ZRCADLO HLUČÍNSKA

2007 ČERVEN

OBSAH:
Zahrádkářské rady

str.

2

Křížovka o ceny

str.

4

Pozdravy
z Hlučínska

str.

6

str.

7

Zámecké parky na
Hlučínsku (na pokrač.)

ČERVEN 2007

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Oslava trpaslíků
Protože v loňském roce jsme
na tomto (nebo nepříliš vzdáleném) místě v rámci stránek
měsíčníku Zrcadlo Hlučínska
oslavovali Den otců, vzneseme
předpoklad, že letos je tento
svátek v hlavách lidí natolik zakořeněn, že můžeme přistoupit
k ukotvování svátku datem nepříliš vzdáleného. Laika neznalého seznamu světových a mezinárodních dnů nesporně pobaví,
když se náhodně dozví, že by
21. června bylo záhodno oslavit
Mezinárodní den trpaslíků.
V porozumění pojmu trpaslík by nebylo od věci se malinko
sjednotit. Encyklopedické záznamy hovoří o trpaslíkovi jako
o humanoidovi menšího vzrůstu
než je člověk.
Může být označením pro
stopu až dvě vysokou bytost
zabývající se hornictvím, pak
jej můžeme ztotožnit s názvem
permoník. V dalším případě by
mohlo jít o zahradní ozdobu,
vyrobenou nejčastěji ze sádry.
A v neposlední řadě užíváme
tohoto označení pro osobu, které v důsledku nemoci či poruchy
růstu nebylo možno vyrůst.
Fanoušci filmu trpaslíky
důvěrně znají jako specifickou
rasu bytostí, jejichž typickým
znakem bývají dlouhé vousy.
Mnoho pro rozšíření trpaslíků

CENA 3,- Kč

ve fantasy udělal John Ronald
Reuel Tolkien.
Nemůžeme si však dovolit
vynechat ani spojení trpaslíků s vědou astronomickou.
Pod označením Bílý trpaslík
se ukrývá astronomický objekt vznikající, když se zhroutí
hvězda o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti. Červený
trpaslík je pro změnu malá a relativně chladná hvězda o povrchové teplotě menší než 3 500
K (kelvin – jednotka teploty).
Černý trpaslík je zbytek hvězdy
zhruba velikosti Slunce, která
se vyvinula v bílého trpaslíka
a nakonec postupným zářením
černého tělesa ochladla. A hnědý trpaslík je subhvězdný objekt,
který má vodivý povrch a jádro.
Nechci se stát terčem příznivců komediálního sitcomu
britské společnosti BBC, takže poctivě zmíním i existenci
„Červeného trpaslíka“ odehrávajícího se ve vesmíru více než
tři milióny let v budoucnosti, ač
jeho sledování neholduji.
Celým tímto příspěvkem
chci jen pobídnout, abyste si
vybrali toho svého trpaslíka,
kterého obšťastníte 21. června
tím, že mu budete věnovat svoji
pozornost a rozšíříte povědomí
o trpasličím svátku mezi své
blízké a přátele.

KULTURNÍ DŮM HLUČÍN
18. června 2007 v 19.00 hodin Hrátky s čertem
divadelní představení Těšínského divadla pro dospělé

Nevtíravý humor, poezie a výborná muzika - to jsou bezesporu největší
hodnoty tohoto známého pohádkového muzikálu.

23. června 2007 od 10.00 hodin
Hlučínské slavnosti - Mírové náměstí v Hlučíně

Program:
dechovka, mažoretky, děti ZŠ Rovniny a M. Tyrše, místní kapely,
kouzelník, balónková show, polská reagge kapela z Namysłowa,
cimbálovka ZUŠ a host večera - QUEEN revival PRINCESS

Charitní pečovatelská služba je
veřejným závazkem a může se o ni
svobodně ucházet každý občan.
Je poskytována pečovatelkou
na žádost klienta nebo rodinných
příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních
pracovníků obecních úřadů nebo
nemocnic.
Tato služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku pečovatelských služeb.
Naší snahou je pomoci lidem
zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých
nejbližších, rodiny a přátel, kde
je jim nejlépe.

