosti dává platná 
právní úprava, a to zákon o obcích, horní zákon, zákony na ochranu životního prostředí, 
na ochranu zdraví lidu, na ochranu půdního a lesního fondu a další zákony. 
Před uzavřením dohody s Dolem Karviná byla vedena dlouhodobá jednání 
s Ministerstvem životního prostředí ČR, které vydává konečné stanovisko k povolení 
těžby z pohledu životního prostředí. Toto ministerstvo do svého stanoviska zakotvilo 
jako podmínky pro zahájení těžby většinu podnětů zpracovaných obcí Dětmarovice. 
Komise obce, zabývající se přípravou dohody, obdržela řadu podnětů od jednotlivých 
občanů a občanského sdružení vztahujících se k hornické činnosti. Část těchto podnětů 
nebylo možno využít, neboť byly zcela nebo z části v rozporu s platnou právní úpravou. 
Správný postup Obce Dětmarovice při řešení střetu zájmů s těžební organizací byl 
nakonec potvrzen i pravomocnými rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího 
správního soudu v Brně, které potvrdily správný výklad zákonů na ochranu práv obce a 
vlastníků nemovitostí. 

Toto zaznělo v reportáži  
Jany Dronské v České televizi. 
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Mezi občany panuje názor, že obec bude za jednotlivé vlastníky nemovitostí řešit 
s těžební organizací jejich nároky. Platná právní úprava obci tuto možnost nedává. 
Každý vlastník nemovitosti má ze zákona právo obrátit se se svými oprávněnými 
nároky o náhradu škody na těžební organizaci. Neuspěje-li u ní, může si nechat 
zpracovat znalecký posudek o způsobené škodě soudním znalcem a nebude-li stačit ani 
to, pak má možnost se svými nároky obrátit se na soud.  
Podklady pro Střednědobou dohodu připravoval JUDr. Jan Nedbalec, znalec v oboru 
hornické činnosti, se kterým obec spolupracuje již několik let. Ten se ve své praxi řadu 
let zabýval otázkou řešení střetu zájmů s těžebními organizacemi za statutární město 
Karviná, statutární město Havířov a řadu jiných obcí, které jsou ovlivněny hornickou 
činností. Po podpisu „naší“ dohody konstatoval, že uzavřená Střednědobá dohoda mezi 
Obcí Dětmarovice a Dolem Karviná patří k těm nejlepším, které ochraňují zájmy obce a 
jejich obyvatel. 
 
Experimentální měření 
V lokalitě Dětmarovice bylo před zahájením další hornické činnosti v letech 2011 – 
2016 provedeno experimentální měření vibračních projevů důlně indukované 
seizmicity. 
Měření seizmických jevů proběhlo na třech stanovištích (myslivecká hájenka, mateřská 
škola v Koukolné a přečerpávací stanice k ČOV v Koukolné),  která byla vytipována, po 
dobu 14 dnů v termínu 10.6. – 2.7. 2010, v období, kdy probíhala těžba na problema-
tickém porubu, kdy se očekávaly jisté projevy seismicity. 
V období 11.6. – 22.6. neprobíhala registrace na stanovišti hájenka v důsledku odpojení 
aparatury od sítě. Doba experimentálního měření tak byla prodloužena na 3 týdny.  
Z uvedených měření vyplývá, že po dobu měření nevznikl v karvinské oblasti a okolí 
žádný důlně indukovaný seizmický jev s významnou seizmickou energií. 
Stanoviště mateřská škola a přečerpávací stanice v Koukolné mají velice podobné 
seizmické podmínky. Na obou stanovištích je zvýšený projev civilizačního neklidu. Jde 
především o blízkost pily, která produkuje významné vibrace, které zcela znehodnotí 
běžný seizmický záznam. Dále jsou zde také častější projevy vibrace dopravy, neboť 
před objekty vedou místní komunikace a nedaleko je také hlavní okresní silniční tah. 
Z těchto důvodů se jeví obě tato stanoviště jako méně vhodná pro umístění trvalého 
monitoringu. 
Stanoviště hájenka se nachází v místě s významně menším civilizačním neklidem a je 
proto k trvalému monitoringu nejvhodnější. Nelze však podrobněji posoudit běžný 
seizmický neklid – například vibrace vyvolané kýváním stromů při větrech. 
Senzory byly instalovány na betonové podlaze nejnižšího podlaží příslušného objektu. 
K měření byla použita autonomní seizmická stanice GAIA od firmy VISTEC Praha. 

Měření provedl ústav geoniky AVČR, v.v.i. Ostrava – Poruba. 
 
Povrchová seizmická stanice  
Na základě podmínek stanoviska MŽP k posouzení vlivů na životní prostředí na záměr 
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacím prostoru závodu 
ČSA v období 2011 - 2016“ byla uzavřena mezi těžařem a Obcí Dětmarovice 
„Střednědobá dohoda“ na výše uvedené období. V rámci této dohody byla v červnu t. r. 
s půlročním předstihem, instalována trvalá povrchová seizmická stanice, a to v části 
obce Zálesí, v obecním objektu restaurace Rumcajs. Od instalace do konce roku tato 
stanice zaznamenala 16 otřesů. 
Je nepřetržitě provozována společností Green Gas DPB, a.s., a bylo dohodnuto, že 
záznamy otřesů o síle 1,0 x 104 J a větší, budou zaslány nejpozději do 3 dnů od vzniku 
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jevu na obecní úřad a bezodkladně budou zveřejněny na internetových stránkách obce 
www.detmarovice.cz  pod tlačítkem „Záznamy seizmického jevu“.  
Na těchto stránkách budou zveřejňovány i veškeré výstupy měření, a to jak nivelačních, 
tak i deformických jevů, které jsou obci předkládány, dle dohody, těžařem. 
Náklady s tímto měřením spojené nese Důl Karviná. 

 
Kontrolní nivelace v lokalitě Dětmarovice 
Členové občanského sdružení Občané za 
životní jistoty si po několikeré urgenci 
vyžádali kontrolní výškové zaměření 
nezávislou firmou na dvou vytipovaných 
rodinných domcích. Svůj požadavek 
odůvodňovali tím, že prof. Černý výsledky 
svého pravidelného výškového měření 
zkresluje a nezveřejňuje skutečnosti. 
Kontrolní výškové zaměření rodinných 
domků čp. 873 a čp. 896 v lokalitě na Zálesí 
bylo provedeno ve dnech 26.7. a 5.8.2010.  
Podezření členů občanského sdružení, že 
prof. Černý neudává správné hodnoty, se 
nepotvrdilo, rozdíly jsou zcela nepatrné. 
 
 
 

 
 

Výsledky: Čp. 873 Čp. 986 
Hodnoty prof. Černého 232,39390 m 232,56240 m 
Hodnoty GIS STAVINVEX  a.s. 232,38921 m 232,55299 m 
Rozdíl 0,00469 m 0,00941 m 

 
Otřesy, které jsem zaznamenala osobně  
V letošním roce jsem osobně zaznamenala několik poměrně silných otřesů: 
2.2. úterý v 9,04 hod.  
14.2. neděle 20,29 hod.  
23.4. pátek v 18,39 hod.  
26.4. pondělí v 13,32 hod.  
7.9. úterý v 21,55 hod.  
 
Výbor pro hornickou činnost 
Pro přípravu, nastudování podkladů a projednávání problematiky spojené s vlivy důlní 
činnosti na katastr obce byl usnesením zastupitelstva obce v tomto i v minulém 
volebním období zřízen Výbor pro hornickou činnost)*.  
V minulém roce projednával a připravoval stanovisko obce k dokumentu „EIA - 
Pokračování hornické činnosti OKD a.s., Dolu Karviná, v dobývacím prostoru závodu 
ČSA na období 2011 - 2016, podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“.  
V tomto roce připravil dokument „Střednědobá dohoda na období let 2011 – 2016 
uzavřená mezi OKD, a. s., Dolem Karviná a Obcí Dětmarovice“.   
 
)* Složení výboru v samostatné kapitole na str. 29/10.  

Měření provedla firma GIS STAVINVEX a.s.  
se sídlem v Petřvaldě. 
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O b č a n é  z a  ž i v o t n í  j i s t o t y 
 
Před blížícími se komunálními volbami se v obci objevila spousta „odborníků“ na tu či 
onu problematiku. Jedním z horkých témat byl vliv důlní činnosti na katastr obce 
Dětmarovice. V souvislosti s připravovanou těžbou na léta 2011 - 2016 jistá skupinka 
občanů šířila některé nepravdivé či zavádějící údaje. Dne 9. dubna 2010 v Motorestu 
v Koukolné byla prezentace, seznámení a diskuze k připravované Střednědobé dohodě 
na léta 2011 - 2016. Tuto prezentaci pořádal výbor místní organizace jedné 
nejmenované politické strany a Občanské sdružení Občané za životní jistoty. Prezentaci 
vedli lidé, jež jsou také členy výboru pro hornickou činnost… 

 
 

L i k v i d a c e  t ě ž n í  vě ž e  E l e o n o r a  b ý v a l é h o  D o l u  D o u b r a v a 
 
 
 
 
 
Asi padesátitunová, osm-
náct a půl metru vysoká 
těžní věž jámy Eleonora v 
areálu bývalého Dolu 
Doubrava se v pátek 26. 
února 2010 zbortila k 
zemi. 
Ke svému konci tak dospěla 170-letá historie poslední jámy a těžní věže v areálu 
bývalého Dolu Doubrava – jámy Eleonora. Ještě do dubna loňského roku sloužila jako 
větrací šachta pro potřeby Dolu Karviná. Z těžní věže byly demontovány lanovnice a 
další zařízení a ve středu 17. února byl ukončen vlastní zásyp jámy do úrovně 18 metrů 
pod ohlubeň. Poté následovala likvidace věže. 
Historie jámy Eleonora sahá do první poloviny 19. století. První nález černého uhlí v 
Doubravě se datuje rokem 1822, kdy majitel panství v Doubravě nechal vyhloubit na 
kopci Vidrholec průzkumnou šachtici Versuch (Pokus) a již v hloubce sedmi metrů 
narazil na uhelnou sloj. Tento úspěšný pokus nastartoval v okolí horečnou hornickou 
činnost. Jako houby po dešti tu začaly vznikat další kutací šachtice, z nichž ale většina v 
pozdějších letech zanikla. 
Tento osud se vyhnul jámě Versuch, která byla později přejmenována na Bettinu a 
zanikla v roce 2006 jako Doubrava I, a také právě Eleonoře. Tu nechal vyhloubit v roce 
1840 do hloubky 10,5 metru baron Antonín z Mattencloitu a v roce 1849 se jejím 
majitelem stala společnost vídeňského bankéře Salomona Mayera Rothschilda, který 
získal v roce 1845 těžební práva v prostoru Orlové a Doubravy. Právě ten ji dal v letech 
1851 a 1854 prohloubit do hloubky 152 metrů a dal jí i její současný název. 
V následujících letech prošla Eleonora řadou změn a modernizací. V roce 1864 byly v 
areálu jámy postaveny parní pumpy na čerpání důlních vod a první parní těžní stroj, 
který zvedal jednoetážovou klec s jedním vozíkem o hmotnosti 600 kg. K provozu 
těžního stroje musel mít strojník pomocníka, který roztáčel setrvačník, aby stroj zabral 
do tahu. Přesto to byl ve své době značný pokrok. O necelých 20 let později – v roce 
1883 – se však těžba pro východnější polohu a velké zásobníky uhlí přesunula na 
Bettinu a Eleonora začala sloužit pouze jako vodní jáma. Šachty byly sloučeny v jeden 
důl se společným názvem Bettina. 

Zřejmě poslední snímek 
těžní věže Eleonora 
v roce 2010 
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V roce 1914 se obě doubravské jámy staly majetkem společnosti Vítkovické 
kamenouhelné doly; to už jejich hloubka dosahovala 578,2 m. V roce 1942 byla 
Eleonora změněna na pomocnou jámu a sloužila k dopravě materiálu. Další zásadní 
změny přinesly léta 1960 – 1964. Instalací nových ventilátorů se jáma Eleonora 
zvýdušnila a byla na ní postavena nová šachetní budova a strojovna těžního stroje, v té 
době už elektrického. Jáma sloužila k propojení větrní sítě dolu, k dopravě technických 
médií a k údržbářským pracím. V roce 1978 byly rekonstruovány ventilátory pro 
zvýšení kapacity větrání dolu a v roce 1992 se rekonstrukce z dvojčinného těžení na 
jednočinné dočkal i těžní stroj. 
Po připojení Dolu Doubrava k Dolu ČSA v roce 1995 sloužila jáma Eleonora jako 
výdušná a k dopravě technologických médií – degazačního plynu, provozní vody, 
vzduchu, popílku a dusíku. Využívána byla také k údržbářským pracím v jámě. Sloužila 
do dubna loňského roku. 
Ve svém konečném tvaru sahala jáma Eleonora do hloubky téměř 790 metrů. Od 
povrchu do hloubky 608 m měla soudkový tvar o rozměrech 5,4 x 4,4 m, dále pak 
kruhový průřez o průměru 5,5 m. 
Areál bývalého Dolu Doubrava ztratil svoji poslední hornickou dominantu. Těžba uhlí z 
ohradníku může pokračovat. 
Vzhledem k tomu, že jáma nebyla zasypána až po ohlubeň a že trvalo odvětrávání 
zásypu, věž nebyla odstřelena, nýbrž snesena pomocí těžké techniky. Hydraulický bagr 
CAT 345 s hydraulickými nůžkami nejdřív odstřihnul její horní část zavěšenou na 120 
tunovém jeřábu Demax, který ji následně položil na místo konečné likvidace. V další 
etapě byly rozstříhány a naloženy na přistavené kontejnery zbylé části konstrukce. 
Dlužno říci, i že přes veškerou přípravu se tento způsob likvidace těžní věže – byť malé 
– ukázal jako docela složitý. Tou nejmenší a popravdě pouze úsměvnou „komplikací“ 
bylo, když si mohutné hydraulické nůžky, podobající se ze všeho nejvíc hladové tlamě 
obřího dinosaura, zadřely při rozkousávání Eleonořina těla pořádnou třísku... 
Železné části věžní konstrukce byly převezeny na šrotiště Centra servisních služeb 
OKD v areálu závodu Lazy Dolu Karviná. 
Likvidaci kozlíkové ocelové věžní konstrukce s jednou vzpěrou provedla firma Zdeněk 
Pastva. Řídil ji bývalý horník a nyní stavbyvedoucí firmy Pastva Jiří Král. Na Dole 
ČSA začínal v roce 1971 jako zámečník a do roku 2002 prošel řadou funkcí až po 
technického náměstka dolu a vedoucího investic a povrchových provozů. 
S likvidací důlních objektů má Jiří Král bohaté zkušenosti. Vždyť právě jeho nynější 
firmě bylo svěřeno bourání povrchových budov na Doubravě, včetně těžních věží 
Doubrava I a Doubrava II a realizace povrchových úprav. 
 „Pro mne, co bývalého havíře, to přesto není nic příjemného,“ přiznal Jiří Král. „Je 
třeba si ale uvědomit, že povrchové objekty Doubravy jsou likvidovány proto, aby bylo 
možné vytěžit zásoby z jejího 
ohradníku. Je to prostě nutnost,“ řekl 
Král. 
Těžní věž jámy Eleonora byla 
poslední dominantou areálu hlavního 
závodu bývalé Doubravy.  
 

Poslední činnou šachtou v doubrav-
ském poli po likvidaci jámy Eleonora 
zůstává jáma Doubrava III – Sever. 
 
 
 

Eleonora na zemi po destrukci 
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N o v ý  v ý r o b n í  z á v o d  B a u m i t  v  Dě t m a r o v i c í c h  
 
Výrobce stavebních hmot, společnost Baumit, otevřel v Dětmarovicích nový závod na 
výrobu suchých maltových a omítkových směsí. Podnik s výrobní kapacitou 300 tisíc 
tun ročně je kapacitně největší a zároveň nejmodernější výrobnou suchých směsí v 
České republice. Celkové investiční náklady přesáhly 420 milionů korun, v budoucnu je 
plánováno další rozšíření výroby. Výrobky jsou určeny především pro Moravu a 
přilehlé regiony Polska.  
Výrobní areál vyrostl v rekordní době, první výrobky zde vyrobili za necelých 12 
měsíců od zahájení výstavby a za další 3 měsíce již vyráběli v plném trojsměnném 
provozu. V současné době i přes stavební recesi vyrábí na plnou kapacitu ve 
čtyřsměnném provozu.  

 
 
Hlavním důvodem výstavby 
byly chybějící výrobní kapa-
city společnosti Baumit v se-
veromoravském regionu, cí-
lem pak rychlejší a efektiv-
nější logistika dodávek. 
Bonusem pro oblast, která se 
dodnes potýká s vysokou 
nezaměstnaností, je vznik 
nových pracovních míst. V 
samotném závodě pracuje 40 kvalifikovaných pracovníků z bezprostředního okolí. V 
Dětmarovicích našli šikovné a pracovité lidi, kteří dnes tvoří silný a kvalifikovaný 
pracovní tým. Na výrobu je navíc navázána celá řada sekundárních pracovních míst, 
která souvisejí s dodávkami surovin, logistikou či servisními činnostmi.  
Kamenivo, které se ve zdejší výrobně zpracovává, pochází výhradně z regionálních 
zdrojů. Místo výstavby vedle stávající elektrárny bylo zvoleno tak, aby nedošlo ke 
znehodnocení orné půdy, pastvin či místa vhodného pro občanskou výstavbu.  
Vlastní výstavba probíhala od počátku roku 2008 a před vánocemi sjela z výrobní linky 
již první paleta hotových výrobků. Zkušební provoz probíhal od února do září loňského 
roku, v říjnu 2009 pak proběhla úspěšná kolaudace. Ta potvrdila, že závod splňuje 
nejpřísnější evropské předpisy na ochranu životního prostředí.  
Při výrazném propadu tuzemského trhu, a to zejména v segmentu pozemních staveb, 
pomáhá silná poptávka po výrobcích na polském trhu. V současnosti polovina produkce 
závodu směřuje k našim severním sousedům a polovina na moravský trh. V budoucnu 
se očekává, že se podíl dodávek ve prospěch České republiky zvětší. Kromě toho jsou 
již nyní připraveny plány na zvýšení denní produkce i rozšíření vyráběného sortimentu. 
V závodu se prozatím vyrábí zdicí malty, potěry, různé typy omítek, včetně stále 
populárnějších sádrových omítek, a celá řada na našem trhu jedinečných produktů s 
příměsí alfapolohydrátů. Kromě produkce suchých směsí by v horizontu 3 až 5 let měla 
v Dětmarovicích vyrůst moderní jednotka na výrobu pastózních omítek a fasádních 
barev v uzavřeném technologickém cyklu, který je velmi šetrný k životnímu prostředí.  
Propad českého stavebnictví v minulém a letošním roce dostal mnohé producenty 
stavebních materiálů do velkých potíží. V roce 2009 se objem stavebních investic snížil 
přibližně o 30 %, v tomto roce lze očekávat propad o dalších cca 15 %. Tento trend se 
projevil také v mírném propadu tržeb společnosti Baumit v roce 2009 ve srovnání s 
velmi úspěšnými roky 2007 a 2008. Ve srovnání s výrobci materiálů určených výhradně 

Pohled na Baumit z příjezdové komunikace k EDĚ 
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pro novostavby jsou ale vyhlídky Baumitu do budoucna poměrně optimistické. Letos se 
podařilo další pokles prodeje zastavit a ke konci roku očekávájí navýšení obratu na 1,4 
mld. Kč. To by oproti loňskému roku znamenalo zvýšení tržeb o 30 milionů Kč. Letošní 
pozitivní bilance a dobré vyhlídky do budoucna mají několik příčin. Baumit se svým 
širokým portfoliem produktů dokáže pružně reagovat na změny v poptávce. V minulých 
letech proudila většina produktů na velké developerské projekty. Jednalo se hlavně o 
výrobky určené pro novostavby, kde rozhodujícím kritériem byla cena. Dnes se skladba 
produktů mění ve prospěch kvalitnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou určených 
na zateplení a sanace objektů. Nárůst individuálních investic v segmentu údržby a 
rekonstrukcí na úkor developerských projektů způsobil, že výrazně vzrostl prodej 
dražších prémiových produktů a systémů z jejich portfolia. Právě špičkové výrobky jsou 
hlavní konkurenční výhodou značky Baumit, která je evropským inovátorem v oboru a 
do vývoje nových systémů pravidelně investuje velké úsilí i finanční prostředky.  
 