Pečovatelská služba zajišťuje:

• dovoz nebo donášku obědů
• nákupy
• pochůzky
• pomoc při úkonech osobní
hygieny
• pomoc a podporu při podávání jídla a pití
• běžné práce spojené s udržováním domácnosti

• další služby dle individuálních potřeb uživatelů
• bezplatné sociální poradenství

Půjčovna zdravotnických
pomůcek:

V rámci půjčovny zdravotnických pomůcek jsme schopni
zájemcům zapůjčit nemocniční
lůžka, vozíky, chodítka, WC
křesla a další kompenzační pomůcky.

KONTAKT

Andrea Strachotová, DiS vedoucí pečovatelské služby
Mírové náměstí 19/18,
748 01 Hlučín
595 042 368, mobil:
603 502 753
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
http://www.charitahlucin.cz
Můžete nás kontaktovat
každý všední den od 7.00 do
15.00 hodin.

Za vodu za festivalem…
Ač poř adatelé propagac i
vel kého hudebn í ho fest iva lu
kona ného prav idel ně v rek reač n ím a reá lu děhylov ské
L oděn ice rozhod ně nepodceňují, př i ž iv ím ji ta ké s vou
v ý z vou k úč ast i.
Prog ra m je ja ko t rad ičně pest r ý a z a h r nuje ž á n r y
cou nt r y, blues, beat i fol k .
Ve d nec h 15. – 17. čer v na
2 0 0 7. Ta h á k em páte č n í ho
večera se sta ne nepoc hy bně
k apela Čec homor.
S ob ot n í prog r a m z a h rnuje m i moji né v y s toup en í
Rober ta K řesťa na s usk upen í m Dr u há t ráv a , Wabi ho
Da ň k a , Pavla Šporc la , brat r ů Ebenov ýc h a V lad im í ra
M iší k a.

V neděl i se představ í
Tempo di vlak, Šajtar, Celt ic Cross a závěr obsta rá
skupina Hop trop. Nedělní
prog ram osvobozuje v šechny potenciá lní náv štěv ník y
od povinnosti platit vstupné.
Pernamentka na páteční a sobotní program má hodnotu
520 Kč. Jednotlivě stojí vstupenky v předprodeji 250 Kč
na pátek a 270 Kč na sobotu.
Ti, kteří předprodeji z nějakých důvodů nefandí nebo
kteří zaspali dobu, si mohou
vst upenk y pořídit na místě
o 20 Kč dráž.
A reál nabízí možnost kempování, jeho součástí je letní
restaurace, hudební pav ilon
a k lubovna.
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Letní práce na zahrádce
Letní práce, to jest v druhé
polovině června a první polovině července jsou velice důležité
proto, aby jsme sklízeli veliké
množství zdravého ovoce a také
zeleniny. Musíme průběžně přihnojovat a to nejlépe postřikem
na list, nebo zálivkou. Tím,
že bylo jak jaro, tak začátek
léta velmi suché, tak potřebuje všechno vysázené na zahradě řádnou zálivku, ať nejsme
zklamání tím, že nám stromky
hodně kvetly, ale plodů je málo.
Toto můžeme ovlivnit dvěma
směry, a to řádným ošetřením
proti nemocem a škůdcům a dostatečnou dávkou vody. Také
mulčováním pod stromky můžeme ovlivnit vypařování vláhy
a také zamezit pronikání horka ke kořenům. Musíme však
mulčovat ne u kmene, ale po
obvodu koruny, kde jsou všechny vyživovací kořeny, které se
starají o řádný růst. Vinnou révu budeme přihnojovat nejlépe
hnojivem VINOFERT-PLUS,
které obsahuje také železo, které je velice důležité jak pro list
tak pro dobrý vývin hroznů.
Po 15. červnu už budeme protrhávat plody u jabloní a hrušní.
Znovu připomínám, že utrhneme plod a stopku necháme na
stromě, která při dozrání sama
spadne, ale živiny ze stopek se
vrátí ke kořenům. Letošní suché
jaro v době květů nám udělalo
také řádnou probírku plodů a to
tam, kde jste nepřidávali vodu,
kdy to stromky nejvíce potřebovaly. Protrhávání a řez u broskví
a meruněk jste už určitě prováděli v květnu, jak jsem vám radil
v předešlých novinách.
Ten, do prováděl jarní řez
u jabloní a hrušní, může už také
vytrhávat tvořící se vlky. Doufám však, že těch, kteří ještě dělají jarní řez jádrovin už je velmi
málo a ti, kteří dělají letní řez se
určitě poučili, že tento je správný pro dobré udržování korunky
a dobrého vyzrání ovoce. Jarní
řez se provádí jen na těch odrůdách, kde potřebujeme podpořit
růst, ale těch je velice málo. Po
15. červnu můžeme ještě zalamovat a ohýbat větve, hlavně na
ovocných stěnách. Ve druhé polovině června budeme provádět
také ošetření jabloní proti pihovitosti a to hlavně u těch odrůd,
které jsou na toto náchylné, jako
odrůda WANDA a další. Každý
na své zahradě určitě ví, které