První zprávy o výstavbě nového podniku v obci se objevily v roce 2007, kdy bylo 
vydáno první územní rozhodnutí o umístění stavby „Výrobna suchých maltových směsí 
Dětmarovice“ na katastru naší obce s částečným zásahem do katastru Dolní Lutyně. 
Dne 13.2.2008 pak podal žadatel, Baumit, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 
01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav, žádost o vydání změny územního rozhodnutí o 
umístění stavby „Výroba suchých maltových směsí Baumit – Dětmarovice“, nyní na 
pozemcích parc.č. 4744/1, 4744/24, 4748, 4745/1, 4745/3, 4745/7, 4745/8, 4745/9, 
4754/1, 4747/104, 4747/106 v katastrálním území Dětmarovice.  
 
Baumit v České republice 
Výrobky značky Baumit tvoří ucelený výrobní program stavebních materiálů a 
technologií, které se používají zejména v profesionální stavební praxi.  
V roce 1992 byla založena v Praze společnost Baumit, spol. s r.o., jako výhradní 
dodavatel a distributor stavebních hmot značky Baumit v České republice. Společnost 
měla a má zastoupení po celé republice, vybudovala si také pevné místo v sítích 
předních stavebních obchodníků a významných stavebních firem. 
V roce 1998 byla v České republice zahájena výroba pastózních probarvených omítek a 
fasádních barev. Moderní technologická zařízení splňují nejpřísnější ekologická kritéria. 
Ve výrobně v Brandýse, stejně jako v ostatních Baumit výrobnách v Evropě, jsou 
míchány špičkové materiály s jedinečnými vlastnostmi. V případě potřeby je běžným 
standardem domíchání přesně shodného odstínu s již dříve zakoupenými výrobky nebo 
namíchání odstínu podle individuálního přání zákazníka. 
V roce 2003 společnost Baumit v České republice posílila své postavení. Po převzetí 
firmy Bayosan počátkem roku 2003 získala v Praze - Čakovicích vlastní výrobní 
základnu pro suché maltové, omítkové a betonové směsi. Spojením výrobkových řad 
Baumit a Bayosan se vytváří nevídané možnosti pro zdění, omítání, sanace, renovace i 
zateplování. Obě firmy již dříve představovaly každá ve své oblasti technickou a 
kvalitativní špičku (Baumit především jako specialista č. 1 v zateplování a Bayosan jako 
významný hráč v sanacích). 
Výrobky Baumit nalézají uplatnění jak na novostavbách, k sanaci a rekonstrukci 
historických budov, tak také k dodatečné tepelné izolaci všech typů budov stejně jako k 
barevnému řešení fasád. Kvalita materiálů značky Baumit vychází z dlouhodobých 
zkušeností rakouské mateřské společnosti. 
Fasády, omítky a potěry z produkce Baumit jsou k dostání v rozsáhlé síti obchodníků, 
stavebnin i realizačních firem. Široký sortiment různorodých výrobků je sladěný do 
ucelených systémů. 
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C o a l  M i l l  a . s . 
 
Mlýnice uhlí, jediný závod svého druhu na území České republiky, kolaudován v roce 
2009. Jedná se o nový průmyslový areál s úpravnou uhlí na černouhelný multiprach a 
mletý antracitový prach. 
Coal Mill a.s. je moderní, rozvíjející se společnost, která disponuje špičkovou 
technologií na zpracování černého uhlí. Byla založena v říjnu 2006 a je zapsána v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3104. 
Areál firmy o rozloze 
17.686 m2 je situován 
ve výrobně-průmys-
lové zóně mimo 
obydlenou část obce 
za železniční tratí 
v místech, kde kdysi 
sídlila potravinářská 
firma Bernatík. 
Nejbližším „souse-
dem“ Coal Milllu je 
Baumit, v blízkosti je 
elektrárna.  
Nová administrativní 
budova dostala čp. 
1300. 
 
Proces mletí černého uhlí 
Surové uhlí je naváženo na sklad do našeho závodu výhradně po železnici a je 
uskladněno v krytém skladě o kapacitě 5 tis. tun. Poté je uhlí pásovými dopravníky 
transportováno na stanici předemletí a následně je takto upravená frakce podrobena 
samotnému mletí a vysušování. Proces mletí je kapacitně nastaven až do 40 tun/hod. v 
závislosti na vstupním materiálu. Roční výrobní kapacita závodu je cca 180 kt/rok. 
Mleté uhlí je uloženo ve dvou silech o kapacitě 500 m3, což dává možnost distribuovat 
současně 2 druhy multiprachů. Ty jsou expedovány do železničních vagónů nebo do 
autocisteren. Současně jsou mleté černo-uhelné multiprachy přepravovány v režimu 
ADR/RID vyjma antracitového prachu.  
 
Technologie 
Závod klade vysoký důraz na bezpečnost technologie. Mlýnice uhlí je zabezpečena jak 
protivýbuchovými konstrukčními prvky (odlehčovací klapky, průtržné membrány), tak 
inertizací CO2, která je používána i k čeření v silech. Používají několik aktivních prvků 
inertizace, jež mají senzory v celé technologii. Sledování a případně aktivace 
bezpečnostních systémů se děje na základě překročení přípustných teplot, tlaků, 
případně světelného zdroje původem z výbuchu. Technologie je vybavena HRD 
systémem, který je schopen případný výbuch zaznamenat a potlačit tlakový ráz na 
minimum již v době svého vzniku. Riziko žhnutí uhlí a jeho zápalu, potažmo výbuchu, 
je minimalizováno aktivním sledováním hladiny CO v systému. Celá technologie vč. 
pásových dopravníků je zastřešena, což umožňuje produkci za téměř konstantních 
podmínek v celoročním provozu a toto má pozitivní vliv na plynulost výroby a stabilitu 
procesu mletí spolu s kvalitou výsledného produktu. Pendulový mlýn kombinuje 
vysokou efektivitu mletí spolu se stabilitou procesu. 

Pohled na mlýnici ze sousedního závodu Baumit 
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SSll uužžbbyy,,   oobbcchhoodd,,   
ppooddnn ii kkáánníí   

 
 
 
 
 

 
Jednou z ostře sledovaných aktivit  

dětmarovického podnikání je útulek pro psy  
firmy Mirpal na Skotnici. 
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N o v i n k y  v e  s l u ž b á c h  a  p o d n i k á n í 
 
Nový vysílač T-mobil 
Dlouho si občané stěžovali na špatný signál T-mobilu. 
V letošním roce se situace značně zlepšila výstavbou nového 
vysílače na úpatí Wilczkova kopce. 
 
Dětmarovická lékárna nabízí zákazníkům bonus 30,- Kč za 
každou položku na receptu pro držitele zákaznické karty. Kartu 
lze získat přímo v Dětmarovické lékárně. 
 
Firma VAS  – prodejna smíšeného zboží – v obecní budově čp. 
942, kterou provozovala paní Dáša Valicová, ukončila činnost ke dni 31.12.2010. 
V obci působila celých dvacet let. Byly doby, kdy byla pro občany velkým přínosem, 
ale v posledních letech již stagnovala. 
 

 
 

Bývalý kulturní d ům na Olmovci čp. 126 léta vlastnil pan David Ligocký, který zdědil 
tento objekt po svém otci. Provozoval zde hospodu, ale ta již dlouho nebyla v činnosti. 
Na tento majetek byl v dubnu 2010 prohlášen konkurz. V prosinci se konala dražba. 
Odhad ceny nemovitosti dle znaleckého posudku byl 3,500.000 Kč. 
 
Čerpací stanice pohonných hmot v Koukolné změnila majitele. Nový název je Eurobit. 
V areálu je umístěn také autobazar. 
Na čerpací stanici byla dne 12.7.2010 provedena kontrola a majiteli byla udělena pokuta 
60.000 Kč)*. Tak se naše místní „čerpačka“ zařadila mezi 48 hříšníků v České republice 
v této oblasti, což pro nového majitele není moc lichotivé a pro zákazníky velice 
nepříjemné.  
 
V Dětmarovicích funguje také Půjčovna přívěsných vozíků, a to na adrese Milan 
Kolibač, Dětmarovice čp. 998. Vozíky je možno zapůjčit v pondělí až sobotu v době od 
7 do 17 hodin. Po telefonické domluvě lze tuto službu objednat i na neděli či mimo 
pracovní dobu.  
 
)* Ke zveřejnění čerpacích stanic, které neprošly kontrolami, se Česká obchodní inspekce odhodlala v 
úterý 11. ledna 2011 po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu. Byl to nečekaný krok, protože 
novela zákona o pohonných hmotách, která to nařizuje, teprve čeká na projednání v parlamentu. Státní 
orgány uvádějí jako důvody zveřejnění právní konsenzus. Dosud se názory právníků na to, zda seznamy 
vydat, či ne, rozcházely. 

Výstavba nového vysílače 

Interiér prodejny VaS s paní Valicovou 
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Z m ě n y  Č e s k é  p o š t y 
 
Telegram skončil po 160 letech 
Česká pošta po 160 letech zrušila posílání telegramů. Tuto vysoce ztrátovou službu už 
lidé téměř nevyužívali. Vytlačily je rychle se rozvíjející nové technické vymoženosti, 
především mobily a „esemesky“. Oficiálně už nebylo možné telegram poslat 1. dubna 
letošního roku. 
V roce 2009 přijali pracovníci poboček České pošty od občanů pouhých 756 telegramů. 
O něco více telegramů posílaly instituce - skoro 20 tisíc ročně. Donedávna je využívaly 
například nemocnice, když informovaly o zdravotním stavu pacientů.  
Poslat telegram bylo již i neúnosně drahé. Jedna delší věta vyšla třeba i na dvě stě 
korun. 
Zastaralý telegram nahradila nová služba tzv. „on-line dopis“ kterou pošta zavedla 
vloni. Člověk může emailem zprávu poslat na poštu, kde ji vytisknou, vloží do obálky a 
doručí adresátovi. 
První telegramy umožnil na českém území posílat výnos z roku 1850. Umožnil ho 
vynález telegrafu, který pár let předtím představil Američan Samuel Morse. 

 
 
Změny v poštovních známkách  
Nové technologie se objevily a projevily i ve výrobě poštovních známek. Do distribuce 
se letos 28. dubna dostaly známky, které poprvé v historii poštovnictví na našem území 
uvádějí známku s nominální hodnotou označenou písmenkem. Jsou označeny po vzoru 
ze zahraničí písmenem „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní dle 
aktuálního ceníku 10 Kč. V dalších měsících (v květnu a v prosinci) pak vyšly další 2 
známky s jiným označením (jiným písmenem). Tyto známky již nejsou „na olizování“, 
ale jsou to samolepky. I z této oblasti života se vytrácí dlouho zaběhnuté kouzlo. 

                                                             

Staré 
telegramy 
byly 
nádherné. 
Tento 
 je z roku 
1947. 

Vlevo: první česká samolepící 
známka s postavičkou Fifinky 
z komixu Čtyřlístek. 
Vpravo: klasická známka 
s uvedenou nominální hodnotou. 
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OObbyyvvaatt eell sstt vvoo,,   
ppééččee  oo  oobbyyvvaatteell ssttvvoo   

 
 
 

 

 
Také v Koukolné za mateřskou školou roste nová kolonie rodinných domků. 

 
 
 

Na konci roku 2006 měla naše obec 3.874 obyvatel, v letošním roce jsme po mnoha 
letech, spíše po několika desetiletích, překročili hranici čtyř tisíc. Celkem ke dni 
31.8.2010 žilo v Dětmarovicích 4.019 osob, z toho 1.954 mužů a 2.065 žen. Z celkového 
počtu je 3.382 voličů. 
Obyvatelstvo žije v převážné míře v rodinných domcích, bytových domů je v naší obci 
poskrovně. Několik obyvatel také žije ve skromnějších podmínkách v zahradních 
chatkách či domcích. 
Budovy mají tři číselné řady. Stavby na katastru Dětmarovic mají nejvyšší přidělené čp. 
1312, budovy na katastru Koukolné čp. 79K a zahradní domky a chatky evidenční č. 60. 
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V ý v o j  p o p u l a c e  v  l e t e c h  2 0 0 6  –  2 0 1 0 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel k 31.12. 3.874 3.897 3.940 3.960 4.042 

 
Ukazatel 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 

Muži celkem 1859 1872 1892 1905 1926 
Muži nad 15 let   1700 1705 1720 
Ženy celkem 1996 2003 2009 2037 2042 
Ženy nad 15 let   1776 1790 1788 
Obyvatel celkem 3855 3875 3901 3942 3968 
Obyvatel nad 15 let   3476 3495 3508 

 
 
V ý s t a v b a  r o d i n n ý c h  d o m ků  v  l e t e c h  2 0 0 6  –  2 0 1 0 
 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Vydáno stavebních povolení 11 25 23 15 19 

Kolaudováno 10 7 15 13 18 

 
 
N o v í  o bčá n c i  n a š í  o b c e 
 
Na obecním úřadu jsme slavnostně přivítali: 
23. ledna  
Terezu Zučkovou, Kláru Anastázii Motlovou, Václava Trombalu, Magdalénu 
Krůčkovou, Viktora Buru, Daniela Hvojníka, Terezu a Karolínu Krainovy. 
13. března   
Daniela Mazurka, Lauru Schnellerovou, Daniela Naďala, Sáru Mitrovskou, Natálii 
Jeziorskou, Denisu Weissovou, Nikolase Němce, Annu Matušínskou a Adama Baara.  
1. května  
Anetu Lachmanovou, Kristýnu Kouřilovou, Denisu  Fildanovou a Klaudii Škutovou. 
25. září  
Veroniku Vašíčkovou, Simonu Horváthovou, Lukáše Lasotu, Ondřeje Tobolu, Valerii 
Golasovskou, Dominika Gašperáka, Karla 
Davida Franka, Martina Sniegoně, 
Vojtěcha Maschtowského, Kristýnu 
Foltynovou a Tobiáše Dudu. 
13. listopadu  
Štěpána Totka, Adama Vagnera, Dorotku 
Hanuskovou a Lauru Konkolskou. 
 
 
Vítání dvojčátek 
V posledním období se rodí větší počet 
dvojčátek než v dobách nedávno minulých. V sobotu 2. října byly na obecním úřadu 
slavnostně uvítány do života hned tři dvojice.  
 

Vítání miminek dne 13. listopadu 
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Byly to  
Alexandra a Dominika 
Vizváryovy,   
Tina a Adriana Mžykovy a  
Kristýna a Gábina Mašánovy. 
 
 
 
 
 
 
N e t r a d i čn í  s v a t b y 
 
Doba, kdy měli snoubenci možnost uzavřít sňatek pouze na radnici, případně v kostele, 
je dávno pryč. Stále častěji si budoucí novomanželé k uzavření sňatku vybírají 
netradiční místa.  
Svatba v parku před Dělnickým domem 
25.6.2010 se park před Dělnickým domem změnil k nepoznání. Bíle oděné židle 
doplňovaly rudé mašle, které krásně ladily s právě rozkvetlými pnoucími růžemi 
v parku. Starosta obce Ing. Lumír Mžik za asistence matrikářky p. Jany Krůlové oddal 
na bílém koberci pod bílým baldachýnem Radima Ujfalušiho z Háje ve Slezsku s 
Radkou Adamčíkovou z Orlové – Lutyně.  
Na svatbu se přišlo podívat několik desítek místních obyvatel, především mladých 
dívek, které sem přivedla touha spatřit „naživo“ jednoho ze svatebčanů, ženichova 
bratra – reprezentanta České republiky v kopané, Tomáše Ujfalušiho. 

 
Svatby už i v Hastrmance 
V měsíci červenci starosta obce oddával hned dvakrát na venkovní terase nad vodní 
hladinou rybníka v restauraci Hastrmanka.  

  
Současné svatební tabule. Vlevo v Dělnickém domě, vpravo v Hastrmance 

Park 
25.6. 
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V í c e  n e ž  9 0  l e t  s e  l e t o s  d o ž i l i 
 
Leden  92 let Pavel Bolek 
Únor  90 let Hedvika Szem lová 
  Marie Bartečková 
 92 let Květoslava Grossová 
Květen  92 let JUDr. Otakar Karas 
Červenec   92 let Anna Marc inkovská 
Srpen  90 let Milada Tomčíko vá 
 99 let Emilie Antončíková 
Září  91 let František Ferfecki 
Listopad 90 let Alžběta P levová 
 97 let Štěpánka Jurčíková 
Prosinec 90 let Anežka Hat láková 
 92 let Štěpánka Barteczko vá 
 95 let Marie Fo ltynová 

 
 
Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i   
 
v únoru:   Růžena a Josef Tkočovi 
v říjnu:  Ludmila a Zdeněk Švedovi 
12. listopadu:  Anna a Ondřej Hanuskovi 

 
 
S e t k á n í  j u b i l a n t ů   
 
I v letošním roce pořádala Komise pro občanské záležitosti již tradičně Setkání 
jubilantů. Ve středu 20. října se v sále Dělnického domu sešli oslavenci, kteří v letošním 
roce dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 let. Účast byla vysoká, celkem i s  partnery přišlo na 
společné setkání 103 občanů. Jako dárek obdrželi jubilanti poukaz do solné jeskyně 
v Dětmarovicích a při malém občerstvení a 
dobré hudbě se pak dobře pobavili.  
V podobném duchu proběhlo i slavnostní 
setkání padesátníků a šedesátníků. Ti byli do 
Dělnického domu pozváni na pátek 5. 
listopadu. I jejich účast byla vysoká a rovněž 
přesáhla stovku. I tito oslavenci dostali jako 
dárek k narozeninám poukaz do solné jeskyně a 
velmi dobře se při dobrém vínu a ve víru tance 
bavili až do půlnoci. 
 

Anna a Ondřej Hanuskovi  
svůj slib, který si dali před 50 léty,  
si znovu připomněli v sobotu  
13. listopadu slavnostním obřadem  
na obecním úřadu.  
Ač občané Dolní Lutyně, svatbu i 
zlatou svatbu měli v Dětmarovicích.   

Na setkáních „mladších“ jubilantů bývá veselo  
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O d e š l i  z  n a š i c h  ř a d  
 
Milan Hanusek (*25.5.1942 - �28.2.2010, čp. 916). Dlouholetý předse-
da Honebního společenstva Rovina, který stál v jeho čele od roku 1993.  
V této složité problematice udělal spoustu záslužné práce. Rovněž 
dlouholetý člen Občanského sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice. 
Myslivost byla jeho velkou vášní, které věnoval spoustu času.  
 
Vladimír Kolá ček (*7.6.1952 - �4.4.2010, čp. 556). Majitel místní nábytkářské firmy 
PROCON, která mimo jiné vybavila nábytkem kanceláře obecního úřadu v roce 2004 po 
rekonstrukci budovy. V minulosti jeho koníčkem byla hudba, dělal kapelníka hudební 
skupiny, která byla registrována při Osvětové besedě.  
Zemřel zcela nečekaně ve věku 58 let v odpoledních hodinách o velikonoční neděli při 
tragické dopravní nehodě v Bohumíně. Po střetu s osobním automobilem na své 
oblíbené motorce svým zraněním na místě podlehl. 
 
Drahouš Poláček (*31.1.1928 - �16.8.2010, čp. 718). Pracoval na Dole 
Doubrava, naposledy ve funkci předsedy ZV ROH. Mnoho let se 
aktivně zapojoval do veřejného života v obci. Byl poslancem Místního 
národního výboru, předsedou komise SPOZ a v letech 1986 – 1990 byl 
místopředsedou Místního národního výboru v Dětmarovicích.  
Jeho koníčkem byla myslivost. Aktivně pracoval ve vedení 
Mysliveckého sdružení, kde dokonce v letech 1985 – 1990 vykonával funkci předsedy. 
 
Plk. Ludvík Kr ůček, náš bývalý spoluobčan, zemřel ve věku 97 
let dne 1. dubna 2010.  
Ač již nebyl občanem obce, jeho životní dílo si zaslouží, abych 
mu zde věnovala alespoň pár řádků. Takových lidí jsme v obci 
moc neměli.  
Pan Krůček se narodil v hornické rodině 10.11.1912 
v Dětmarovicích na Glembovci. Jeho život byl velice pestrý a 
plný zvratů. Ač pocházel z velmi skromných rodinných poměrů, 
vystudoval Průmyslovou školu v Karviné s maturitou, po 
absolvování prezenční vojenské služby absolvoval Vojenskou 
akademii v Hranicích na Moravě a stal se důstojníkem z 
povolání. V období druhé světové války se aktivně zapojil do domácího odboje proti 
fašistům. Po únoru 1948 byl označen jako státně nespolehlivý, pro armádu nepotřebný a 
byl zbaven vojenské hodnosti. V roce 1951 pak díky svým známostem našel uplatnění 
v Železárnách a drátovnách Bohumín, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Po 
sametové revoluci v roce 1990 byl rehabilitován a v roce 1992 byl dodatečně uznán jako 
účastník národního boje za osvobození, byla mu vrácena hodnost podplukovníka a 
dodatečně povýšen do hodnosti plukovníka. Ještě své 95. narozeniny)1 v roce 2007 
oslavil v plné síle.  
V Dětmarovicích prožil valnou část svého života. Angažoval se ve veřejném dění 
v obci. Na stáří se přestěhoval do Hranic na Moravě, kde svůj dlouhý, plodný a 
zajímavý život dožil)2. 
Poslední rozloučení se konalo v pátek dne 9.4.2010 v 1100 hod. v obřadní síni v Hranicích. 
 
)1 Viz Kronika obce 2007, str. 58/07. 
)2 Některé doklady, korespondence a úryvky z pamětí, které mi plk. Krůček napsal či okopíroval, jsou 
založeny v historických dokumentech obce Dětmarovice v přílohové části Kroniky obce.  
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Smuteční obřad se uskutečnil se všemi vojenskými poctami – čestnou stráží vojáků 
hranické vojenské jednotky, státní vlajkou, čestnými salvami. Završen byl českou státní 
hymnou, což bylo velmi emotivní.  
Jak jsem již kdysi v roce 2007 
v Kronice obce napsala, byl to 
dětmarovický patriot se vším 
všudy. Dokonce i ve smutečním 
projevu řečník zdůraznil, že 
Dětmarovice navždy zůstaly 
v jeho srdci.  
Na výslovné přání plk. Krůčka 
odpočívá urna s jeho ostatky na 
hřbitově v rodných Dětmarovicích.  
 
 
 
D á r eče k  p r o  b o j o v n i c i  A n e ž k u 
 
Celé školní vyučování trávívala Anežka Sztwiertniová na vozíku. Teď má možnost si 
od něj alespoň o přestávkách odpočinout. Nezačala sice chodit, ale dívce, která trpí 
svalovou atrofií, věnovalo občanské sdružení TRIANON z Českého Těšína pět tisíc 
korun na polohovací vak. Na něj si může sednout, lehnout, prostě relaxovat a 
odpočinout si v jiné poloze, než ve které je jinak celé vyučování. 
Každý rok – již 7 let - v rámci projektu „Bez bariér, bez hranic“ pomáhá občanské 
sdružení Trianon vybranému člověku nebo instituci. Cílem je podpora 
handicapovaných, mladých a seniorů. Tentokrát to byla právě Anežka Sztwiertniová, 
která chodí do třetí třídy naší základní školy v Dětmarovicích a která je jedinou 
integrovanou žákyní s tělesným postižením. 
V Trianonu dostali tip na Anežku od starosty obce Ing. Lumíra Mžika. Rodinu pak 
oslovili s tím, že si sami mohou rozhodnout, co by nejvíce potřebovali. A vybrali si 
právě vak, jenž Anežce ulehčí její denní činnosti ve škole. Jedná se o speciální mohutný 
vak umožňující vhodné a pohodlné polohování, které je pro malou slečnu na vozíčku 
v průběhu vyučování nesmírně přínosné. 
Tento nápad, pořídit vak, napadl asistentku 
Helenu Hanselovou, která Anežce pomáhá 
ve škole. Asistentka charakterizuje Anežku 
jako veselou a kamarádskou. „Je hrozně 
silná, i přes svoje postižení nemá problém 
si najít kamarády, zapojit se do party ve 
třídě. A děti ji berou úplně normálně,“ 
řekla Hanselová. 
Anežka Sztwiertniová)1 si společně s rodi-
či převzala od Viliama Šuňala z Občan-
ského sdružení TRIANON z Českého 
Těšína dárek - polohovací vak dne 5. února 
2010 v prostorách základní školy.  

 
 
 
 
)1 O Anežce také v Kronice obce 2007 na str. 56 – 57/07. 

Na pohřbu plk. Ludvíka Krůčka 

Anežka se svou asistentkou v novém vaku 
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I n f o r m a c e  o  p o s k y t o v á n í  p eč o v a t e l s k é  s l u ž b y  v  o b c i   
 
Cíle poskytování pečovatelské služby 
Cílem poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) v Dětmarovicích je poskytnutí 
pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, onemocnění nebo 
zdravotního postižení. 
 
Místo a způsob poskytování PS 
PS v Dětmarovicích je poskytována převážně občanům žijícím v domech 
s pečovatelskou službou (dále DPS), a to každý pracovní den v době od 700 hodin ráno 
do 1430 hodin odpoledne. Cílovou skupinou osob pro umístění v DPS jsou mladší 
senioři (65 – 80 let) a mladší osoby se sníženou soběstačností z důvodů zhoršeného 
zdravotního stavu. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Dětmarovice dle 
potřebnosti žadatele o byt. 
Pečovatelská služba v DPS je poskytována v tomto rozsahu: 
a/ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c/ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Dále PS zajišťuje rozvoz obědů v terénu, a to potřebným občanům žijícím na území 
obce. Obědy jsou dodávány ze školní jídelny při ZŠ Dětmarovice. V období prázdnin tj. 
července a srpna jsou obědy zajišťovány u jiného dodavatele.  
 

 
 
Způsob podání žádosti o pečovatelskou službu 
Žádost podává občan osobně nebo prostřednictvím rodinných příslušníků. Zájemce o 
poskytování PS si může zvolit, kde bude žádost o poskytnutí této služby sepsána 
(domácí prostředí nebo obecní úřad). K žádaným úkonům je mu poskytnuta informace o 
způsobu jejich provedení a zároveň je informován o dalších úkonech, které PS 
poskytuje. Je seznámen se všemi podmínkami poskytování služby včetně ceny a 
způsobu platby. Na základě jednání se zájemcem o PS a podání jeho žádosti je sepsána 
smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem PS.     

DPS  
čp. 670 
v letošním 
roce 
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N e g a t i v n í  je v y 
 
Hasiči bojovali s požárem pily 
K požáru objektu pily spěchali v úterý v podvečer 4.5. hasiči do Koukolné. Plameny 
byly zpozorovány třicet minut po 18. hodině. Škoda byla předběžně odhadnuta na 150 
tisíc korun. U požáru zasahovaly čtyři jednotky. Hořela střecha u komína. Požár zasáhl 
plochu asi 5 metrů čtverečních. 
Pod kontrolu dostali hasiči 
oheň během deseti minut, 
během dalších 20 minut požár 
dohasili. Událost se obešla bez 
zranění. Příčina vzniku nebyla 
upřesněna. 
Vzhledem k počtu hasičských 
cisteren musela dopravu na 
silnici spojující obec s 
Karvinou a Bohumínem řídit 
policie.  

 
Rušení nočního klidu 
Ze soboty 31.7. na neděli 1.8. 
rušila noční klid banda mla-
dých „puberťáků“.  
Okolo půlnoci vysypali na 
Zálesí u spojky na Glembovec 
sklo z kontejneru na separo-
vaný odpad a ve tři hodiny ráno 
je házeli zpět.  
Tento, pro spícího člověka, 
nepříjemný incident se nestal 
poprvé, ale v obměněné podobě 
se opakoval již po několikáté. 
 
Požár kontejneru 
V neděli dne 1. srpna zasahovali hasiči u požáru velkoobjemového kontejneru u občana 
Ovesného na Zarembově cestě vedoucí na Zálesí. Ani tato událost není ojedinělá, již 
jsem viděla hořet přeplněné kontejnery několikrát. Někdy je to způsobeno tím, že 
občané vysypou do kontejneru žhavý popel, ale to nebyl případ tohoto požáru v době 
teplého letního dne … 
 
Agresivní opilec 
Policisté z Dětmarovic zadrželi koncem listopadu agresivního opilce, který surově 
napadl svoji sestru a matku. Dvaatřicetiletý muž svoji o šest let mladší sestru škrtil a 
mlátil pěstmi do obličeje. Když ji chtěl bránit její partner, napadl útočník i jeho. 
Nadávkám a vyhrožování neunikla ani matka obou sourozenců. 
Po příjezdu do domu měli s agresorem práci i policisté. Muž na jejich výzvy nereagoval, 
vulgárně nadával a sílila jeho agresivita. Hlídka nakonec muže přemohla a v poutech ho 
převezla do protialkoholní záchytné stanice v Karviné. Při vyšetřování incidentu navíc 
vyšlo najevo, že muž na své příbuzné útočí velmi často. Kvůli domácímu násilí ho proto 
policisté nakonec vykázali na deset dní z domu. To je teda trest … 
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KKuu ll ttuu rr aa,,   ccíí rr kkvvee,,   
nnáábboožžeennssttvvíí   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Šestá obecní slavnost se letos poprvé konala v areálu sportovního klubu. 
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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: 
30.1. 12. obecní ples v Dělnickém domě OÚ 
5.2. Masopustní průvod Škol. družina 
6.2. Motorká řský ples 

Ples ve zcela novém duchu  
 

Dělnický 
14.2. Dětský karneval MŠ Koukolná MŠ, SRPŠ 
20.2. Sokolský ples v sokolovně TJ Sokol 
20.3. Josefovská zábava v sokolovně 

Vstupné 250 Kč – v ceně vstupenky večeře,  
slosovatelné vstupenky. 

 

SRPŠ, ZŠ 
25.-27.3. Výstava Velikonoční aranžmá ČZS 

27.3. Dětmarovické groble TJ Sokol 
22.4. Den Země ZŠ 
23.4. Zájezd do Olomouce na jarní Floru 

V dopoledních hodinách exkurze  
do Moravské gobelínové manufaktury  
ve Valašském Meziříčí, kde se účastníci seznámili  
s více než stoletou historií ručně tkaných koberců. 

 
 
 
 

ČZS 
30.4. Pálení čarodějnic  

Tradiční akce u základní školy.  
 

SRPŠ, ZŠ 
7.5. Oslavy Dne osvobození 

Pietní vzpomínka od 16 hodin u pomníku 
obětem 2. světové války v parku u Dělnického domu. 
V krátkém programu vystoupili žáci základní školy. 

 

 
OÚ 

9.5. „Ze dvou se to lépe táhne“  
Vystoupení Zdeňka Izera v neděli v 1500 hodin 
v Dělnickém domě u příležitosti oslav Dne matek. 
V pořadu jsme se setkali  
s nezaměnitelným humorem tohoto umělce.  
Jako vždy přišly na řadu oblíbené parodie televizních 
pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
To vše bylo obohaceno nejrůznějšími zábavnými 
kostýmy a převleky.  
V programu byla tentokrát partnerkou Zdeňka Izera 
zpěvačka Luďka Kuralová.  
Vstup zdarma. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OÚ 

27.5. Veselé zpívání 
Ve  čtvrtek v 1600 hodin v sále Dělnického domu. 
V programu vystoupil dětský pěvecký sbor a žáci ZŠ. 
Zároveň jsme mohli zhlédnout výstavku zdařilých 
výrobků a obrázků dětí nejen ze základní školy, ale i 
z mateřských škol, školní družiny a zájmových kroužků. 

 

 
 
 

SRPŠ, ZŠ 
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5.6. Den otevřených dveří 
Spojený se Dnem dětí s Hopsalínem a hasiči.  
Připraveno mnoho atrakcí pro děti, kromě prohlídky 
elektrárny za odborného doprovodu bylo možno 
zhlédnout počítačové programy v informačním centru. 

 

 

EDĚ 
5.6. 6. obecní slavnost  OÚ 

10.6. Koncert žáků ZUŠ včetně vyhodnocení nejlepších 
ve sňatkové síni na Obecním úřadu. 

 
ZUŠ, OÚ 

12.6. 7. ročník soutěže starých pánů Hasiči 
19.6. Dětské radovánky 

V sobotu ve 1400 hodin v areálu sokolského hřiště. 
V programu vystoupily děti obou mateřských škol  
a žáci ZŠ. 
Rodiče připravili pro své ratolesti různé atrakce a soutěže. 

 

 

SRPŠ, ZŠ 
24.6. Přijetí nejlepších žáků u starosty obce OÚ 
28.6. Vyřazení žáků 9. třídy OÚ 
30.6. Slavnostní zakončení školního roku ZŠ, OÚ 
28.8. Koncert skupiny BLAF  v areálu fotbalového hřiště ODS 

13.-15.8. Sraz vícemístných kol TJ Sokol 
 Turnaj p řípravek SK 

1.9. Slavnostní zahájení nového školního roku SPOZ, ZŠ 
4.9. Branný den pro děti   

11. ročník tradiční akce 
Kynologové 

029 
10.9. Hasičské odpoledne pro děti v areálu ZŠ Hasiči 
18.9. 15. ročník soutěže hasičských družstev Hasiči 
19.9. Procházka pohádkovým lesem  ČSOP 
26.9. Farní slavnost  Farnost 
8.10. Zájezd do Olomouce 

na podzimní Floru 
 

ČZS 
20.10. Setkání jubilantů  

kteří dosáhli věku 70 let a starších 
 

OÚ 
26.10. Oslavy 92. výročí vzniku České republiky 

v Dělnickém domě.  
V programu vystoupili žáci základní školy. 

 
 

OÚ 
5.11. Setkání jubilantů  

padesátiletých a šedesátiletých 
 

OÚ 
15.11. Kateřinská zábava SRPŠ 

 Hovory se starostou obce  OÚ 
27.-28.11 Medové dny OÚ 

9.12. Vánoční koncert ve sňatkové síni na OÚ ZUŠ 
19.12. Vánoční koncert 

V předvánoční neděli v 1500 hodin 
v římsko-katolickém kostele. 
S pásmem vánočních písní a koled 
vystoupili žáci místní základní školy,  
žáci a učitelé Základní umělecké školy Rychvald. 
Dobrovolné vstupné  
bylo věnováno na charitativní účely. 

 
 
 
 
 
 
 

OÚ , ZŠ, ZUŠ 
21.12. Den otevřených dveří 

na základní škole 
 

ZŠ 
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Š e s t á  o b e c n í  s l a v n o s t 
 
Letošní deštivé počasí způsobilo organizátorům velké starosti a problémy. Rozmoklý 
terén na sokolském hřišti je donutil na poslední chvíli změnit místo konání. A tak se 
slavnost konala v areálu Sportovního klubu Dětmarovice, tedy v areálu fotbalového 
hřiště, kde je poměrně rozlehlé množství zpevněných ploch.  
Šestý ročník této akce měl následující program: 

1500  Dechová kapela Kobeřanka  
1630  Dixilendová kapela 
1735  Výsledky silácké olympiády 
1840  Olympic revival  
2010  Ostravská skupina Buty  
2140  Zpěvačka Monika Agrebi  
2250  Ohňová show 
0000  Kabát revival  
0115  DJ Fever  

Kromě vystoupení jednotlivých umělců byla pro dospělé připravena Silácká olympiáda 
a pro děti různé atrakce a nově i soutěže. Například ta v pojídání koblížků na čas sklidila 
velký úspěch.  
Z uměleckých vystoupení se největší přízni zcela 
pochopitelně těšila ostravská skupina Buty s Radkem 
Pastrňákem. Avizované vystoupení košické skupiny 
Pavol Petrik Band, se kterou měl vystoupit 
dětmarovický rodák Popek, se nekonalo a bylo 
nahrazeno jakousi dixilendovou kapelou. Vystoupení 
slovenské zpěvačky – spíše bych řekla začínající 
rozmazlené hvězdičky, to byl tvrdý rock.  
Přes problémy, které před slavností byly, nakonec 
akci provázelo slunečné počasí a můžeme konstatovat, že akce se opět vydařila. 

  
 

  

Dixilend Olympic revival 

Buty a Radek Pastrňák 
Monika 
Agrebi 

Kobeřanka 
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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 27. a 28. listopadu se konal 
v Dělnickém domě sedmý ročník prodejní 
výstavy Medové dny. Společně s obecním 
úřadem se na letošním ročníku podílel Český 
zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů. 
Společnými silami všichni připravili 
nádhernou výstavní expozici, která nás i 
letos, jak se již stalo tradicí, opět překvapila 
novými nápady a náměty. 
Ihned při vstupu do sálu nás upoutala krásná 
výzdoba jeviště znázorňující „Ladovu zimu“, 
kterou vytvořila paní Eva Szyroká.  
Zimě předcházela expozice v sále Jaro – Léto 
– Podzim, kterou aranžovali členové 
zahrádkářského spolku.   
Na zahrádkách se toho letos, vzhledem 
k velice nepříznivému průběhu roku, moc 
neurodilo, ale přesto jsme zde mohli nějaké 
výpěstky vidět. 
Zahrádkáři vyhlásili již tradiční soutěž. 
Tentokrát to bylo na téma „Nejkrásnější 
vánoční ozdoba“. 
Do soutěže se sešlo mnoho exponátů, jeden hezčí než druhý. Potěšující je, že se do ní 
zapojila řada dětí, a to jak z mateřské školy střed, tak z mateřské školy v Koukolné, dále 
žáci některých tříd základní školy, školní družina, keramické kroužky i jednotlivci. Také 
dospělí nezůstali pozadu a přispěli svými nápaditými výtvory k zajímavému a zdárnému 
průběhu soutěže. 
Včelaři jako již tradičně prodávali med, po kterém prahli mnozí návštěvníci, jelikož ho 
v letošním roce byl nedostatek, dále kosmetiku se včelími produkty, výrobky z včelího 
vosku, medové perníčky, bylinkové čaje, oblíbenou medovinu, také drobnou keramiku, 
ozdoby na vánoční stromečky, potřeby pro pečení vánočního cukroví a jiné. 
Mezi nabízeným prodejním zbožím nechyběly oblíbené košíkářské výrobky, léčebné 
produkty z Mrtvého moře, malované obrázky, háčkované i paličkované ozdoby, šperky, 
výrobky z pohanky, kaktusy a sukulenty a letos poprvé také dřevořezby. Mnohé 
návštěvníky zaujaly nádherné ozdoby z korálků, které nejednomu z nás připomněly 
vánoční ozdoby z doby dávno minulé. 
Na vlastní oči jsme zde mohli spatřit, jak se pletou košíčky, malují baňky na vánoční 
stromeček, paličkuje či drátkuje.  
Můžeme konstatovat, že letošní Medové dny bezesporu patřily mezi nejúspěšnější akce 
letošního roku v Dětmarovicích. Za dva dny je navštívilo 2.300 návštěvníků. Takovou 
účast na jedné akci by nám mohly závidět daleko větší obce či některá města. Dokonce 
v letošním roce přijela i televize natočit reportáž, která byla odvysílána v regionálním 
zpravodajství.  
Všichni, kteří se na dlouhé přípravě podíleli, si právem zaslouží náš obdiv a velké 
poděkování. Přejme si, aby tato akce, jež je velkým zpestřením kulturního a 
společenského dění v obci, byla zachována i do budoucna. Všem organizátorům pak 
přejme hodně nových neotřelých nápadů a elánu do jejich další tvůrčí práce, kterou pro 
obec vykonávají.  
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Medové dny jsou akcí celé obce  
Medové dny patří každoročně k největším tradičním akcím v obci Dětmarovice, kam ale 
každoročně zajíždějí i lidé ze širokého okolí. Co vše je na tuto akci láká? Medové 
produkty, velká výstavní expozice zdejších zahrádkářů i další pestrá nabídka 
vystavovatelů a prodejců. 
 

Zaznamenala jsem několik postřehů organizátorů a návštěvníků. 
� Václav Kijonka, MO ČSV Dětmarovice:  
„Je to pod hlavičkou Medové dny, ale vystavují i zahrádkáři a prostě ti normální lidi 
ukazují, co všechno umí vyprodukovat. Ono to není snadné. Za vším stojí hodně práce a 
musí to být koníček. Většinou jde přitom o 
starší lidi, ti mladí až takový zájem nemají." 
 

Samotným včelařům se přitom u nás příliš 
nevedlo. Na vině jsou výkyvy počasí. 
� Václav Kijonka, MO ČSV Dětmarovice:  
„Tento rok byl mizerný. Byly prudké deště, 
nepřispěly ani sucha, protože ta tu snůšku 
včelám vysuší a ony nemají z čeho brát." 
 

Jak již ale bylo řečeno, Medové dny nepatří 
jen včelím produktům. Akci pořádají včelaři, 
zahrádkáři a obec. Samotní zahrádkáři zde 
vystavují a vytvářejí i krásnou výzdobu. Na 
akci se vždy chystají dlouho dopředu. 
� Tomáš Stáňa, předseda MO ČSZ Dětmarovice:  
„Připravujeme se už asi dva měsíce dopředu. Ty exponáty jsou dost náročné, vše si 
děláme svépomocně. A nejhorší je, že zahrádkářský svaz má u nás 40 členů a věkový 
průměr je 73 let. Vše připravujeme v naší klubovně a snažíme se, aby to bylo rok co rok 
lepší." 
 