odrůdy mu tímto trpí, tak musí
proti tomu také zasáhnout a to
nejlépe po 15. červnu. Proti
tomu použijeme nejlépe KALKOSAN nebo WUXAL-GAO,
kalcium.
Na okrasné zahrádce je důležité sledovat odkvetlé keře
a odstranit tvořící se semeníky,
ať nám neoslabují růst. Také je
vhodná doba pro stříhání živých
plotů a to jak jehličnatých, tak
také listnatých.
Dbejte hlavně na to, aby byla
horní část alespoň o 10 cm užší,
než spodek. Je to proto, ať nám
těžký sníh, jako byl v letošní
zimě nerozláme tyto rostliny.
Už také můžeme odstranit
zavadnuté části cibulnatých
a hlíznatých květin, jako jsou
tulipány nebo narcisy, modřence a další. Jak máte po odkvětu
zakracovat Wajgélie jsem vám
dopodrobna popisoval v předešlých létech, tak na toto pamatujte a tyto keře vám budou
ještě jednou kvést na podzim.
U ostatních, jako jsou
KOLKVICIE, Deutschietrojpuk/, Šeříky, Zlatice a další
musíme tvarovat řezem, aby byly kompaktní a úhledné a aby
nám nepřerůstaly prostor pro
ně určený.
V červnu je také důležité zalamovat nebo zastřihávat narůstající nové výhonky u modřínů
a také u borovic. Když u borovic
stihneme dobu, kdy u přírůstků
se začínají tvořit jehličky, tak
stačí tyto zalamovat, když tento
čas propásneme, musíme pak
použít nůžky. U modřínů tento
zakracovací proces musíme ještě
udělat jednou na podzim. Jedná
se hlavně u těch rostlin, které
pěstujeme v malých rozměrech
na skalkách, nebo jako bonsaje.
Hlavně u bonsají dbejte na to,
aby nepřerostly a aby představovaly starý strom.
Že letošní zima byla mírná
má to následek s přemnožením
různých škůdců.
Můžeme také pozorovat výskyt mšice krvavé a to hlavně na
ranách po řezu a nezamazaných
štěpařským voskem, nebo stromovým balzámem. Na tohoto škůdce použijeme přípravek
MOSPILAN. Musíme postřikovat velmi zblízka, aby jsme
tlakem prorazili bílou vatu, která tyto mšice zakrývá. Mšici krvavou poznáme podle toho, že
když tuto vatu rozetřeme me-