Sedm ročníků akce je jistě úctyhodný počet. Nemohli jsme se tedy nezeptat 
organizátorů, kde neustále berou inspiraci. 
� Věroslava Stáňová, MO ČSZ Dětmarovice:  
„To nás tak napadá samo. Aby to bylo každý rok jiné, máme u toho vždy i nějakou 
soutěž, zapojují se děti i dospělí. Baví nás to, tak se snažíme, aby to bylo pěkné." 
 

A ten nejlepší důkaz, že se Medové dny v Dětmarovicích daří? Určitě spokojení 
návštěvníci. 
� Návštěvník 1:  
„Mn ě nejvíce zaujalo, jak se 
tolik věcí vejde na tak malý 
prostor."  
� Návštěvník 2:  
„Sama mám med ráda, takže 
Medové dny mne určitě 
lákají." 
� Návštěvník 3:  
„Je to taková klasická akce a 
je dobře, že se na dědině něco 
děje, lidi sem přijdou a 
pobaví se." 

 
 

Včelaři Svatopluk Švajčák 
a Václav Kyjonka 

O návštěvníky nebyla nouze 
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Z k n i h o v n y  
 
Dětmarovická knihovna se nachází v prostorách, které mají 120 m2, pro návštěvníky je 
otevřena 16 hodin v týdnu. Jsou zde instalovány 3 počítače připojené na internet pro 
veřejnost a jeden počítač pro potřeby knihovnice, počet studijních míst je 7. Úvazek 
knihovnice je 1,- a úvazek uklízečky do roku 2008 byl 0,125, od roku 2009 je 0,1. 
 
Statistické ukazatele knihovny 
Ukazatel: 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel k 31.12. 3.874 3.897 3.940 3.960 4.042 

Děti do 15 let 465 470 447 460 486 

Registrovaní čtenáři 397 367 396 397  387 
Z toho: čtenáři do 15 let 116 105 124 123 98 

Počet návštěvníků celkem 3.514 3.248 3.775 3.912 3.316 
      

Výpůjčky celkem 15.837 13.360 19.133 20.429 21.119 
Naučná literatura - dospělí 5.222 4.151 5.787 1.884 1.952 

Krásná literatura - dospělí 7.576 6.843 10.038 10.726 11.840 

Naučná literatura - děti 1.078 711 1.289 866 593 

Krásná literatura - děti 1.961 1.655 2.015 2.204 2.384 

Ostatní dokumenty - - 4 113 16 

Výpůjčky časopisů)* 4.184 2.991 4.748 4.636 4.334 
      

Knihovní fond k 31.12. 2009 13.083 
 

13.716 13.381 13.623 13.589 
      
Přírůstky 633 589 626 595 607 
Naučná literatura - dospělí 147 113    

Krásná literatura - dospělí 323 275    

Naučná literatura - děti 31 58    

Krásná literatura - děti 129 140    

Ostatní dokumenty 3 3    

Úbytky (vyřazeno) 0 924 384 629 700 
Naučná literatura - dospělí 0 236    

Krásná literatura - dospělí 0 464    

Naučná literatura - děti 0 82    

Krásná literatura - děti 0 142    

Kni hovní fond k 31.12. 2010 13.716 13.381 13.623 13.589 13.496 
Naučná celkem 4.543 

 
4.396 4.412  4.382 4.260 

Krásná celkem 9.159 8.968 9.193  9.189 9.218 

Ostatní dokumenty 14 17 18 18 18 

Počet periodik (časopisů) 47 44 39 40 40 
 
)* Výpůjčky časopisů jsou v letech 2006 - 2008 zahrnuty v celkovém počtu naučné i krásné literatury. Od 
roku 2009 jsou vyčísleny samostatně. 
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Vzdělávací a výchovné akce 7 9  18 14 

Zapůjčeno z jiných knihoven 58 64 70 53 46 

Zapůjčeno jiným knihovnám 14 12 14 44 39 
VF: Půjčeno od jiných - souborů 4 4 4 4 4 
VF: Půjčeno od jiných - svazky 160 160 160 160 160 

Vlastní příjmy celkem 21.464 18.619 20.347 18.000 17.562 

Celkové finanční náklady 854.983 739.713 681.529 691.000 745.000 

Na nákup knih 115.142 110.098 124.290 100.000 86.000 

Na časopisy 25.000 25.000  20.000 20.000 

Osobní náklady (mzdové) 269.762 286.891 297.670 299.000 317.000 

 
 
Ze  ž i v o t a  f a r n o s t i 
 
Kostel se stal kulturní památkou 
Na jaře letošního roku obdrželo Ministerstvo kultury od 
Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště Ostrava, podnět na prohlášení souboru věcí místního 
farního římskokatolického kostela za kulturní památku. 
Ministerstvo kultury návrh vyhodnotilo, shledalo ho důvodným 
a zahájilo v této věci správní řízení. 
S touto skutečností bylo seznámeno a vzalo ji na vědomí 25. 
zasedání zastupitelstva obce dne 16. června 2010.  
Po dalších legislativních krocích byl dne 7. září letošního roku 
soubor kostela Maří Magdaleny prohlášen kulturní památkou)1 
Ministerstva kultury a zapsán do seznamu kulturních nemovitých památek ČR. Soubor 
zahrnuje kromě vlastní stavby kostela také úsek ohradní zdi se vstupní bránou. 
Kostel)2 se nachází v centru obce na parcele č. 1 a vstupní brána na parcelách č. 3/1 a 
3/6 katastrálního území Dětmarovice. Farní kostel se nachází na místě původního 
dřevěného kostelíku z roku 1447. V letech 1868 - 1870 jej postavili v historizujících 
formách (v novogotickém stylu s neorománskými prvky) podle projektu ostravského 
architekta Franze G. Böhma. Kostel s ohradní zdí tvoří výraznou místní i krajinnou 
dominantu, má tak i urbanistický význam. Jedná se o kvalitní doklad sakrální 
architektury na území Karvinska.  
 
Farní slavnost – 140 let kostela 
Dne 26. září 2010 v 1000 hodin u příležitosti 140 let posvěcení farního kostela sv. Maří 
Magdaleny se konala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Mons. František Václav 
Lobkowicz)3, biskup Ostravsko-opavské diecéze. 
Při mši svaté byla 8 biřmovancům udělena svátost biřmování. 
 

)1 Kulturní památky a národní kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR, který je veden odbornou organizací Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm v Praze. 
Seznamy a informace o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné v systému MonumNet a 
lze  je získat na internetu na adrese: http://www.npu.cz/ 
)2 Historie kostela je popsána v Kronice obce 2000 na str. 60-64/00 a historie farnosti v Kronice obce 
2005 na str. 135-140/05. 
)3 Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem (celým jménem František z Assisi Karel Bedřich 
Klement Jaroslav Alois Leopold Gerhard Telesfor Odilio Jan Bosco Pavel Marie Václav Lobkowicz) se 
narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Je premonstrát a od roku 1996 první biskup ostravsko-opavský.  

Kostel v roce 2010 
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V kostele byla připravena malá výstavka 
převážně starých fotografií připomínající 
historii kostela. Interiér byl nádherně vyzdoben 
pestrobarevnými květinovými aranžemi, které 
jako vždy v posledních letech připravuje paní 
Eva Szyroká. Ke 140. výročí kostela byl 
zhotoven upomínkový předmět – skleněný 
obrázek kostela v dřevěném rámečku, který si 
mohli farníci objednat za 2.800 Kč. 
 
Po mši svaté byl biskup přijat starostou obce 
ve sňatkové síni obecního úřadu. Doprovázel ho, stejně jako při mši svaté, správce naší 
farnosti Mgr. Tomasz Stachniak a Děkan karvinského děkanátu Mgr. Martin Pastrňák 
OCr, který je farářem v Orlové. 
Jako zajímavost možno uvést, že biskup, ačkoliv pršelo, se svým doprovodem přišel na 
obecní úřad pěšky, což mě docela překvapilo. 
Biskup se podepsal do pamětní knihy komise 
pro občanské záležitosti a také na Pamětní list, 
který jsem k této slavnostní příležitosti 
vyrobila. Starosta biskupovi předal knihu o 
obci a víno, od biskupa také dostal malou 
pozornost. Po oficiálním aktu následovala 
krátká neformální beseda. Kromě výše 
jmenovaných byli tomuto aktu dále přítomni 
matrikářka obce, místostarosta s manželkou a 
moje maličkost. 
 
 
 
 
 
Nový vstup do kostela 
V letošním roce byly instalovány nové hlavní 
vchodové dveře do kostela. Byla zhotovena 
velice věrná kopie těch původních. O pouti se 
konalo vysvěcení nových dveří. 
Krátce na to pak byly namontovány nové 
vstupní schody z přírodního kamene. Finance 
pro tento účel poskytl jeden z farníků.  
Doposud velice nevábný vstup do kostela tak 
získal na své důstojnosti. 
 
 
 
 
Vánoční mše 
Na Štědrý den 24. prosince byla slavnostní 
„Půlnoční mše svatá“ sloužena ve  2200 hodin, 
na Boží hod vánoční 25.12.  a na Šťěpána  
26.12. ráno v  730 hodin. 

Nahoře: Slavnostní mše 26. září 2010 
Vpravo: Biskup Lobkowicz se podepisuje 
na OÚ do pamětní knihy SPOZ 

Nahoře: Původní staré dveře a nové 
Vpravo: Nové dveře i nové schody  



 

 
 

 

Str. 

74/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠŠkkooll ssttvvíí  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pohled na hlavní budovu školy a tělocvičnu v roce 2010. 
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Z l a t ý  Á m o s  
 
V úterý 9. února začala regionální kola ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 
2010. V nich zástupci žáků a studentů své návrhy obhajovali. Úkolem poroty bylo 
vybrat z regionálních kol dvanáct semifinalistů. Nebylo to jednoduché.  
V regionálních kolech nejvíc záleželo na žácích. Ti museli připravit obhajobu svého 
návrhu, museli přesvědčit porotu, že právě jejich paní učitelka nebo jejich pan učitel je 
skutečně tím nejoblíbenějším. Organizátoři žákům žádná pravidla nestanovili, určili 
pouze časový limit, obhajoba neměla být delší než pět minut. Děti přípravě obvykle 
věnovaly hodně volného času, v roli poradců působili v mnoha případech rodiče, 
spolužáci i členové učitelského sboru.  
Regionální kola Zlatého Ámose, to však není jen soutěž. Byla to zároveň milá setkání, 
při kterých organizátoři a partneři ankety Zlatý Ámos poděkovali všem nominovaným 
za jejich práci a předali jim dekrety, které dotvrzují, že ve školním roce 2009/2010 byli 
svými žáky zvoleni ve svých školách jako nejoblíbenější. Vážnost regionálních kol 
potvrzuje i to, že se konala přímo v budovách krajských úřadů a že pedagogům přišli 
osobně poděkovat za jejich práci i hejtmani či jejich náměstci. 
V dnešní době, která žije z negativity, se o učitelích a učitelkách většinou dočteme 
jenom to negativní. Anketa Zlatý Ámos jde opačně, lepší cestou. Cestou dobrých 
příkladů. V tom je její přínos.  
Z regionálních kol postoupilo 12 pedagogů do semifinále. Semifinále ankety Zlatý 
Ámos 2010 bylo 3. března v zrcadlových sálech Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Zde porota vybrala šest finalistů do finále. To se uskutečnilo 26. března 
v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze. Slavnostní korunovace byla již tradičně 
spojena s oslavou Dne učitelů, proběhla na Kantorském bále v sobotu 27. března 
v hotelu Belveder v Praze 7. 
Padesát pět přihlášek svých oblíbených učitelek a učitelů poslali žáci a studenti 
do letošního 17. ročníku ankety Zlatý Ámos. Jedenáct kantorů však svou účast odmítlo. 
Nejvíce přihlášek přišlo z Moravskoslezského kraje. Sedmnáctý ročník ankety 
o nejoblíbenějšího učitele ČR potvrdil, že naše školství je feminizované. Ze 44 platných 
přihlášek bylo pouze šest mužů.  
Nejvíce oblíbených pedagogů je v Ostravě (4 přihlášky) a v Moravskoslezském kraji 
(celkem 12 přihlášek). Mezi nimi byla také přihláška z Dětmarovic. Žáci základní školy 
navrhli na Zlatého Ámose paní učitelku Mgr. Janu Brožkovou. Stalo se to poprvé 
v historii, že byl nominován někdo z naší školy. 
Realizační tým pracoval ve složení: 
8. třída - Michael Branny, Markéta Jandová  
9. třída - Jiří Drobilič, Filip Netri, Tereza Bonczková, Klára Brdíčková, Kateřina 
Kaděrová, Veronika Kavková, Monika Krystyjanová, Iveta Jurošková a Hana 
Grocholová. 
„Paní učitelka Brožková je milá a sympatická. Je dobrosrdečná, veselá, má smysl pro 
humor a člověk se s ní nikdy nenudí. Dokáže skvěle naučit. Každý den září jako 
sluníčko a rozdává plno úsměvu.“ Takhle vidí svou paní učitelku žáci. 
Vyjádření paní učitelky 
Jednoho dne mi v hodině matematiky 8. třída předložila nominaci do 
soutěže „Zlatý Ámos 2010“ o nejoblíbenějšího učitele v České 
republice. Přiznám se, že mi do očí hrkly slzičky dojetí. Podařilo se jim 
totiž během jednoho dne sehnat potřebných 105 podpisů žáků i 
zaměstnanců školy. Byla to pro mě ta největší pocta jaké se mi od 
mých žáků a kolegů mohlo dostat. Mgr. Jana Brožková 
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A pak začala práce s přípravou na obhajobu. Sešel se výborný realizační tým. Žáci 
začali vymýšlet nejrůznější návrhy. Nakonec vyhrál návrh pracovně nazvaný „Rubikova 
kostka“. Později se z toho z technických důvodů vyklubal počítač s monitorem. 
Vypadalo to tak, že jsem byla zavřená v krabici od ledničky, před sebou jsem měla 
krabici od monitoru upravenou tak, aby z ní žáci mohli postupně vytahovat plakáty s 
fotkami. Prostě to nakonec vypadalo jako profesionální prezentace na počítači. 
Měli připraveny 3 části nominace – povídání o škole, důvody nominace a příhody, které 
se mnou zažili. To vše formou rozhovoru. Podklady jim pomohli sepsat kolegové. 
Jelikož část realizačního týmu byla na LVVZ, nemohli jsme se zúčastnit regionálního 
kola v Ostravě, ale museli jsme zvolit termín v Praze. 
15.2.2010 jsme v 719 hodin vyjeli vlakem SC PENDOLINO do Prahy. Vlekli jsme s 
sebou velkou krabici polepenou logem a skicou naší školy. Už samotná jízda byla pro 
realizační tým dobrodružstvím. V Praze jsme se museli nakonec rozdělit, bohužel 
k prezentaci mohli se mnou jít jen tři žáci. Zbylí čtyři žáci (Markéta, Tereza, Verča a 
Filip) si v doprovodu mého otce prohlédli Prahu a trpělivě na nás čekali. 
V poslanecké sněmovně nám Klára vylosovala výborné pořadí prezentace, vystupovali 
jsme jako druzí. Klára, Michael i Jiří byli úžasní. Dokázali mluvit před porotou osmi 
cizích lidí a v případě potřeby i lehce improvizovat. Velkým překvapením pro nic 
netušící porotu byl závěr naší prezentace – moje „vystoupení“ z krabice. Pak se porota 
ptala na důvody nominace, co je ve škole fajn apod… Byla jsem na své žáky v tu chvíli 
moc pyšná a hrdá. A pak zbývalo nekonečně dlouhé čekání, než porota rozhodla. 
Bohužel do semifinále jsme nepostoupili. Mně to však vůbec nevadí, protože já jsem se 
ten den cítila jako vítěz, díky dětem. Ty však byly hodně zklamané, neboť poprvé v 
životě získali zkušenost, že i výborný výkon nemusí vždy vést k vítězství. Věřte nebo 
ne, pro mě jsou Vítězi a vůbec si nemyslím, že by mě zklamali. Naopak ten pocit, který 
mi dali, je k nezaplacení a já jim moc děkuji, že mi dali šanci cítit se jako hvězda. 
Také chci moc poděkovat SRPŠ při ZŠ a 
MŠ Dětmarovice, které přispělo na cestovné 
pro čtyři žáky, celé základní škole za 
podporu, svému otci panu Ing. Janu 
Brožkovi, který byl naším navigátorem, a 
svému realizačnímu týmu za ty nádherné 
zážitky. 
 
Vyjádření žáků 
Michael Branny: „Byl to pro mě životní 
zážitek. Sice mě mrzí, že nás porota 
nevybrala mezi trojici postupujících, ale toto 
zklamání nahradila atmosféra Prahy, poslanecké sněmovny, metra a Pendolina, ve 
kterém byl takový komfort, jako bychom letěli letadlem“. 
Klára Brdíčková: „Byla to velmi zajímavá soutěž a už jen to, že jsme se jí mohli 
zúčastnit, bylo skvělé. Byla tam spousta různých učitelů, a i když jsme nevyhráli, víme, 
že je naše paní učitelka skvělá“. 
Jiří Drobilič: „Organizace soutěže byla průměrná, často nám měnili plány. I přestože 
jsme nepostoupili, víme, že máme super paní učitelku“. 
Filip Netri: „Do Prahy jezdím často, nejvíce mě ale nadchla prohlídka Pendolina, kterou 
jsem inicioval“. 
Tereza Bonczková, Veronika Kavková: „Procházka po Praze byla velmi zajímavá. 
Viděli jsme spoustu kulturních památek. Že jsme nevyhráli, nás mrzelo, ale cestu 
Pendolinem jsme si užili“. 

Na soutěži v Praze 
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Ú s pě c h y  ž á ků  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 9 / 1 0 
 
Olympiády 
Český jazyk: 
Školního kola se zúčastnilo 5 žáků. 
V okresním kole nás zastupovali 2 žáci (Michael Branny – 4. místo, Markéta Jandová – 
50. místo). 
Že to není se znalostí českého jazyka na naší škole vůbec špatné, dokázal v tomto žák 
Michael Branny, který se v okresním kole Olympiády v českém jazyce umístil 
v konkurenci 75 žáků všech škol okresu Karviná na krásném 4. místě. Svědčí to nejen o 
jeho velkých znalostech, ale i o výborném vztahu ke vzdělávání, ochotě se učit i něco 
navíc a v neposlední řadě o jeho kladném vztahu k mateřskému jazyku. Michael patří 
dlouhodobě k nejlepším žákům a úspěšně reprezentuje školu v celé řadě olympiád a 
soutěží. Doufejme, že bude naši školu dobře reprezentovat i v příštím roce.  
Dějepis:  
Školní kolo absolvovalo 6 žáků. 
Anglický jazyk: 
Ve školním kole si angličtinu ověřilo 8 žáků. 
Dne 18.2.2010 se na ZŠ 1. máje v Havířově konalo Okresní kolo Konverzační soutěže 
v jazyce anglickém. Naší školu reprezentoval Michael Branny a umístil se na krásném 
4. místě z 25 přítomných soutěžících. 
Zeměpis:  
Ze školního kola, které absolvovalo 16 žáků, postoupil do okresního opět Michael 
Branny. V silné konkurenci obsadil krásné 7. místo. 
Přírodopis:  
Ve školním kole s účastí 8 žáků zvítězil v kategorii C Michael Branny, v kategorii D 
Renáta Hübnerová. 
Matematika:  
Do okresního kola si zajistil postup Vít 
Kostka. 
 
 
 
 
Soutěže 
Šachy:  
V okresním kole žákovských družstev 
obsadilo naše družstvo ve složení Adam 
Fialka, Jan Nytra, René Kijonka, Roman Volák 1. místo. 
Dne 26.1.2010 se v Dolním Benešově konal Krajský turnaj mladších žáků, kde naše 
družstvo v obdobném složení Adam Fialka, Jan Nytra, René Kijonka, Roman Volák a 
Jan Wojcik získalo krásné 3. místo. 
Adam Fialka, Jan Nytra a Vít Kostka nás reprezentovali na Mistrovství ČR družstev, 
kde dosáhli vynikajícího úspěchu a získali 1. místo.  
Pythagoriáda:  
V této soutěži postoupilo do okresního kola 7 žáků, z nichž se nejlépe umístil Radek 
Bura na 7. místě. 
Matematický klokan:  
V okresním kole reprezentoval dětmarovickou školu Adam Fialka a umístil se na 
děleném 12.-14. místě. 

Michael Branny  
úspěšně reprezentuje školu 
na mnoha soutěžích 
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N e j l e p š í  ž á c i 
 
Žáci se samými jedničkami 
1. třída 
Byrtus Jan, Greco Alexandr, Krzystek Jakub, Pilc Daniel, Rusek Benedikt, Rzeszutek 
Lukáš, Sikora Tomáš, Vaculík Jiří, Vitoň Filip, Ženíšek Alexandr, Baierová Kateřina, 
Bartečková Markéta, Górecká Linda, Jurošková Petra, Kolková Michaela, Littnerová 
Barbora, Marmorovičová Klára, Mazurková Lucie, Monczková Barbora, Oškerová 
Kristýna, Plevová Sandra, Salavová Nikol 
2. třída 
Adamczyk Jiří, Hradil Matyáš, Chmiel Vojtěch, Cieslarová Pavla, Erhardtová Natálie, 
Kúdelová Petra, Štefaniková Karolína, Telegová Veronika 
3. třída 
Boturová Barbora, Janíčková Gabriela, Kiselová Klaudie, Macurová Veronika, 
Sztwiertniová Anežka, Šustíková Kateřina 
4. třída 
Branny Vítek, Górecki Richard, Krůlová Lucie 
5. třída 
Botur Filip, Bednárová Aneta, Vronková Kateřina 
6. třída 
Kubiček Richard, Ligocká Kateřina 
7. třída 
Kaniová Kateřina, Novočková Denisa 
8. třída 
Branny Michael 
9. třída 
Vronka Jan 
 
Žáci s vyznamenáním 
1. třída 
Chrobák Martin, Antončíková Alexandra, Balogová Ráchel, Javorská Michaela, 
Perutková Petra 
2. třída 
Burdek Filip, Chmiel Dominik, Juroško Pavel, Novoček Daniel, Schneller Alexandr, 
Chromíková Tereza, Kijonková Michaela, Kretková Veronika, Sepešiová Terezie, 
Staníčková Karolína, Suchanková Veronika, Zuziaková Tereza 
3. třída 
Pleva Igor, Sáňka Filip, Gilarová Veronika, Hanková Lenka, Šeligová Simona 
4. třída 
Botoš Zoltán, Fierla Ondřej, Kryska Dominik, Mazurek Jan, Giecková Nikola, 
Grabcová Adéla, Greco Mirella, Rzeszutková Leona, Salavová Aneta, Turčanová Jana, 
Venclová Kristýna, Witoszková Viktorie 
5. třída 
Nytra Jan, Kubatková Magdaléna, Kúdelová Lucie, Ligocká Klára, Novobilská Natálie, 
Témová Eliška, Zuziaková Nikola 
6. třída 
Bura Radek, Čimbora Daniel, Grešica Dominik, Kostka Vít, Hanusková Tereza, 
Koltonová Petra 
7. třída 
Hübnerová Renáta, Mojźyszková Kateřina, Morončíková Nikola 
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8. třída 
Čimbora Dominik, Kubatko Marek, Cuberková Lucie, Jandová Markéta, Kosová Pavla, 
Poledníková Veronika 
9. třída 
Brdíčková Klára, Kaděrová Kateřina, Liasovská Sonja 
 
 
V ý l e t  p r o  o c e něn é  ž á k y 
 
Již třetím rokem uspořádala naše 
škola s finančním přispěním SRPŠ 
jednodenní výlet pro nejlepší žáky 
5. – 9. ročníku. Jelikož byl výlet 
v minulých letech zaměřený 
přírodopisně a zeměpisně, letos se 
rozhodli, že pojedou po stopách 
historie našeho kraje.  
Zamířili do Jeseníků. První zastávka byla ve Velkých Losinách, kde navštívili Ruční 
papírnu, jedinou u nás i ve střední Evropě. Žáci ani nedutali při videu o výrobě papíru. 
A což teprve, když spatřili v dílnách výrobu papíru na vlastní oči.  
Z Losin se autobusem přesunuli do Zlatých Hor, kde už čekal průvodce po 
Zlatorudných mlýnech. Žáci si prohlédli funkční repliky středověkých zlatorudných 
mlýnů, seznámili se s postupem při drcení zlaté rudy, ale největší úspěch mělo to, že si 
na závěr mohli sami zkusit vyrýžovat na pánvi zlato. 
Nikdo si sice domů nedovezl valoun zlata, ale určitě spoustu zážitků, vzpomínek a 
poučení.   
A co říkají na výlet sami žáci?  Michael z 8. třídy souhlasí s tím, že výlet byl naučný, 
ale nejlepší bylo rýžování zlata, které si žáci, pokud nějaké našli, mohli odnést domů.  
 
 
K o n e c  š k o l n í h o  r o k u 
 
Přijetí nejlepších žáků  
Ve čtvrtek 24. června přišli v doprovodu ředitele školy Mgr. Roberta Linderta  a 
zástupkyně ředitele Mgr. Jany Brožkové nejlepší žáci ZŠ Dětmarovice za školní rok 
2009/2010 na obecní úřad. Konalo se slavnostní přijetí nejlepších u starosty obce. 
Na ocenění za výbornou práci byli tentokrát navrženi: 
Za výborné studijní výsledky: 
ze 6. třídy Richard Kubiček a Tereza Hanusková 
ze 7. třídy David Lehocký a Denisa Novočková 
z 8. třídy Michael Branny 
z 9. třídy Jan Vronka a Kateřina Kaděrová 
Za 1. místo na Mistrovství České republiky v šachovém turnaji družstev: 
Adam Fialka a Jan Nytra z 5. třídy a Vít Kostka ze 6. třídy. 
Za tyto úspěšné výsledky v uplynulém školním roce starosta 
obce odměnil děti ve sňatkové síni pamětním listem, psací 
soupravou, knihou a čokoládou.  
Po slavnostní části následovala neformální beseda všech 
zúčastněných, kde se žáci při malém občerstvení rozhovořili 
o svých zájmech, problémech a prázdninových plánech. 
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Rozloučení s „deváťáky“ 
V pondělí 28. června patřila 
obřadní síň obecního úřadu 
žákům deváté třídy ZŠ 
Dětmarovice, kteří zde 
slavnostně ukončili základ-
ní školní docházku. Žáky 
doprovodili třídní učitelka 
Mgr. Monika Stašková a 
ředitel školy.  
Školní docházku letos 
ukončilo 13 chlapců a 10 
dívek: 
Czechowicz Patrik, Drobilič Jiří, Erhardt Jiří, Jurčík Radim, Mašán Daniel, Nawrat 
Michal, Netri Filip, Plánka Martin, Pleva Jan, Sikora Lukáš, Šuba Jakub, Vronka Jan, 
Wilczek Libor, Bonczková Tereza, Brdíčková Klára, Grocholová Hana, Jurošková 
Iveta, Kaděrová Kateřina, Kavková Veronika, Krystyjanová Monika, Liasovská Sonja, 
Szulová Kateřina a Šípková Zuzana. 
Pamětní list, kompas a psací souprava, které obdrželi žáci na památku od starosty obce, 
jim budou připomínat tento slavnostní den.  
Následující neformální beseda při malém rautu byla vedena v duchu blížících se 
prázdnin, s lehkým přídechem smutku z končících společných let a zážitků spolužáků 
jedné třídy. V září je všechny čekají nové školy, noví spolužáci, noví učitelé a nové 
zážitky. Přejeme jim, aby byly všechny „novoty“ příjemné a hlavně, aby přechod na svá 
nová působiště zvládli bez větších problémů.   
 
Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010  
Ve středu 30. června se všichni žáci a učitelé sešli naposledy na nádvoří základní školy, 
aby společně vyhodnotili úspěchy a neúspěchy uplynulého školního roku. Po společné 
slavnostní chvíli poprvé rozdali vysvědčení prvňáčkům a naposledy se rozloučili 
s absolventy. 
 
 
Z  č i n n o s t i  z á k l a d n í  š k o l y 
 
Je opět konec školního roku a je čas bilancovat. Letošní školní rok byl protknutý 
mnohými vydařenými akcemi. Kromě tradičních soutěží a akcí se žáci celého prvního 
stupně zúčastnili školy v přírodě. 
Z Dětmarovic vyjeli těsně před záplavami do rekreační oblasti Jablunkov – Písek. Měli 
štěstí a prožili si dny příjemného pobytu v přírodě. Děti si užily vycházek do přírody, 
hledaly poklad, soutěžily, hrály si v blízkém lesíku. Poslední večer se rozloučili 
oblíbenou diskotékou. Sedm dní uteklo jako voda, děti si upevnily své vzájemné vztahy, 
zažívaly společné radosti, někteří i první prožitek, kdy jednaly samostatně a bez 
přítomnosti rodičů. Personál rekreačního střediska se o ně příkladně staral, jídelníček 
byl pestrý, vařilo se velmi chutně, nechybělo ovoce i koláče jako od maminky. Kdo měl 
chuť, mohl si jídlo přidat.  
Počasí také přálo, i když občas zapršelo, bylo příjemné teplé a všichni mohli chodit na 
výlety. Pobyt v přírodě se všem líbil.  
V červnu se ještě uskutečnil šachový turnaj O pohár starosty obce, tradiční radovánky a 
samozřejmě školní výlety. 
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H o d n o c e n í  E V V O  z a  š k o l n í  r o k  2 0 0 9 / 2 0 1 0 
 
Vzdělávání v této oblasti je zaměřeno na výchovu k využívání přírodních i 
společenských zákonitostí tak, aby mohl být zajištěn trvale udržitelný rozvoj lidské 
společnosti. Pro plnění dlouhodobých i krátkodobých cílů byl zpracován plán 
environmentální výchovy přizpůsobený podmínkám naší školy. Koordinátorkou byla 
Mgr. Elena Kijonková. 
Dařila se spolupráce s organizacemi VITA, ČSOP, ASA, Chráněnou dílnou zpracování 
a úpravy plastů, Charitou sv. Alexandra Ostrava, Útulkem pro opuštěné psy 
Dětmarovice, SRPŠ i obecním úřadem. 
Byly uskutečněny programy s ekologickou tématikou - projektové dny, školní i třídní 
akce, exkurze, soutěže, sběrové akce (kaštany a žaludy, tříděný papír, plasty, 
monočlánky, víčka z PET lahví). 
Žáci byli vedeni k úklidu v okolí školy, např. podzimní a jarní akce „Ukliďme svět“. 
Hodně škole pomohl při údržbě pěkného a čistého areálu svou svědomitou prací také 
údržbář, který však pro nedostatek financí musel před koncem školního roku své místo 
opustit. 
Uskutečnily se tyto soutěže: 
Soutěž o Ekotřídu školy probíhala podruhé celoročně. Všechny třídy byly bodovány 
4krát jak koordinátorkou, tak dvojicí žáků z různých tříd v požadavcích na rozvoj péče 
o prostředí třídy, zapojení do akcí jako sběr papíru, víček z PET lahví, soutěží 
s ekologickou tématikou nebo i péče o zvířátko ve třídě, úklid před školou či exkurze 
s přírodovědnou tématikou.  Na prvních třech místech se umístily třídy 5., 3. a 8. Žáci 
těchto tříd dostali odměny za svou píli, ve které jim pomáhaly také třídní učitelky. Na 
odměnách se podílelo SRPŠ a ČSOP.  
Sběr papíru   
Ve třech sběrových akcích bylo celkem nasbíráno 13 tun a 5 kg tříděného papíru. První 
3 místa obsadily tyto třídy (umístění se stanovuje podle průměru na 1 žáka):  
1. místo 5. třída – nasbírala 3078,2 kg, průměr na 1 žáka činil 133,8 kg 
2. místo 3. třída – celkem 1761,7 kg, průměr na 1 žáka 92,7 kg 
3. místo 1. třída – shromáždila 1936 kg, průměr na 1 žáka 71,7 kg. 
Peníze, které škola obdrží od společnosti ASA, jsou využívány na odměny pro zapojené 
žáky a na vybavení školy.  
Nejlepší 4 sběrači – jednotlivci (2 z 1. stupně a 2 ze 2. stupně) získali hodnotné knihy 
od ZO ČSOP. Byli to: 

1. místo (1. stupeň) - Jakub Krzystek (1. třída) - 1168 kg 
2. místo (1. stupeň) - Lucie Kúdelová (5. třída) - 1025 kg 
1. místo (2. stupeň) - Eva Tomčíková (6. třída) - 441 kg 
2. místo (2. stupeň) - Renáta Hübnerová (7. třída) - 353 kg 

Den Země v ZŠ  
Lidé na celém světě si každoročně připomínají, že nelze bohatství a krásu přírody 
neustále devastovat. Uvědomují si, že pro naši planetu musejí také něco dělat. Přes 
veškeré mezinárodní snahy o zlepšování životního prostředí existuje ještě stále hodně 
rizikových faktorů, které je třeba odstranit, aby se život na Zemi mohl nadále rozvíjet. 
Tento den všem připomíná důležitost ochrany přírody. 
Dni Země pravidelně předchází celostátní akce Hledání jara, která vybízí k vycházce 
do přírody. Aby děti při vycházce pro přírodu také něco užitečného udělali, spojili ji 
s úklidem areálu školy a Stezky zdraví od odpadků, kterých tam je vždy po zimním 
období opravdu dost.  Našli znaky jara – kvetoucí orseje, sasanky, modřence, pučící 
stromy a potěšil je zpěv ptáků.  
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Dále probíhají soutěže, festivaly, eko-trhy, úklidové akce, vysazují se stromy apod. 
V naší obci se pravidelně snaží o udržení této tradice ZŠ a ZO ČSOP ve spolupráci 
s obecním úřadem a SRPŠ.  
Den soutěží je tak pro žáky odměnou za jejich snahu. Námětem pro letošní svátek byla 
výzva „Zachraňme ledovce“. Do školy všichni přišli 22. 4. v barvách černé (znečištění 
Země) a bílé (barva čistého ledovce). Žáci soutěžili v družstvech ve čtyřech věkových 
kategoriích.  
I když bylo trochu zima, počasí účastníkům Dne Země přálo. Družstva plnila úkoly 
poznávací, kde si procvičila znalosti z přírodovědy a ekologie, ale také zábavné a 
sportovní. Mezi úkoly byly i takové, které nutily k zamyšlení, jak je důležité zabránit 
správným hospodařením oteplování zeměkoule a co dělat pro záchranu ledovců. 
Na poslední stanoviště žáci nosili bílé plastové lahve, ze kterých je vytvořen 
symbolický ledovec.  
Již týden předem žáci ve svých třídách připravovali k sestavení nejrůznější zvířata 
z krabic, využili však také další odpadové materiály. Vyvrcholení této práce – 
dokončení výrobků na Den Země, obohatilo prostory školy o pěknou výstavu, která byla 
prezentována v přízemí. Nejroztodivnější živočichové se opravdu vydařili.  
Vítězná družstva z každé kategorie získala hezké ceny od obecního úřadu. 
Oblíbená je také soutěž tříd o největší počet doplňků určené barvy. Vítězné třídy 1. (3. 
třída) a 2. stupně (7. třída) ZŠ získaly od Českého svazu ochránců přírody sladkou 
odměnu a diplom.  
Exkurze jsou často využívány k výuce přímo v terénu. Žáci například navštívili 
Planetárium v Ostravě, zdejší elektrárnu či Stanici mladých přírodovědců v Karviné. 
 
                                                               
Zá jm o v é  k r o u ž k y  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 9 / 2 0 1 0 
 
Angličtina pro 1. třídu Mgr. Monika Stašková 
Literárně dramatický Mgr. Pavla Zelenková 
Šikulky Bc. Hana Klusová 
Ruční práce Mgr. Ivana Maňásková 
Sbor fléten Mgr. Jarmila Rácová 
Šachový I Mgr. Jarmila Rácová 
Šachový II Pan Jan Novák 
Filmový Mgr. Josef Rác 
Hudební Mgr. Josef Rác 
Keramický I Paní Ester Krysková 
Keramický II Paní Eva Szyroká 
Počítačový  Pan Stanislav Vaštyl ml. 
Divadelní PaeDr. Josef Kurasz 
 
Pimprlata a školní zpravodaj 
Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se konalo v Domě kultury města Ostravy finále již 5. ročníku 
soutěže Moravskoslezského kraje o nejlepší školní časopis „Zlatý solokapr“. Náš 
divadelní kroužek Pimprlata vydává druhým rokem zpravodaj o činnosti kroužku 
s názvem „TIK TAK “, který do soutěže přihlásili. Po loňském 3. místě v kategorii pro 
základní školy i letos byli úspěšní. Náš zpravodaj byl oceněn diplomem odborné poroty 
a věcnou cenou – digitálním fotoaparátem Kodak. 
Díky vedoucímu divadelního kroužku PaedDr. Josefu Kuraszovi prožili velké 
dobrodružství. Nejprve na předkole soutěže s workshopem na Ostravici, kde porota 
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složena z žáků různých typů škol, vybrala z 87 časopisů do finále soutěže v Ostravě 44 
časopisů. Ty byly znovu hodnoceny, tentokrát odbornou porotou. Naši měli obrovskou 
radost, když na vyhodnocení soutěže zaznělo: „Zvláštní cenu poroty získal zpravodaj 
divadelního kroužku ZŠ a MŠ Dětmarovice TIK TAK “.  
Tento zpravodaj pak byl na výstavě nejlepších školních časopisů ve výstavní síni 
v Ostravě. 
Potěšitelné je, že tato parta tak úspěšně navázala na své předchůdce, a to školní noviny 
VIRUS, pak časopis DRBÁRNA a zpravodaj PIMPRLATA, které byly rovněž 
v předchozích ročnících Solokapra oceněny. Dětmarovičtí školáci jsou vůbec v tvorbě 
školních novin úspěšní. Pod různými názvy je vydávají už 8 let a také se s nimi 
zúčastnili všech pěti ročníků soutěže o nejlepší školní časopis či zpravodaj 
Moravskoslezského kraje Zlatý Solokapr. Pokaždé získali ocenění. 
Je to také díky tomu, že PaedDr. Josef Kurasz je bývalým šéfredaktorem periodika 
Havířská pravda, vydávaného v minulosti Dolem ČSA v Karviné, a tak mladé adepty 
novinařiny už mnohému naučil.  
A aby se děvčata naučila ještě více a aby se dozvěděla, 
jak se dělají opravdové noviny, ve čtvrtek 10. června 
2010 navštívila redakci podnikového týdeníku Horník. 
Tam naslouchala vyprávění, jak se rodí jednotlivá čísla 
novin. Exkurze pro ně byla velmi zajímavá a poučná.  
 

Společná fotografie po vyhlášení výsledků.  
Zleva: Martina Wilczková, PaedDr. Josef Kurasz, 
šéfredaktorka zpravodaje Lenka Zádrošová a  
Monika Krystyjanová. 

 
 
P r o je k t  E U  v e  š k o l e 
 
Dne 25.8.2010 obdržela škola rozhodnutí MŠMT o poskytnutí neinvestiční dotace na 
rozvoj vzdělávání ve výši 1,163.936 Kč. Zařadili jsme se tak do první řady škol, které 
v žádosti o projekt financovaný zejména z Evropské unie byly úspěšné. 
Tomuto úspěchu předcházela pečlivá příprava při tvorbě záměru a vytvoření žádosti 
projektu. Získané prostředky škola využije zvláště tam, kde efektivně podpoří kvalitu 
vzdělávání žáků. Půjde zejména o rozvoj čtenářských dovedností žáků, a to formou 
dělených hodin pro celý I. stupeň ZŠ a 7. třídu II. stupně, dále o individualizaci výuky 
jazyka anglického ve 4., 5. a 6. třídě, rovněž formou dělených hodin. Žákům počet 
hodin nenaroste, ale učitelé v dělených hodinách se polovičnímu počtu žáků budou 
intenzivněji věnovat. 
Druhou podstatnou oblastí bude inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – 
pedagogové si budou vytvářet sami sady vzdělávacích materiálů v digitální podobě, 
které budou využívat v hodinách výuky, čímž přispějí k její modernizaci. Na škole tak 
vznikne digitální archív vzdělávacích materiálů, který bude ve výuce využíván i po 
ukončení samotného projektu. 
I na tuto činnost jsou naši pedagogové dobře připraveni, neboť v dohledné době ukončí 
dvouleté další vzdělávání zaměřené na práci s počítači a interaktivní tabulí ve výuce.  
Projektové finanční prostředky pak budou použity jednak jako odměna za odučené 
hodiny a práci na projektu, jednak, a to zejména, na pořízení moderní počítačové a 
digitální techniky a učebních pomůcek souvisejících s projektem. V této souvislosti 
věřím, že vynaložené prostředky přispějí k modernizaci školy, metod a forem výuky, a 
to i přesto, že realizace projektu je omezena dobou 30 měsíců. 
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D e n  o t e vř e n ý c h  d v eř í  
 
21. prosince 2010 se konal na základní škole Den otevřených dveří. 
Dopoledne v době od 900 do 1100 hodin žáci pracovali ve skupinách od 1. do 9. třídy na 
tématu „Literární žánry“.  
Odpoledne od 1400 do 1700 hodin proběhla prezentace školy v jednotlivých učebnách 
s ukázkami. Na 1. patře školy byla instalována výstavka výrobků jednotlivých tříd 
vyrobených ve výtvarné výchově, v praktických činnostech nebo zájmových kroužcích. 
 