Rybáři, pozor!
zi prsty, tak dostane červenou
barvu. Je to velmi nepříjemný
škůdce, na kterého neúčinkuje
PIRIMOR.
Dále musíme hlídat strupovitost a proti tomu použijeme
přípravky jako DISCUS-2 gr.
na 10 litrů vody, nebo SYLLIT65, a to 5 gr. na 5 litrů vody, nebo „ZDRAVÉ“ jablko-20 gr. na
10 litrů vody. Na černou skvrnitost u růží musíme zasáhnout už
u prvního výskytu a použijeme
BAYKOR-10 gr. na 7,5 litru
vody, nebo DITHANE-20 gr
na 6,5 litru vody. Ještě je možno
použít NOVOZIR, nebo SYLLIT.
Jako správní milovníci zahrad je třeba se zajímat o nové
rostliny, které už jsou dnes k sehnání a které jsme ještě před pár
léty vůbec neznali.
Jako třeba Kamčatské borůvky, které už zrají kolem 10.
května nebo beztrný angrešt,
u kanadských borůvek je také
jedna novinka a to: hroznovité
borůvky nebo už jsou vyšlechtěny Borůvka-Angrešt. Vypadá
keř jako angrešt i s trnama, ale
plody jsou tmavě modré jako
borůvky.
Mnoho nových rostlin je také pro okrasnou zahrádku jako
třebas vícekvěté tulipány, které
mají z jedné cibule 6 i více květů
a kvetou velice dlouho i jeden
měsíc, nebo okrasný keř, který
vykvétá v lednu a je to Kalina
Viburnum bodnatense davn/nebo jasmín nahokvětý /jasminum
nudif lorum a mnoho dalších,
které nám udělají radost z květů
od zimy do zimy.
Je třeba pozorovat vývoj nového šlechtění a tyto věci si
pořizovat do svých zahrádek,
ať vás to zase více táhne na pozorování divů přírody a ať máte
samou radost z vašeho díla a vaší námahy, kterou své zahrádce
celoročně věnujete.
V červenci už můžeme také
u rajčat poslední horní květní
stvol, který už nenaroste a bere
živiny ostatním spodním plodům. Zakracujeme také dospělé
listy rajčat a to na polovinu
a odstraňujeme všechny zálistky
u tyčkových rajčat. U keřových
tyto necháme.
Doufám,že jsem vám naznačil dost práce, tak ať máte jen
samou radost a velikou úrodu
z vašich zahrádek, to vám přeje
Erich D U X A z B O R 0 V É.

Ryby na červen
1. den - celý den je průměrný
2. den - špatný den
3. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
4. den - docela dobrý od rána
do šera
5. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
6. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
7. den - dobrý od rána do
14.00 hodin
8. den - docela dobrý do 13.00
hodin
9. den - docela dobrý
10. den - dobrý do 15.00 hodin
11. den - průměrný od 15.00
hodin
12. den - dobrý pouze po
poledni
13. den - dobrý pouze po
poledni
14. den - docela dobrý po
poledni
15. den - velice dobrý do 8.00
hodin
16. den - velice dobrý do 9.00
hodin
17. den - velice dobrý do 15.00
hodin
18. den - velice dobrý do 15.00
hodin
19. den - velice dobrý do 15.00
hodin
20. den - špatný den
21. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
22. den - průměrný od 10.00
do 16.00 hodin
23. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
24. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
25. den - celý den je průměrný
26. den - celý den je průměrný
27. den - celý den je průměrný
28. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
29. den - je celý docela dobrý
30. den - celý den je průměrný
Petrův zdar
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Červnové akce v Dolním Benešově
Město Dolní Benešov demonstruje v posledních týdnech května a počátkem června
svůj potenciál vytvořit pro své
občany zábavné kulturní akce.
Prosluněný víkend 26. – 27.
května zaplnily prostory náměstí a areál zámeckého parku
dechové orchestry doprovázené v ystoupeními mažoretek
rozličného mládí (stáří mi nepřipadá patřičné v souvislosti s věkem a půvabem všech
účinkujících). Akce byla 17.
ročníkem mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů a nesla název
Hudební jaro na Hlučínsku.
Smetanu s publikem nadšeně přijímaných skladeb „slíznul “ nejen místní Městský