 
Z  č i n n o s t i  k r o u ž k ů  v e  š k .  r o c e  2 0 1 0 / 2 0 1 1 
 
Divadelní kroužek Pimprlata  
Divadelní kroužek při ZŠ a MŠ Dětmarovice pokračuje i v dalším školním roce ve své 
činnosti. Během prázdnin uspořádal několik výletů za poznáním Moravskoslezského 
kraje. Byl to výlet za J. A. Komenským do Fulneku a do lázní Klimkovice. Pak 
následovalo Hlučínsko a „Den pro seniory“ v Hornickém muzeu na Landeku. Za 
zvířátky členové vyjeli do ZOO Ostrava a prošli se vlastivědnou stezkou na haldu Ema, 
které se říká ostravská sopka, protože stále hoří a kouří. Vydováděli se a zasportovali 
v parčíku neziskové organizace Želvička. Pak byli na Rybích slavnostech v Rychvaldu. 
Zúčastnili se akce Pohádkový les v Dětmarovicích.  
Všechny akce pro ně připravil vedoucí PaedDr. Josef Kurasz zdarma ve svém volném 
čase. Pimprlata potěšilo, že byl u příležitosti životního jubilea oceněn. Za práci 
s mládeží v kroužku a dlouholetou tvorbu a propagaci školních časopisů na několika 
školách mu předal Klub novinářů a publicistů-seniorů „Zlatého lva 2010“ a diplom. Je 
to nejvyšší ocenění, které KNAP - Klub senior uděluje. 
Na podzim vyšlo další číslo zpravodaje „TIK TAK “, který vydávají třetím rokem. 
V tomto školním roce přišli s novinkou a vydávají ho letos jako leporelo. Znovu ho 
přihlásí do soutěže o nejlepší školní časopis MS kraje.  
Nacvičují také pohádky s papírovým divadélkem. Vše, co dělají, si píšou do pracovních 
sešitků. Po odchodu žáků z 9. třídy kroužek doplnili o nové členy. 
 
Šachy 
Již tradičně se šachisté naší základní školy účastní celé řady soutěží, v nichž bývají 
velmi úspěšní. Z podzimního období můžeme připomenout tyto soutěže: 
Městské kolo Orlová (říjen 2010)  
1. místo mladších žáků – družstvo: Tadeáš František Ženíšek, Tomáš Sikora, Daniel 
Pilc, René Kijonka, Benedikt Rusek, Jan Byrtus. 
1. místo starších žáků – družstvo: Martin Graběc, Lukáš Jurák, Daniel Menšík, Radek 
Bura, Vít Kostka. 
Okresní kolo (listopad 2010) 
1. místo mladších žáků – družstvo: Tadeáš František Ženíšek, Tomáš Sikora, Daniel 
Pilc, René Kijonka, Benedikt Rusek – s postupem do 
krajského kola jako jednotlivci, které se bude konat 
19.2.2011. 
1. místo starších žáků - družstvo: Martin Graběc, 
Lukáš Jurák, Daniel Menšík, Radek Bura, Vít 
Kostka. 
Liga měst (prosinec 2010) 
1. místo v „A“skupině – Vít Kostka. 
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Š k o l n í  d r u ž i n a  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 9 / 2 0 1 0 
 
Tři oddělení školní družiny o celkovém počtu 75 dětí vedly tři kvalifikované 
vychovatelky, jedna pracovala na 100 %, druhá na 65 % úvazek, třetí na 50 %. Družinu 
navštěvovalo pravidelně 75 žáků. 
Práce vychovatelek se řídila samostatným plánem, konkrétní činnost byla rozepsána 
v týdenních plánech. Děti se zabývaly činností sportovní, výtvarnou a pracovní. 
Vychovatelky motivovaly žáky k soustavné přípravě na vyučování, vštěpovaly žákům 
zásady slušného chování jak mezi sebou, tak k dospělým osobám. V rámci pracovních 
činností vyráběly různé drobné dárky pro rodiče i jiné rodinné příslušníky a také pro 
obyvatele místního domu s pečovatelskou službou. Tam v době vánoc, velikonoc a Dne 
matek zavítaly, dárečky seniorům předaly a zároveň předvedly krátký kulturní program. 
Žáci pod vedením vychovatelek maximálně využívali areálu školy a sportovního hřiště 
k různým zábavným a sportovním aktivitám. Na vycházkách se učili poznávat místní 
flóru a faunu. Zúčastňovali se různých soutěží, každoročního sběru kaštanů a žaludů pro 
myslivecké sdružení, rovněž se aktivně zapojili do sběru papíru. Vychovatelky 
celoročně pečovaly a obnovovaly výzdobu interiéru v prostorách družiny. Využívaly 
také možnosti exkurzí v obci, v místní knihovně, velmi dobře spolupracovaly s Českým 
zahrádkářským svazem. 
Dětem zorganizovaly několik velice zdařilých akcí. Byly to: 
Podzimní den - výstava ovoce a zeleniny, soutěže, recitace, zpívání, opékání párků  
Sběr kaštanů a žaludů  
Úklid školní zahrady  
Drakiáda  
Soutěž ve vazbě suchých květin v Karviné  
Malování pohádkových bytostí, vyprávění pohádek  
Mikulášská besídka - příprava malých dárků  
Doba adventní  
Vystoupení v DPS  
Návštěva MŠ střed  
Zimní sportování - v duchu OH Vancouver  
Masopustní průvod  
Valentýnské mecheche - karnevalový mejdan  
Pochování zimy - průvod k místnímu potoku  
Kniha - přítel člověka (čtení z vlastních knih, vyprávění)  
Spolupráce s ČZS - příprava prací, návštěva, prohlídka výstavy, občerstvení 
Velikonoce - hledání beránka  
Soutěž - poznávání jarních květin  
Den Země ve ŠD - obrázky z PET víček, 
malování na chodníku  
Příprava masek na Slet ježibab a ježidědků  
Den matek - výroba přání a dárků, přednes 
básní  
Výrobky na Veselé zpívání - výstava v 
Dělnickém domě  
Vědomostní soutěž O krále Rozumbradu  
Den dětí - soutěže, opékání párků  
Různé formy batikování  
Závěrečné posezení se zahrádkáři 
 

Výrobky žáků školní družiny 
na výstavě zahrádkářů 
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Některé jmenované akce pořádají již řadu let, jiné s malými obměnami a některé zcela 
nově. Mezi ně patřil 
 
Masopustní průvod 
Konal se v Dětmarovicích v pátek 5. února a vydařil se se vším všudy. Příprava masek, 
různých převleků i rekvizit, taneční i pěvecký nácvik, děti pohltily natolik, že se již 
pátečního odpoledne nemohly dočkat a zvědavě se doptávaly, kdy ten průvod konečně 
bude. Počasí se neskutečně umoudřilo a pohádkově modrá obloha se sluníčkem 
dokreslovala celou atmosféru. Namaškařené a natěšené děti se vydaly za zpěvu 
masopustních a lidových popěvků k obecnímu úřadu, kde zatančily za vlastního 
pěveckého doprovodu k velkému obdivu přítomných mazurku. Poté byly pozvány do 
Hospůdky Na statku, kde proběhlo malé občerstvení. Pokračování průvodu obcí za 
zvuků různých, i vlastnoručně vyrobených nástrojů - vozembouchů, bylo pro děti první 
zkušeností s tímto starým lidovým zvykem. 
Zvláštní poděkování za spolupráci patří p. 
Monice Pilcové, p. Janě Krůlové a pekařům z 
Ostravy, kteří sponzorstvím přispěli k 
vydařenému odpoledni. Školní družina by 
chtěla v této započaté tradici příští rok nejen 
pokračovat, ale i zapojit do ní co největší počet 
dětí i rodičů.  
 
 
 
Z  č i n n o s t i  ZU Š 
 
ZUŠ již mnoho let plní funkci nejen vzdělávací, 
ale i kulturní instituce se širokým spektrem 
pořadů, které nabízí nejen v místě své kmenové 
budovy v Rychvaldu, ale rovněž v obcích, kde 
sídlí její pobočky, tedy i v Dětmarovicích, kde působí v budovách základní a obou 
mateřských škol.  
V letošním školním roce pro dětmarovickou kulturní veřejnost připravili pracovníci 
ZUŠ několik akcí.  
Jednou z nejúspěšnějších bylo společné muzicírování žáků s jejich rodinnými 
příslušníky pod názvem „Mámo, táto, hraj se mnou“, které se uskutečnilo 16. března 
v koncertním sále kmenové budovy v Rychvaldě za účasti 17 rodinných hudebních 
seskupení z velké části právě z Dětmarovic. Vyvrcholením koncertu bylo vystoupení 
„Komorního orchestru Dětmarovic“, 
složeného z příslušníků rodin Bran-
nych, Krůlových a Čemerkových. 
Předáním medailí, diplomů a poděko-
váním za odvahu, umělecký dojem, 
brilantní výkony a nezbytný smysl pro 
humor však koncert neskončil. 
Následovala společná píseň, po ní i 
neplánovaná další a mnozí rodiče již 
plánovali program pro příští rok. 
 
 

O „Masopustu“ před 
Hospůdkou na statku 

Branni a Krůlovi 
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V úterý 1. června 2010 se 
v koncertním sále ZUŠ 
Rychvald uskutečnil již 
VII. ročník pěvecké soutěže 
„ Rychvaldský slavík“, 
kterou již v loňském roce 
obohatili o kategorii pro 
dospělé. V porotě, ve které 
zasedají osobnosti kultur-
ního a veřejného života, 
letos zasedl i starosta Dět-
marovic Ing. Lumír Mžik. 
 
O dobré spolupráci a přízni představitelů obce svědčí i to, že ZUŠ bylo opět umožněno 
uspořádat v kultivovaných prostorách sňatkové síně OÚ závěrečný žákovský koncert, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 10. června v 1630 hodin. Byla to hudební tečka za školním 
rokem 2009/2010. 
Začínající malí dětmarovičtí umělci vystoupili v kategoriích od nejmladších žáčků, kteří 
navštěvují ještě školy mateřské až po žáky nejvyšších ročníků základní školy. Měli jsme 
možnost slyšet sólový i sborový zpěv, hru na klavír, flétnu či kytaru. 
Na závěr hudebního vystoupení byli oceněni nejlepší žáci ZUŠ, pobočka Dětmarovice: 
Natálie Papalová - MŠ Dětmarovice - střed, obor zpěv 
Kateřina Cieslarová - MŠ Koukolná, obor zpěv 
Tereza Zuziaková - ZŠ Dětmarovice, obor zobcová flétna 
Pavla Cieslarová - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Kateřina Šustíková - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Lucie Krůlová - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Kateřina Vronková - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Aneta Bednárová - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Daniel Čimbora - ZŠ Dětmarovice, obor kytara 
Michael Branny - ZŠ Dětmarovice, obor klavír 
Pan starosta jim jako odměnu za dobrou práci předal pamětní list, knihu a čokoládu. 
Paní ředitelka ZUŠ Mgr. Vlasta Matonogová  pak poděkovala starostovi a Obci 
Dětmarovice za výbornou spolupráci, která se určitě bude nadále rozvíjet. 
Pro všechny zúčastněné rodiče i další příznivce bylo toto slavnostní hudební setkání 
příjemným zastavením uprostřed pracovního týdne a pro žáky a učitele ZUŠ určitě 
milou tečkou za jejich hudebním školním 
rokem.  
 
9. prosince se sňatková síň obecního úřadu 
opět proměnila v síň koncertní. Tentokrát se 
konal vánoční koncert žáků pobočky 
Dětmarovice. I tentokrát se hrálo a zpívalo, 
jen atmosféra byla trochu jiná - již 
v předvánočním duchu. 
 
 

Společná fotografie aktérů akce  
„Mámo, táto, hraj se mnou“ 

Ředitelka ZUŠ Vlasta Matonogová na vánočním koncertu 



 

 
 

 

Str. 

88/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SSppoorr tt ,,   zzáájj mmoovvéé  aa  
ssppooll eeččeennsskkéé  oorr ggaann ii zzaaccee  

 
 
 
 
 
 

 
Dětmarovičtí myslivci nastoupeni před hájenkou.  

Začátek honu 18. prosince 2010. 
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Z č i n n o s t i  S K  Dě t m a r o v i c e  
 
V ročníku 2009 – 2010 pokračovalo mužstvo mužů ve velmi dobrých výkonech a po 
odehrání celé podzimní části se naše usadilo a přezimovalo se 31 body na čele tabulky 
1. A třídy, skupiny B.  
Na jaře pokračovalo v dobrých výkonech a po dramatickém závěru v soutěži obsadilo 2. 
místo a postoupilo do krajského přeboru. 
V letních měsících došlo k obnově kádru.  
V krajském přeboru ročníku 2010 – 2011 se pak mužstvu dařilo se střídavými úspěchy. 
 
3. fotbalový den SK Dětmarovice  
V sobotu 4.9. se na fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj přípravek ročníků 2000 a 
mladších za účasti celků MFK Karviná, Slávie Orlová, MFK Havířov a domácích SK 
Dětmarovice. Turnaj se konal pod záštitou Nadace ČEZ, díky které v rámci projektu 
zakoupili novou sekačku. 
Vítězem se stal po zásluze celek MFK Havířov, který neztratil v 5 zápasech ani jeden 
bod. Na krásném druhém místě se umístily naděje domácího celku SK Dětmarovice pod 
vedením trenéra pana Karla Lariše, kterému 
patří poděkování za práci s mládeží a za 
pomoc při organizování turnaje. Třetí 
skončil celek Slávie Orlová. Nejlepším 
střelcem se stal orlovský Zach a nejlepším 
hráčem Zahatlan z Havířova. 

 
 
 
 
 
Z č i n n o s t i  TJ  S o k o l 
 
41. sokolský ples          
Start do páté desítky plesů, pořádaných každoročně Tělocvičnou jednotou 
Sokol Dětmarovice byl zahájen úspěšně. Akce, v pořadí již 41., se konala 
v místní sokolovně 20.2.2010.  
O zábavu se postarali kluci z Jičína v Čechách - hudební skupina K-Band. Velice hezké 
a dynamické vystoupení předvedli mladí tanečníci Radim a Eva. Výborné jídlo 
připravila osádka kuchyně pod vedením Lenky Zajoncové.  
Za podporu si poděkování zaslouží sponzoři, kteří věnovali dary do tomboly: 
Kadeřnictví Dětmarovice, Dětmarovická lékárna, Autodoprava Zimný, Oprava karoserií 
Roman Šeliga, Čerpací stanice a autobazar Pospiech, Truhlářství Kiša, Květinářství 
ZEA, Obecní úřad Dětmarovice, Hospůdka Na statku, Hospoda Na růžku, STELMAR 
s.r.o.,  DRAKK NET - Hartl, NOTIA, solná jeskyně IONOSAL, Universal shop, 
Ligocký Jiří - voda a topení, TENA výrobky os. hygieny, Chráněná dílna Žídek (F-M), 
Lékárna Salvator Orlová, Martec - Medical Třinec, DMA Praha - výrobce zdrav. 
pomůcek, ABENA Praha - pomůcky os. hygieny. 
 
Dětmarovické groble 
Dne 27.3.2010 proběhl v obci již 27. ročník pochodu na 12 a 25 km a běhu na 25 km 
Dětmarovické groble. Opět letos přálo i sluníčko, což se podepsalo na účasti. Celkem 
startovali 83 běžci a pochodníci.  

Dětmarovičtí žáci s trenérem Larišem 
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K běhu na 25 km se vydalo 5 běžců a vyhrál stejně jako loni Igor Heleš. Tuto 25 km 
dlouhou trať šli i 4 chodci. Ostatní v počtu 74, z čehož bylo 19 dětí do 15 let, šli trať 
dlouhou 12 km.  
V cíli obdržel každý diplom a mohl se posilnit výbornou gulášovou polévkou a horkým 
čajem.  
Tradičně jako v jiných letech se pochodu zúčastnil i nejstarší člen TJ, a to pan JUDr. 
Otakar Karas, který i ve svém vysokém věku téměř 92 let tento pochod absolvoval a 
může být příkladem pro nás mladší. 
 
Sraz vícemístných kol 
Ve dnech 13. - 15.8.2010 proběhl v areálu TJ Sokol Dětmarovice již 7. sraz vícemíst-
ných kol. Někteří účastníci z Klatovska přijeli již ve čtvrtek, aby měli čas poznat okolní 
pozoruhodnosti, jako např. hornické muzeum na Landeku, vojenské opevnění 
v Darkovičkách, automobilové muzeum v Kopřivnici či lázně Darkov. 
Během pátku pak dorazil zbytek příznivců těchto netypických kol z celé republiky. 
Většinou si přivezli stroje na autech, ale několik účastníků přijelo i po vlastní ose, např. 
jako manželé z Moravské Třebové, nebo parta kluků z Opavy. 
Večer se všichni družně pobavili za velmi teplého počasí a příjemné hudby country 
kapely Minimax. V sobotu po zaplacení startovného a přípravách na start všichni 
vyrazili přes centrum vesnice na exkurzi do, nebo spíše na místní elektrárnu. Tam 
zhlédli jak strojovnu a velín, tak i střechu kotelny, ze které byl nádherný výhled do 
okolí. Po exkurzi se jeli posilnit do motorestu U Švagrů v Koukolné, kde byl připraven 
velmi chutný oběd i s příjemnou obsluhou. Po obědě se vyrazilo po trase 
Dětmarovických groblí až na koupaliště 
v obci Doubrava. Tam většina účastníků 
využila možnosti osvěžení a ochladila se 
v bazénu. Po této osvěžující zastávce se 
pokračovalo směrem do Orlové pod 
Dinoparkem a pak opět do Dětmarovic po 
místních uličkách na Zálesí. Tam využili 
poslední „tankovací“ stanici v restauraci 
Rumcajs a pak už pokračovali rychle zpět do 
areálu TJ Sokol, jelikož bylo připraveno 
překvapení.  
 
Po osprchování a podání výborného guláše, přijely na travnatou plochu holky z Dolní 
Lutyně a předvedly, jak se tančí břišní 
tance, za což byly oceněny bouřlivým 
potleskem a musely jeden taneček 
přidat. Pak se přidali k tanci i ostatní a 
všichni se bavili jsme do pozdních 
nočních hodin. 
Nedělní ráno bylo trochu uplakané, 
jako tváře všech, kteří odjížděli do 
svých vzdálených domovů a museli se 
rozloučit se starými, ale i novými 
kamarády.   
 
 
 

Klatovské desetikolo  
na žádném srazu nechybí 

Projížďka po obci – před Rumcajsem 
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Z č i n n o s t i  z a h r á d k ář ů  
 
Velikonoční výstava 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice už tradičně přivítal 
jaro tematickou výstavkou ve svazové klubovně „Velikonoční 
aranžmá“ s možností zakoupení karabáčů, košíků, kraslic 
tvořených různými technikami a dalších dekoračních 
předmětů s velikonočními motivy. 
Výstavku obohatily práce žáků školní družiny a keramického 
kroužku při základní škole a dětí místních mateřských škol. 
Výstava se uskutečnila ve dnech 25. - 27. března 2010 vždy 
od 900 do 1700 hodin. 
 
Děkovný dopis zahrádkářům 
Ve dnech 25. - 27.3.2010 se mohli obyvatelé Dětmarovic a okolí pokochat velikonoční krásou. Na nevelkém 
prostoru v klubovně zahrádkářů bylo k vidění, ale i ke koupi, nepřeberné množství výtvarně ztvárněných 
kraslic, zajíčků, beránků, atd. Všechny vystavované exponáty byly uspořádány do tematických celků 
doplněných keramikou, drhanými výrobky, živými květinami, ale i medovými perníčky a jiným velikonočním 
pečivem. Je podnětná i spolupráce se školami. Připomeňme si školní družinu při ZŠ, MŠ Koukolná, MŠ 
Dětmarovice střed, Církevní ZŠ, Střední školu a MŠ - pracoviště Bohumín. Pro děti (ale i pro dospělé), 
které si tu musely připadat jako Alenka v říši divů, byla připravena poznávací soutěž o ceny.  
Celá výstava působila na návštěvníky inspirativně, láskyplně a pohodově. Zkrátka pohlazení po duši. Tato 
akce (stejně jako jiné), které tento aktivní spolek řadu let s podporou obce pořádá, je pro dětmarovické  – 
jak říkal pan Horníček – místem, kde se dá mile pobejt. Prostě Dětmarovičtí přijdou, prohlédnou si exponáty, 
posadí se u kávy a v pohodě pobesedují. A to by mohla Dětmarovicím leckterá obec i město jen tiše závidět.  
Samozřejmě, že tato idylka je vykoupena velkou prací. Děvčata a hoši (kterým je mnohdy i okolo 
sedmdesátky, ale zápal mají vskutku mladistvý), museli nejdříve veškeré exponáty zhotovit. A to si vyžádalo 
nemálo času! Ale navíc, jak si postesk jejich předseda přítel Stáňa, museli z technických důvodů, každý večer 
mnohé exponáty odnést a samozřejmě ráno znovu instalovat.   
Ať vám tedy ten váš elán, dětmarovitští, dlouho vydrží! 