orchestr mladých a mažoretky
Excelent z Dolního Benešova,
ale také reprezentanti Dychového orchestru ze spřáteleného
města Nová Dubnica na Slovensku a členové Dechového
orchestru Jistebník i mažoretky ze souboru Variace z Havířova. K tanci a poslechu naživo
zahrála své osvědčené skladby
skupina Nafestband, která širokým a pestrým repertoárem
zaujala všechny zastoupené
generace.
V neděli si návštěvníci nenechali od 14:30 ujít hvězdicový pochod všech orchestrů
a mažoretek městem do zámeckého parku.
Na první polovinu měsíce
června je avizováno několik

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
ČERVEN 2007
pátek 15. 6. v 17.00 hod.

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

MP, Francie, VB – animovaný, rodinná komedie.
pátek 15. 6. a sobota 16. 6. v 19.30 hod., neděle 17. 6. v 17.00 hod.

VRATNÉ LAHVE
MP, ČR – komedie.

Dechova zkuška
dalších kulturních akcí, mimojiné 2. čer vna od 17:0 0
hod. Posezení na rynku s Dechovou hudbou Josefa Postulky a country kapelou Zálesáci.
K rátce předtím by měla
náměstím projet kolona historických vozidel v rámci tradiční Prajzské rely.
V souvislosti s oslavou na
Den dětí byly na 3. čer ven od
15 hodin připraveny atrakce
pro děti a 9. čer ven byl ve
znamení indiánských atributů
jako jsou stany, totemy či lukostřelba.
Sta r t Ind iánské stezk y
byl naplánován mezi 14:30
a 15:30 od rybníka Nezmar,
cílem je chata v Kamenci.

„Daj se po pulce, dyč mam meniny!“
„Stara to pozna, budu spač v šini!“
„Jak na ňu dychnu, řekně – pěruně,
dom če něpuščim, čuč si po rumě.“
Dobry kamarad dobře poradi:
„Pojiz romadur, smrad to přeraži.“
V klučové ďurce kluč zastrčeny,
u dveři chlopek je přikrčeny.
„Něsem ožraly, počkaj na chvilku,
dychnu na tebe, hef, přes tu ďurku.“
Romadur cely pohryz a spolknul,
včil se nadechnul, na robu chuchnul.
„Břidaku stary, robiš mě hlupym?
Znovu se otoč a dychni hubum!“
Z knihy Od všeckeho trošku
Anna Malchárková
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neděle 24. 6. v 15.00 hod.

CH

Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztratí …				
(tajenka). Voltaire
Vodorovně: A. Tady (nář.);tady (nář.); řada (nář.); kovář
(nář.); sníst (nář.); je (angl.) nula. B. Africký kmen v Etiopii; stálý
host (nář.); tolik (nář.). C. Část římského domu; jaro (nář.); zkratka
televize; smotek vláken; značka energie. D. Útočiště; spojka; papoušek; babička; karetní barva. E. SPZ Litoměřic; samohláska; stovky;
klamy; značka mouky; křoví porostlé trny. F. Pohřební hostina;
násyp; kousek (nář.); část hlavy; éčko s háčkem; zkratka mateřské
školy. G. SPZ olomouce; solmizační slabika; útok; spz prachatic; bít
(nář.); zámezí. H. penále; římská 1; za malé peníze (nář.); brambory (nář.). CH. jazyk varhanních píšťal; ne (nář.); míti vidiny;
vícezvuk (zdrobněle).
SV ISLE: 1. Nástroje pytláků; dědeček (nář.). 2. Síť drogerií;
potomstvo. 3. Mrzutá (nář.); lyže. 4. Hořčice; chemický prvek. 5.
Zrušit; samohláska. 6. Značka joulu; šero; čert. 7. Začátek abecedy;
šlachovitý kus masa (nář.); římská dvojka. 8. Jak (nář.); SPZ Kladna. 9. Úrodné místo v poušti; lístek (hovor.). 10. TAJENK A. 11.
Bezmanželský stav; výbušnina. 12. Květenství; otvor ve zdi; samohláska. 13. Základy společenských věd (zkr.); nadávka (nář.). 14.
Sopka; kořist; souhlas (angl.). 15. Židle (nář.); protože (nář.). 16.
Nádobí (nář.); značka času; SPZ Žďáru nad Sázavou. 17. Umělý
jazyk; islandská báseň; předložka. 18. Krátký kabát; lže (nář.). 19.
Části vozů; kozorožec.

VLÁČEK KOLEJÁČEK

neděle 24. 6. v 17.00 hod. a 19.00 hod., pondělí 25. 6. v 19.00 hod.

BESTIÁŘ

MN, ČR – milostná komedie, adaptace.
úterý 26. 6. a středa 27. 6. v 17.00 hod.

ROBINSONOVI

MP, USA – animovaný, rodinný.
úterý 26. 6. v 19.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVĚTA

MP, USA – dobrodružný. Johnny Depp vstal z mrtvých..
pátek 29. 6. v 19.30 hod.

PUSINKY

MP od 12 let, ČR – komedie..

od 1. 7. do 31. 7. 2007
KINO NEHRAJE. DOVOLENÁ.


Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 28. 6. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za květen je B. Novotná, Kravaře.		
Blahopřejeme.
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Historie města „Kravařští ve víru staletí“
Na sklonku prvního desetiletí
20.století mohly děti místních
protestantských rodin navštěvovat na zdejší církevní škole náboženství se svými katolickými
vrstevníky. Se svolením vládního
úřadu v Opoli, bylo na podzim
1908 umožněno vyučovat protestantské náboženství manželce
doktora Weigandta. Po uběhnutí
několika dnů nového roku 1909
překvapila Kravařské nenadálá
událost. Zvídavé děti a občané se
staly svědky, asi poprvé v životě,
nouzového přistání balónu na
polích poblíž nádraží. Se svými pasažéry odstartoval v 9:30
z Vídně a na zmíněném místě,
byl nucen okolo 15. hodiny z důvodu poruchy, nechtěně přistát.
Při komplikovaném přistávacím
manévru částečně poškodil telegrafické a sotva natažené dráty
elektrického vedení v nádražním
sektoru. Po šťastném přistání
se z balónu vystoupivšímu důstojníku rakouské armády a dvěma civilistům zřejmě pořádně
ulevilo. Smutnější okamžiky
na konci úvodního únorového
týdne prožili lidé na Dvořisku,
kde skonal hostinský Benjamin
Richter. S koutským rodákem,
dobráckou a pohodovou osobností známou v širokém okolí
se v hojném počtu s místními
občany přišli naposledy rozloučit
štamgasti z obou našich i přilehlých vesnic. Přezdívaný „doktor Simbelius“ svým odchodem
mnohé zarmoutil. Jako každým
rokem s příchodem jara dal pod
dohledem velkohoštického rektora Morawtze o sobě opět vědět
s neutuchající vervou pracující
zahradnický spolek. K přednáškám se scházel v Papeschově
restaurantu a k ukázkám praktického počínání a zvelebování
zval své členy na Holeschovu zahradu. Ředitel Morawetz nebyl
ovšem pouze zaníceným a široko
daleko vyhlášeným odborníkem
v tomto odvětví. Vzdělaný muž
a zkušený pedagog pomáhal kravařským adeptům s přípravou
k dalšímu studiu. Nadaní žáci
z movitějších rodin jeho pomoc
vítali. Když chtěl s průpravou
zájemců o vzdělávání skončit,
rodiče ho uprosili, aby ještě vytrval. Neodborným posouzením
a změnou proti stavební dokumentaci při adaptačních pracích
prováděných na hostinci Alberta Urbische v Koutech, zadělal
zednický mistr Stosch z Branice
na velké neštěstí. Nedbal ani