Za milé přijetí děkují Ludmila a Václav Kafkovi z Orlové 
 
Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice, který spolupracoval při organizaci Medových 
dnů, vyhlásil u této příležitosti soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“.  
Protože výstavou vlastně vstupujeme do předvánočního období, chtěli zahrádkáři tímto 
směrem motivovat i celý její průběh. Volbě materiálu se meze nekladly. Přihlášené 
exponáty byly očíslovány a podobně jako v minulých letech o vítězi rozhodli 
návštěvníci výstavy. Hodnotili originalitu, vtipnost, ale i estetickou stránku. 
Při sčítání hlasovacích lístků organizátoři často četli: „Líbilo se nám všechno.“ Byli 
potěšeni, že návštěvníci výstavy ocenili nejvíce naše 
děti. Vždyť obsadily všechna přední místa. 
Poděkování patří jejich učitelům, rodičům i 
prarodičům, kteří u dětí rozvíjí tvořivé schopnosti, 
vedou je k estetickému cítění i vztahu k přírodě. 
Soutěž vyhráli se svým Betlémem žáci 5. třídy pod 
vedením učitelky Dany Reliové, v úzké spolupráci 
s žákem Ríšou Goreckým, který vytvořil také 
několik krásných adventních věnců a vlastnoručně 
vyřezanou dřevěnou figurku „Medové stráže“. 

Betlém 5. třídy 
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Druhé místo patřilo žákům školní družiny pod vedením paní vychovatelky Lidky Černé. 
Mnohé návštěvníky upoutala řada vtipných a dovedně zhotovených exponátů.  
Třetí místo v soutěži obsadily obě mateřské školy s krásně zdobeným stromečkem a 
dalšími vánočními ozdobami.  Zde je třeba připomenout, že školní družina, stejně jako 
obě mateřské školy úzce spolupracují se zahrádkářskou  organizací a žáci úspěšně 
reprezentují Dětmarovice i na okresních zahrádkářských soutěžích.  
Následující místa patří keramickým kroužkům paní Szyroké a Kryskové při ZŠ.   
Mnoho hlasů obdržela rovněž paní Zdislava Menšíková, a to nejen za krásné vánoční 
ozdoby, ručně malované baňky a betlém z přírodních materiálů, ale také za tzv. „slaný 
stůl“ s obřím pečeným plněným kaprem. Mnohým návštěvníkům se sbíhaly sliny 
s otázkou: „Kdy se bude kapr porcovat a degustovat?“ 
Líbily se i rukodělné práce paní Kurečkové, Kunzové, Cyříkové, Dvorokové  či 
malované perníčky paní Jančarové a Macurové. Návštěvníci také ocenili vánoční 
cukroví, vtipný adventní kalendář a celou řadu pěkně vytvořených ozdobných předmětů 
žáků Praktické školy v Bohumíně pod vedením paní učitelky Jany Stáňové. Určitě 
zaujala i ukázka výroby košíků, zručnost a umění vytvářet krásu pro obdiv i užitek 
Azylového domu pro muže Betel z Karviné. 
Z ročních období, i když tyto expozice nebyly zařazeny do soutěže, zvítězila v obdivu 
účastníků ZIMA paní Evy Szyroké a Léto aranžované panem Otou Popkem. I příroda si 
uvědomila, že má na jevišti výstavy konkurenta, proto hned na druhý den zasněžila celé 
Dětmarovice a na teploměru ubrala pár stupňů. 
Mohli bychom ještě dále jmenovat celou řadu zahrádkářů a příznivců, kteří ochotně na 
výstavu zapůjčili exponáty, pomáhali při instalování, obsluze, ale i likvidaci výstavy.  
 
 
Z  č i n n o s t i  h a s ič ů  
 
Hasiči a Duha 
Jako již každoročně, přijely na konci školního roku na 
návštěvu do Dětmarovic děti z orlovské školy DUHA 
za dobrovolnými hasiči, kteří pro ně připravili zábavné 
dopoledne plné překvapení a zážitků. Počasí přálo, i 
když děti měly pro jistotu v batůžkách přibaleny 
pláštěnky, které naštěstí vůbec nepotřebovaly. Ukázka 
hasičské techniky, hašení biopěnou, modelová situace likvidace bodavého hmyzu, 
stříkání vodou z hadice na cíl, jízda v hasičském autě a plno bezvadných soutěží a 
aktivit připravených do posledního detailu vzhledem k postižení dětí, spousta sladkých 
odměn, dárečků a občerstvení v podobě pečeného stehýnka. Hasiči si opět našli 
drahocenný čas, aby udělali radost dětem se zdravotním postižením tohoto zařízení.  
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal VII. ročník „soutěže starých pánů“  v požárním 
útoku. Turnaj byl uspořádán pod záštitou místostarosty Obce Dětmarovice v sobotu 12. 
června 2010 od 1500 hodin na sokolském hřišti. 
V pátek 10. září 2010 v 1530 hodin na školním hřišti ZŠ Dětmarovice se uskutečnila 
prohlídka hasičských vozů a hasičské techniky. Členové SDH pro žáky připravili 
ukázku hašení, soutěže o ceny (skok v pytli, hod míčkem na cíl, stříkání na terč, …). 
Pro děti bylo připraveno občerstvení. 
XV. ročník soutěže hasičských družstev o putovní pohár starosty Obce Dětmarovice, 
v sobotu 18. září 2010 v 1500 hodin na sokolském hřišti v Dětmarovicích. 
SDH Dětmarovice poskytuje občanům obce novou službu - likvidaci  nebezpečného 
bodavého hmyzu. 
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Z č i n n o s t i  o c h r á n ců  p ř í r o d y  
 
Čápi on-line potřetí 
ČSOP Dětmarovice již potřetí vyhlásil soutěž Čápi on-line. Jako v předchozích 
ročnících šlo o sledování hnízdiště dětmarovických čápů pomocí webové kamery p. 
Hartla, navíc zpestřené soutěží o ceny.  
Letos bylo úkolem dávat pozor, kdy se na hnízdě objeví dva čápi najednou. 
O umístění soutěžících nerozhodovalo jen to, kdy soutěžící oba čápy na hnízdě uviděli, 
ale také přiblížení se správné odpovědi na otázky (průměrná rychlost 45 km/hod., 
vzdálenost do Jižní Afriky – okolo 9.000 km). 
Výherci byli v pořadí dle umístění: Nikola Dulavová, Veronika Macurová a Ondřej 
Urbánek. V závěsu za nimi se umístila N. Novobilská.  Odměnou pro výherce byla 
návštěva multikina v Ostravě - program dle vlastního výběru. Pro prvního šlo o dvě VIP 
vstupenky!  
V Hospůdce Na Statku si diplom a vstupenku převzala a ovocný pohár vychutnala 
Veronika Macurová, ostatním výhercům byly na jejich přání ceny zaslány poštou. 
V letošním roce opět čápi mláďata nevyseděli. Snad to bylo špatným počasím - chladno, 
vytrvalé deště a povodně nebo se nepohodli s novým párem, který chce postavit hnízdo 
u lékárny. Došlo k boji a údajně k vyhození vajíček ze starého hnízda. 
 
Procházka pohádkovým lesem 
V neděli 19. září se děti od 1400 do 1530 hodin vydaly jako loni za dobrodružstvím 
Pohádkového lesa.  V parku u Dělnického domu je uvítali dva Večerníčci a rozdali jim 
mapky s trasou a stanovišti. Jako prvního navštívily Krakonoše, pak u Pejska a Kočičky 
vařily dort, Rumcajs s Mankou je vyzkoušeli jak z hádanek, tak ze znalostí slovenštiny, 
zastavily se u Broučků i u Ježibaby, Patovi a Matovi pomohly s rozbitým obrázkem, u 
Ferdy Mravence a Berušky házely vajíčka do 
mraveniště a u motýla Emanuela a Makové 
panenky dostaly diplom. Na každém pohád-
kovém stanovišti byla pro děti připravena za 
splnění úkolu sladká odměna. 
Na sokolském hřišti, na posledním stanovišti, 
bylo k dispozici občerstvení a další aktivity 
pro děti, např. opékání párků, zdolávání chůze 
na chůdách apod.  
Celá trasa byla přehledně označena, nebyla 
náročná. Vstup byl samozřejmě zdarma. 
 
 
 

Z č i n n o s t i  k y n o l o gů  
 
Dne 4. září tohoto roku se uskutečnil na kynologickém cvičišti v Koukolné ve 
spolupráci s dobrovolnými hasiči již 11. ročník Branného závodu pro děti a mládež. Ve 
všech kategoriích soutěžilo 40 dětí. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. V doprovodném 
programu, následujícím po závodě, členové organizace předvedli ukázky z výcviku psů. 
Děti i dospělí si mohli zajezdit na koních paní Kateřiny Foltýnové i v nafukovacím 
člunu po řečišti v doprovodu našich hasičů. Společně všichni prožili hezké sportovní 
odpoledne.  
Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se toto sportovní odpoledne nemohlo 
uskutečnit: Gesomont s.r.o. Bohumín a Obecní úřad Dětmarovice. 

Rumcajs s Mankou  
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G r a c i a  O r l o v á  2 0 1 0 
 
V pravé poledne, ani o sekundu míň, odstartoval již 24. ročník mezinárodního 
cyklistického silničního etapového podniku pod názvem Gracia Orlová 2010. 
 

 
 
Cyklistky se od dětmarovické elektrárny vydaly na 105,5 km dlouhou trať s cílem ve 
Štramberku. Úvodní etapa s sebou nesla dvě rychlostní a tři vrchařské prémie II. 
kategorie. Do Štramberka dorazily cyklistky kolem 1445 hodin. 
Třetí a čtvrtá etapa se jely po polských silnicích. Poslední – 5. etapa – to byl silniční 
okruh po silnicích orlovských a dětmarovických. Celková délka závodu činila 411,6 km. 
A kdo všechno se letos objevil na startu? Především olympijská vítězka Britka Nicole 
Cooke v barvách britského národního týmu, dále mistryně světa v cyklokrosu i silnici 
Marianne Vos, která na Gracii vyhrála v roce 2008, Ruska Alexandra Burčenkova či 
české naděje Martina Růžičková, Gabriela Slámová, Jarmila Machačová nebo Eva 
Kratochvílová. 
 
Trať závodu:  
I. etapa 29.4.2010 silnice 105,5 km 12:00 Dětmarovice - Štramberk CZE 

II. etapa 30.4.2010 silnice 125,8 km 12:00 Lichnov CZE 

III. etapa 1.5.2010 časovka jednotlivkyň 18,0 km 9:00 Kuznia Raciborska PL 

IV. etapa 1.5.2010 silnice 62,1 km 17:00 Czechowice - Dziedzice PL 

V. etapa 2.5.2010 silnice - okruh 100,2 km 11:00 Orlová - Dětmarovice CZE 

 

 

Krátce po startu před elektrárnou 
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SSvvááttkkyy,,   tt rr aaddii ccee  
 
 
 
 

 
Perokresba paní Alice Maroštíkové  

z kroniky Českého svazu žen z roku 1986. 
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M e z i n á r o d n í  d e n  ž e n 
 

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) připadající každoročně na 8. březen, bývá 
někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle 
vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den. I když dnešní střední 
generace má ve vzpomínkách zafixovány monstrózní komunistické schůze s dětskými 
vystoupeními pro maminky či sály zpitých chlapů, není mnoho těch, kteří by znali 
původ a podstatu tohoto svátku. 
Jakmile u nás došlo k Sametové revoluci a velkým změnám ve společnosti, 
Mezinárodní den žen se přestal slavit. Ovšem změna nastala v roce 2004, kdy prezident 
podepsal novelu zákona o státních svátcích a MDŽ se opět objevilo v kalendářích. 
Vznik Mezinárodního dne žen má sice na svědomí Evropa, ale historické kořeny svátku 
pocházejí ze Spojených států.  
Již v roce 1857 stávkovaly americké ženy pracující v textilním průmyslu za zlepšení 
pracovních podmínek a v pozdějších letech taktéž za volební právo žen. V roce 1903 
vznikly v USA první ženské odbory Women´s Trade Union League, které později vedly 
třináctitýdenní stávku asi 20.000 žen.  
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA. Velké 
shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku.  
Svátek žen, jak se mu nejdříve říkalo, byl poprvé slaven k výročí stávky newyorských 
švadlen 28. února v roce 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou.  
Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 
prosadila německá socialistka Clara Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy 
ještě bez určení pevného data.  
Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, 
Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen.   
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké 
demonstrace v Petrohradě roku 1917, která se konala poslední neděli v únoru dle 
juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského, těsně 
předcházející únorové revoluci.   
Vysvětlení o (padesátileté) připomínce rozehnané stávky amerických 
textilaček v roce 1857 je falešné a objevilo se až v roce 1955.  
Od roku 1975 je dokonce uznán Organizací spojených národů jako den 
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 
Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického 
protestu po apolitickou socialistickou obdobu Svátku matek. 
 
D e n  m a t e k 
 

Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Je slaven po 
celém světě, kvůli svým různým kořenům, v různé dny. V České republice připadá Den 
matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, 
většinou vlastnoručně vyrobené.  
V demokratickém Československu se začal poprvé slavit tento svátek v roce 1923. Jeho 
propagátorkou byla Dr. Alice Masaryková, nejstarší dcera prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu 
z prvních oslav Svátku matek takto: „Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která 
nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech...“ 
Myšlenku Svátku matek šířily v nově vzniklém Československu Československý 
červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA 
(Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při 
politických stranách. 
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V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek 
velmi oblíbeným svátkem. Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství 
poprvé objevil v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci Národního 
shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru Československé republiky 
dětem k svátku matek 1947. Podepsali jej prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým. 
Později byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne 
žen, slaveného vždy 8. března, ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. 
Znovu se u nás začal Svátek matek slavit veřejně po roce 1989. 
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. 
Původ pro naši civilizaci má tento svátek zřejmě v antických oslavách bohyně matky. 
Ve starém Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno. 
Ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské 
bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. 
Novodobá historie svátku se datuje z let občanské války v USA. Sociální aktivistka 
Julia Ward Howeová vyzvala ve svém Provolání ke Dni matek z roku 1870 ženy ke 
sjednocení proti válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na 
válku Prusko - francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen 
světa, které by podpořily spojenectví různých národů a přispěly k přátelskému řešení 
mezinárodních otázek v zájmu míru.  
Její následnicí byla Ann Reeves Jarvisová, která bojovala za práva matek a která se od 
roku 1858 snažila prostřednictvím Pracovních klubů matek o zlepšení sociálně - 
zdravotních podmínek a o snížení dětské úmrtnosti. Po roce 1868 pracovala na 
usmiřování sousedů, kteří bojovali v občanské válce na opačných stranách. 
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla ve 20. století v 
roce 1907. Na počest Ann Jarvisové, byl slaven poprvé dne 10. května 1908 v městě 
Grafton ve West Virginii. Některé státy USA prohlásily Svátek matek za oficiální 
svátek roku 1912. V roce 1914 vyhlásil tehdejší president Woodrow Wilson první 
oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. Dodnes je Svátek 
matek jedním z nejoblíbenějších svátků v USA. 
Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk pocházející ze 16. století, kdy 
lidé navštěvovali ve čtvrtou neděli velikonočního půstu svůj domovský kostel, a kdy 
byla tudíž příležitost pro rodiny strávit čas pohromadě. Podle historiků v ten víkend 
posílali zaměstnavatelé své mladé nádeníky a služebné domů, aby se setkali se svými 
rodinami a matkami. 
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva 
různé dny: 
1) čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo 
2) druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v následujících evropských zemích: 
Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, 
Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z 
mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, 
Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Grenada, 
Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, 
Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika, Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, 
USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe. 
Pro zajímavost je možno podotknout, že např. v Rusku se slaví Svátek 
matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, 
Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě 
arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března. 
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ŽŽii jj íí   mmeezzii   nnáámmii   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Člověk někdy ani nevěří, čím vším se naši občané 

 ve svém volném čase zabývají a co všechno  
stihnou a dovedou… 
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K u t i l  M i l o s l a v  U h e r  
 
Kutilstvím se zabývá mnoho lidí, ale to, co vymýšlí a realizuje pan Miloslav Uher 
(*1951), to opravdu stojí za to. Prakticky celý svůj dospělý život něco vymýšlí, vyrábí, 
zdokonaluje. A s rostoucími zkušenostmi a technickým pokrokem jde stále kupředu. 
To, že kutí, se o něm ví už dlouho. Ale teprve v roce 2008 se představil veřejnosti, když 
vystavoval na Medových dnech svůj „ Dětmarovický betlém“. Pečlivě propracované 
dílo s kostelem, větrným mlýnem, návsí, domečky a dokonce i podsvětím – peklem, kde 
každá figurka je v pohybu.  

          
 

Na podzim letošního roku se přihlásil do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR do 
kategorie „Kutil“. V této kategorii mohli se svým projektem soutěžit všichni „domácí 
kutilové“, kteří zrealizovali vlastní projekt z oblasti ekologie, úspor energií a využívání 
obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti. Odborná porota 
vyhodnotila tři nejlepší projekty, mezi kterými byl i projekt našeho občana p. Uhra. Ty 
pak v sobotu 11. září představila energetická společnost E.ON veřejnosti ve Znojmě, 
kde právě probíhalo Znojemské historické vinobraní.  
A co vlastně p. Uher vyrobil? Sluneční solární kolektory. 
Dva sluneční solární kolektory, které ohřívají vodu v rodinném domě, si vyrobil ve 
vlastní dílně. Základem kolektoru je vysloužilý radiátor, který natřel načerno, upevnil na 
izolační vrstvu do dřevěného rámu a zakryl skleněnou tabulí. Systém nepotřebuje 
čerpadlo, voda do kolektorů teče samospádem z nádrže umístěné na půdě.  
Vyhlášení vítězů se konalo 7. října v Brně, udílení cen přenášela Česká televize. 
Ocenění získali částky od 50 do 300 tisíc korun, absolutní vítěz postoupil do 
celosvětového finále. 
Panu Uhrovi uniklo vítězství jen o vlásek. Škoda… 
 
 
U l m a n o v á  a  A g n e r 
 
V loňském díle Kroniky obce jsem psala o 
výtvarnici – malířce Mgr. Evě Ulmanové a 
řezbáři p. Stanislavu Agnerovi. 
Také v letošním roce jmenovaní uspořádali 
společnou výstavu, tentokrát v Ostravě. 
Vernisáž výstavy s názvem „Nálady ve 
dvou“ těchto autorů byla zahájena ve 
středu 6. října v 17 hodin v ostravské 
Galerii Budoucnost. Ta se nachází v 
budově firmy Medium Soft a. s. v Cihelní 
ulici 14 v Ostravě. Jejich díla měli návštěvníci možnost zhlédnout do 2. listopadu. 
Stanislav Agner vystavoval dřevořezby - sochy a sošky různých velkostí, tvarů a nálad. 
Eva Ulmanová představila své obrazy a doplňky především do domácích interiérů. 

V roce 2005, když renovoval fasádu 
na svém domě čp. 137, umístil  
na čelní stěnu velice zajímavé 
sluneční hodiny (foto vlevo).  
A to už jedny měl na hospodářské 
budově (vpravo). 

Vernisáž výstavy, vpravo Mgr. Ulmanová a p. Agner 
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ZZáávvěě rr   
 
 
 
 
 
 
Vo l e b n í  o b d o b í  s k o nč i l o  
 
Skončilo čtyřleté funkční období zastupitelstva obce. Nyní se nabízí čas bilancovat, co 
se nám v uplynulém období podařilo uskutečnit, a kde ještě zbylo mnoho práce.  
Zastupitelstvo obce bylo v minulém období patnáctičlenné a bylo tvořeno pěti volebními 
seskupeními. Reprezentovalo sice celou škálu různých názorů, je však nutné zdůraznit, 
že všichni zastupitelé se zapojili do práce v zastupitelstvu a vždy byla snaha rozhodovat 
až po zvážení všech věcných připomínek a po hledání co nejlepšího řešení pro obec. 
Nutno ocenit, že všichni zastupitelé rozhodovali podle svého vlastního uvážení a nikoliv 
jak jim přikazovaly stranické sekretariáty jednotlivých volebních stran. Poděkovat za 
práci je třeba také členům odborných komisí a výborů, které předjednávaly materiály 
pro radu a zastupitelstvo obce.  
Velmi se osvědčilo, že rada obce byla složená ze zastupitelů různých politických stran a 
názorových proudů. Bylo vždy dobré, že našli společnou řeč a výstup co nejlepší pro 
obec. Do práce rady se však nezapojili zastupitelé za ODS. Přestože jejich vedení na 
začátku volebního období deklarovalo, že budou pouze opozicí, v zastupitelstvu obce 
byli platnými členy a podíleli se na všech rozhodováních. 
Ocenit je třeba i práci zaměstnanců obecního úřadu, bez jejichž obětavé práce by nebyl 
možný chod obce. Málokdo z nás si je schopen uvědomit složitost a náročnost práce 
s námi, řadovými občany. Složitost, která vychází z dnešních velmi neprovázaných a 
někdy nelogických zákonů, které je však nutno ve všech oblastech dodržovat.   
Ve dnech 15. – 16. října jsme všichni společně zvolili nové zastupitelstvo obce, aby 
pracovalo další čtyři roky. I u nás v obci po volbách došlo ke změně starosty, byli 
zvoleni noví členové rady obce a zvoleny nové komise a výbory pro následující funkční 
období. Některé změny v souvislosti s výsledky voleb v obci, především odchod vítězné 
strany do opozice, nebyly mnoha občany přijaty a hodnoceny pozitivně. Ale nastaly po 
demokratických volbách a podle platných zákonů a legislativy. 
I když je naše obec nezadlužena, ekonomicky zdravá, stojí před novým zastupitelstvem 
mnoho důležitých úkolů. Snad se podaří, stejně jako v minulých volebních obdobích, že 
nově zvoleni zastupitelé budou schopni a ochotni domluvit se bez nějakých průtahů a 
předsudků a že vznikne zastupitelstvo, které bude efektivně pracovat ve prospěch celé 
obce. 
Minulé volební období bylo hodnoceno převážně kladně, s moudrým řízením Ing. 
Lumíra Mžika, který byl ve funkci starosty obce celých 13 let a patří mezi nejdéle 
sloužící starosty v historii obce. Za jeho práci pro obec je třeba mu poděkovat.  
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O h l é d n u t í  z a  u p l y n u l ý m i  č t y řm i  l e t y   
 
Co jsme vlastně po čtyři roky dělali, co se v obci změnilo? Tady je souhrn toho 
nejdůležitějšího. 
 
Převážná většina investičních výdajů z finančních prostředků obce směřovala v letech 
2007 - 2009 do školství:  

Rok: Akce: Částka:)*  
2007 Zateplení – výměna oken na hlavní budově 3,831.000 
2008 Zateplení pláště hlavní budovy 

a výměna oken na objektech jídelna, tělocvična a kotelna 
 

5,220.000 
Rekonstrukce střechy na hlavní budově 3,429.000 

2009 Výstavba výukového pavilónu u budovy 932.000 
Zateplení střechy tělocvičny 1,894.000 
Zateplení pláště tělocvičny, spojovací chodby a družiny 2,175.000 
Rekonstrukce zdravotechnické instalace - rozvody vody 3,375.000 

 Celkem  20,856.000 
 

Z toho: Dotace Státní fond životního prostředí (dále SFŽP)  2,923.000 
Dotace Regionální operační program (dále ROP)  6,941.000 
Rozpočet obce 10,992.000 

 
Komunikace: 

Rok: Akce Částka: 
2007 Prodloužení chodníku podél hlavní silnice do Koukolné 6,793.000 

Chodníky – opravy 18.000 
Oprava výtluků na místních komunikacích 371.000 

2008 Opravy chodníků od DD směrem k Lutyni a na hřbitově 1,104.000 
Oprava výtluků 360.000 

2009 Chodníky – opravy 62.000 
Oprava výtluků 1,294.000 

2010 Oprava výtluků 1,052.000 
Chodníky - opravy 0 

 Celkem 11,054.000 
 

Z toho: Dotace Moravskoslezského kraje (dále MSK)  700.000 
Dar Nadace ČEZ 500.000 
Rozpočet obce 5,593.000 

 
Také provozování veřejného rozhlasu si v posledních letech vyžádalo nemalé peníze: 

Rok: Akce: Částka: 
2007 Rozhlasová ústředna pro místní rozhlas 258.000 
2008 Rekonstrukce – bezdrátový digitální signál 900.000 
2009 Bezdrátový rozhlas 98.000 
2010 Bezdrátový rozhlas  200.000 
 Celkem 1,456.000 
 

Z toho: Dar Nadace ČEZ 300.000 
Rozpočet obce 1,156.000 

 
)* Veškeré částky zde uvedené jsou zaokrouhleny na celé tisíce. 
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Sledování svahových pohybů v oblasti možných vlivů důlní činnosti: 
Rok Akce Částka v Kč 

2009 - 
2012 

Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací 
„Ujala“ 

 
7,842.000 

 

Z toho: Dotace SFŽP 7,058.000 
Rozpočet obce 784.000 

 
Tyto akce jsme mohli realizovat díky dotacím, které jsme obdrželi z různých zdrojů. 
Například od Evropské unie – Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí 
ČR (výše SFŽP) či Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Moravsko-
slezsko). 
Dále obec obdržela dotace účelové na veřejně prospěšné práce (dále VPP), Czech 
POINT (87 tis. Kč) a volby (322 tis. Kč).  
V neposlední řadě je třeba připomenout dary od Nadace ČEZ, které dosáhly několika 
stovek tisíc korun. 
 
Přehled dotací: 

 
Rok: 

 
ÚP VPP 

Czech 
POINT 

 
SFŽP 

 
Volby 

 
ROP 

2007 404.000 50.000 - - - 
2008 398.000 - 2,923.000 120.000 - 
2009 436.000 37.000 - 119.000 2,994.000 
2010 295.000 - 4,476.000 83.000 3,947.000 
Celkem  1,533.000 87.000 7,399.000 322.000 6,941.000 

 
Dále bylo v oblasti investic a údržby realizováno: 
 

� V roce 2007:  
▪ Zakoupení budovy čp. 214 – hájenka 1,746.952,-- 
▪ Rekonstrukce propustku (mostku) u čp. 376 502.886,-- 
▪ Úpravy veřejného osvětlení v oblasti nad OÚ 350.623,-- 
▪ Klimatizace v budově čp. 27 52.182,-- 
▪ Čistička odpadních vod v MŠ Koukolná 103.000,-- 
▪ Nové veřejné osvětlení u komunikace Kniezek – Rak 312.000,-- 
▪ Server pro obecní úřad  
▪ Čerpadlo pro Sbor dobrovolných hasičů 

 

� V roce 2008: 
▪ Vodovod Olmovec – Lipus na parcele č. 1200 549.786,-- 
▪ ZŠ – MŠ Koukolná – projekt stavebních úprav 8.000,-- 
▪ 2 radary měření rychlosti, vysavač listí, … 

 

� V roce 2009: 
▪ Vodovod Olmovec Lipus na parc. 1200 – stavební dozor, osazení sloupků 23.800,-- 
▪ Traktorová sekačka 142.000,-- 
▪ Přenosný radar pro měření rychlosti pro Policii ČR 104.000,-- 

 

� V letošním roce 2010: 
▪ Zateplení a oprava fasády budovy čp. 320 – pošta 985.000,-- 
▪ Klimatizace v budově pošty        103.000,-- 
▪ Zpevnění místní komunikace Kniezek – Rak (I. etapa)  1,152.000,-- 
▪ Nasvětlení 4 přechodů pro chodce v centru obce 282.000,-- 
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Revitalizace zeleně v obci: 
� Vykácení 34 proschlých a ohrožujících topolů kanadských u místní komunikace na 

Šlogu a založení nové jednostranné vícedruhové aleje. Akce plně hrazena 
z rozpočtu obce o finančním objemu 370.000 Kč. 

� Realizace projektu „Revitalizace areálu ZŠ Dětmarovice“. Vykácení topolů černých 
a dalších odumřelých dřevin - hrazeno z rozpočtu ZŠ ve výši 150.000 Kč. Výsadba 
nové doprovodné zeleně, včetně parkových úprav - bez finanční účasti obce, 
realizováno jako náhradní výsadba firmy Baumit, finanční objem 800.000 Kč. 

� Vykácení napadených sakur před prodejnou Roman Volák a založení nové 
sakurové aleje. Bez finanční účasti obce, realizováno jako náhradní výsadba firmy 
ČEZ a.s., finanční objem 130.000 Kč. 

� Výsadba doprovodné zeleně při novém chodníku do Koukolné, financováno 
v rámci stavby.  

 
Změny v odpadovém hospodářství obce: 
� V posledních letech došlo k rozšíření separačních hnízd pro třídění plastů i skla o 

dalších 5 v oblastí Koukolné a Zálesí (celkem v obci 23 hnízd na plast a 12 na 
sklo). 

� Byl rozšířen mobilní svoz nebezpečného odpadu o další, celkem se sváží 4x ročně.  
� Na 3 separačních hnízdech byla zavedena separace papíru a tetrapaku.  
� Velkoobjemové kontejnery pro svoz komunálního odpadu byly zrušeny a byly 

nahrazeny uzamykatelnými 1100 l kontejnery sídlištního typu. 
� Sběr velkoobjemových odpadů byl zaveden v intervalu 1x za 2 měsíce.  
 
Příprava odkanalizování obce: 
V současné době probíhá územní řízení pro I. etapu – část Koukolná. 
 
Veřejně prospěšné práce: 
Každý rok v období od dubna do října zaměstnává obec v rámci projektu VPP ve 
spolupráci s Úřadem práce Karviná sezónní zaměstnance, kteří pracují na údržbě a 
úklidu v obci. V letech 2007 - 2010 činila dotace 1,533.000 Kč. 
 
Rozšíření služeb v rámci Czech POINT: 
Na obecním úřadu lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, 
výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, výpis bodového 
hodnocení řidiče, zřizování a rušení datových schránek, ověření provedení autorizované 
konverze a další. 
 
Kultura: 
V oblasti kultury obec navázala na předcházející volební období a pokračuje v tradici 
každoročně se opakujících akcí: pořádá Obecní ples, oslavy konce druhé světové války, 
Den matek, Veselé zpívání, Obecní slavnost, koloběžkové závody Trestles cup, oslavy 
28. října, Medové dny a vánoční koncert. 
 

 

Centrum obce s budovou radnice 
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K d e  s e  v y r á b í  če s k é  z b o ž í 
 
Od problematiky naší obce se nyní přesuneme k problematice celostátní, ale ta se týká 
nás všech. 
 
Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým 
hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete 
chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete. To musíte volat do 
Rakouska, veškerá výroba se přesunula tam, tady je už jenom obchod, říká do telefonu 
spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod 
značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in 
Austria. 
Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní partnery informoval v listopadu 
loňského roku. 
Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jak přes kopírák. 
Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu koncern Unilever. 
V Povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest stovek 
lidí. Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní 
putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů. 
Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří například Hera, tradiční surovina pro 
vánoční cukroví. Místem výroby jsou polské Katowice, uvádí mediální zástupce 
Unileveru. 
Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky s logem pražské čokoládové 
hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé. 
Konkrétně oplatka Delissa.  
Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se baví jen velmi nerady. 
Když chtěl týdeník Ekonom od koncernu Tchibo informaci o aktuálním místě výroby 
kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v 
Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní 
závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka 
české pobočky Tchibo. 
Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh uvádí 
dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že 
aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko. 
Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. 
Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na 
obalech informace o původu chybějí, či je zde uvedeno pouze Made in EU. Navíc řadě 
spotřebitelů je možná ukradené, kde se co vyrábí. Jedno by jim to ale být nemělo. Kdo 
tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci, když se 
všechna výroba přesune pryč? Táže se prezident Potravinářské komory ČR. I z těchto 
důvodů komora chce, aby se informace o místě výroby na obalech povinně 
zveřejňovaly. 
Klamání spotřebitele? 
Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan? Plísňový sýr 
prodávaný pod značkou „Sedlčanský Hermelín“ je další ze stálic českých ledniček. Jaké 
překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé šarže pocházejí z Polska. 
Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci 
nějaké stanovisko. Bez úspěchu. Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je 
výrazně menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. 
Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. 
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V Polsku se dnes ale částečně vyrábí i některé sýry Lučina, další tradiční produkt 
sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama. 
Konkurenční francouzský koncern Bel, který do roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu 
na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než 
stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích. 
České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského průmyslu. 
Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii. Veškerou výrobu tam z Mladé 
Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998. 
Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i 
v Rusku, Bulharsku a Číně. 
Výroba zápalek Solo se ze Sušic přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA do Číny. 
Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v 
Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb a v roce 2013 přibude Yeti. Čína je 
už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno 180 tisíc vozů. 
Nynější šéf Škodovky Winfried Vahland v minulých dnech uvedl, že Škodovka bude 
zvažovat i dovoz levnějších čínských autodílů pro výrobu v Evropě. 
Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské škodovky, nejen díly? 
Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků. 
Příkladná ukázka, jak nám nepatří už nic a jak se i dál „budeme mít dobře“. 
 
 
 
 
 

 
Abychom viděli na zboží konstatování „Made in Czech republik“, 

 jako na této dnes již historické krabičce zápalek, kterou znali téměř po celém světě,  
to se nám už nepoštěstí. To už je opravdu historie… 
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Fotodokumentace: 
 

- 7 ks foto „Dětmarovice v zimě “ (str. 17 hlavního alba) 
- 7 ks foto „Dětmarovice na jaře “ (str. 18 hlavního alba) 
- 23 ks foto velké vody a povodně (str. 19 - 21 hlavního alba) 
- 8 ks foto „Dětmarovice v létě a na podzim“ (str. 22 hlavního alba) 
- 7 ks foto „Dětmarovice na začátku nové zimy (str. 23 hlavního alba) 
- 2 ks foto starosta a místostarostové (str. 24 hlavního alba) 
- 4 ks foto z voleb do zastupitelstva obce (str. 24 hlavního alba) 
- 7 ks foto z výstavby komunikace Kniezek – Rak (str. 25 hlavního alba) 
- 7 ks foto budovy pošty (str. 26 hlavního alba) 
- 4 ks foto staré a nové výsadby u základní školy (str. 27 hlavního alba) 
- 3 ks foto likvidace starých a výsadba nových sakur před čp. 25 (str. 27 hlavního alba) 
- 1 ks foto železničního nádraží (str. 28 hlavního alba) 
- 2 ks foto silniční dopravy (str. 28 hlavního alba) 
- 2 ks foto závodu Baumit (str. 28 hlavního alba) 
- 2 ks foto závodu Coal Mill (str. 28 hlavního alba) 
- 3 ks foto z prodejny VaS (str. 29 hlavního alba) 
- 3 ks foto nového vysílače T-mobilu (str. 29 hlavního alba) 
- 1 ks foto samoobsluhy v centru obce (str. 30 hlavního alba) 
- 1 ks foto firmy Auto Kelly (str. 30 hlavního alba) 
- 2 ks foto rekonstrukce budovy čp. 22 (str. 30 hlavního alba) 
- 1 ks foto ruin bývalé ho hostince u nádraží (str. 30 hlavního alba) 
- 1 ks foto psího útulku na Skotnici (str. 30 hlavního alba) 
- 8 ks foto svatby v parku (str. 31 hlavního alba) 
- 1 ks foto z vítání dvojčátek (str. 32 hlavního alba) 
- 1 ks foto ze zlaté svatby (str. 32 hlavního alba) 
- 1 ks foto Anežky Sztwiertniové (str. 32 hlavního alba) 
- 2 ks foto z pohřbu plk. Ludvíka Krůčka (str. 32 hlavního alba) 
- 2 ks foto požáru pily (str. 32 hlavního alba) 
- 22 ks foto z kulturních akcí (str. 33 - 35 hlavního alba) 
- 1 ks foto fary (str. 36 hlavního alba) 
- 3 ks foto vchodových dveří do kostela (str. 36 hlavního alba)  
- 7 ks foto z farní slavnosti -140 let kostela (str. 36 -37 hlavního alba)  
- 2 ks foto z návštěvy biskupa na obecním úřadu (str. 37 hlavního alba) 
- 7 ks foto ze školních akcí (str. 38 hlavního alba) 
- 6 ks foto z masopustního průvodu (str. 39 hlavního alba) 
- 6 ks foto z akcí ZUŠ (str. 40 hlavního alba) 
- 2 ks foto z činnosti SK (str. 41 hlavního alba) 
- 3 ks foto z činnosti TJ Sokol (str. 41 hlavního alba) 
- 2 ks foto z činnosti zahrádkářů (str. 41 hlavního alba) 
- 3 ks foto z Pohádkového lesa (str. 42 hlavního alba) 
- 1 ks foto ze soutěže kynologů (str. 42 hlavního alba) 
- 2 ks foto z honu myslivců (str. 42 hlavního alba) 
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Jiné materiály: 
 

- Kominický kalendář 2010 
- Článek z novin „Vítejte v roce 2010…“ 
- Články z novin o počasí 
- Tabulky a grafy z internetu o hladině vody v Olši 
- Články z novin a internetu o květnové povodni 
- Vyhlášení hejtmana MS kraje o stavu nebezpečí (povodně) 
- Poděkování p. Pochtiolové za pomoc při povodni 
- Korespondence s obcemi Krabčice, Kněžice a Poděbrady, které nás podpořily při povodni 
- Souhrnná žádost obce o příspěvek pro občany postižené povodní 
- „Jak se vypořádat s povodní“ – instruktážní materiál 
- „Odstraňování následků záplav“ – instruktážní materiál 
- Stav Olše na přelomu května a června – graf, tabulka 
- Články z novin o další vlně povodní v Čechách 
- Poděkování obce Černousy za finanční dar 
- Kalendářek místní ODS 
- „Kondor“ … aneb pohled z té pravé strany (č. 7, 8 a 9) 
- Propagační materiály kandidujících stran do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
- „Kalouskova složenka“ 
- Volební příručka (…jak volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) 
- Soubor hlasovacích lístků do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
- Články z novin o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
- Propagační materiály kandidujících stran do zastupitelstva obce 
- Mimořádné vydání Dětmarovického okénka k volbám do zastupitelstva obce 
- Informace o hlasování  
- Hlasovací lístek do zastupitelstva obce 
- Historická tabulka voleb do zastupitelstva obce (1990 – 2010) 
- Mé slovo zastupitelky na ustavující schůzi zastupitelstva obce 
- Články z novin k výsledkům voleb do zastupitelstev obcí na Karvinsku 
- Článek z tisku o plánované cyklostezce 
- Článek z tisku o problému s autobusovou linkou č. 4 
- „Nebuďte lhostejní vůči své obci“ – dotazník studenta 
- Zpráva OO Policie ČR o využívání ručního radaru 
- Žádost p. Kempného o finanční dar na rekonstrukci Kempného mlýna 
- Titulní list www.detmarovice.cz z posledních dnů roku 2010 
- Článek z tisku o obchvatu obce 
- Články z tisku z činnosti Elektrárny Dětmarovice 
- Mapa průmyslové zóny u elektrárny 
- Výsledky měření výškových bodů (poklesy – vlivy těžby) 
- Výsledky monitoringu na třech stanovištích v obci (vliv těžby) 
- Články z médií o otřesech 
- Pozvánka na schůzi MO ČSSD ve věci Střednědobé dohody 
- Články z médií o těžní věži Eleonora 
- Propagační materiály firem v obci 
- Články z tisku o psím útulku 
- Informace České pošty 
- Článek z tisku o zkušebním sčítání lidu 
- Článek z tisku „Chudé Karvinsko se vylidňuje“ 
- Tabulkový přehled o starobních důchodech 
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- Článek z tisku „Pasivní dům“ 
- Foto z tisku …v naší obci se narodili… 
- Poděkování za příspěvek na baby box 
- Články z tisku o Anežce Sztwiertniové 
- Parte plk. Krůčka 
- Články z tisku o negativních jevech 
- Letáčky a plakáty z tisku na kulturní a společenské akce 
- Pamětní list „140 let kostela…“ 
- Článek z tisku o Tříkrálové sbírce 
- Článek „Děti budou psát novým písmem“ 
- Tabulka „Ekotřída“ 
- Propagační materiál ZUŠ Rychvald 
- Články z tisku o činnosti Sportovního klubu 
- Letáček „Turnaj přípravek…“ 
- Články z tisku o futsalu 
- Materiály z činnosti zájmových organizací 
- Materiály o zajímavých občanech naší obce 
- Materiály k nej… událostem roku 2010  

 
 

Mimořádné materiály: 
 

- Kalendář do každé rodiny 
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