polírova varování, aby od zamýšleného způsobu úpravy stropu
upustil. Na mistrovu svéhlavost
a selhání doplatili pracovníci,
kteří jeho pokyn realizovali.
Strop neudržel a v jeho sutinách vyhasl život čtrnáctiletého
zednického pomocníka Lasáka
a další dva zedníci byli zranění.
Zatímco si hostinský Urbisch
vyčítal, že se kvůli neohlášené
změně stavebního plánu dostal
do prekérní situace, za což byl
pokutován 20 mk, odseděl si
svévolně jednající mistr verdiktem trestní komory v Ratiboři
směšný trest, měsíc v žaláři. Ve
vězení mohl zpytovat svědomí nad svým nezodpovědným
jednáním, které v květnových
dnech 1909 vyšlo příliš draze.
Témeř v totožném čase usedla na
lavici obžalovaných obchodnice
s uhlím Schebestová z Kravař.
Obžaloba ji vinila z úmyslného
založení ohně ve vlastním domě. Důvod, který ji k takovému
činu vedl nebyl zveřejněn. Od
zkratujícím způsobem jednající
vdovy dům s pekárnou za 17000
mk v červenci téhož roku odkoupil pekařský mistr Jakub Janík
z Křenovic. Tam, kde stával, je
v parčíku z vvýchodní strany
kostela ustavena socha sv. Jana
Nepomuckého. Tenkrát se vítanými módními doplňky nejen
místních občanů stal pestrý sortiment drogistického zboží. Už
v roce 1904 začal v jednom z nedávno postavených Schyrových
domů svou živnost provozovat
Adolf Jewasinský. První drogista své zboží nabízel v prodejně
„U Anděla“ na Wellekampově
ulici, dnešním Náměstí.
Ve výrobě zaměřené převážně
na zemědělské stroje už drahnou
řádku let v prostorách na svou
dobu rozsáhlejší zámečnické dílny na Hlavní ulici prosperoval
podnikatel František Papesch.
Firmu mu předal otec Benedikt
a syn František převzal řízení
a když bylo zapotřebí neváhal
přiložit ruce k dílu. Výrobky
zhotovené dovednýma rukama
asi čtyř desítek zaměstnanců
nabízel a prodával zakázníkům
po širém venkově. Tady byly
žádané především na selských
hospodářstvích. Z každoročních, originálním způsobem do
novin podávaných inzerátů se
bylo možné dozvědět, že to byly
burdáky, geple, mašiny na setí,
mlátičky. V hlučínské prodejně
nabízel jízdní kola a šicí stroje.

Jubilejní 25. výročí fojtství
Jana Willaschka začalo průvodemdělnického, hasičského a vojenského spolku 10.října 1910
k oslavencovu domu. V loňských
červnových volbách byl znovu zvolen na zodpovědný post
kravařského fojta na příštích 6
let. Blahopřání na počest fojtovy osoby přednesl představený
hasičského spolku, učitel Emil
Koschany. Jubilantovy pak byly
od obecního zastupitelství předány věcné dary, křeslo a vzácná
dýmka. Na fojtovo pozvání oslavy jubilejního čtvrtstoletí trvání
ve funkcí v čele obce pokračovaly
v místnostech Emanuela Müllera. Mezi přítomnými hosty nechyběli jeho nejbližší spolupracovníci Vincenc Řeháček a František Willaschek (Štefek), obecní
úředníci, kteří ve volbách rovněž
obstáli. Spolek podomních obchodníků s členskou základnou
stále překračující stovku aktivně
působících členů se měl na konci
prvního desetiletí nového století oprostit sobeckosti ve svých
řadách. Prostřednictvím pevné
organizace se zbavit závislosti na
židovských obchodnících. K takovému postupu vyzvaly „hauzírský“ spolek Katolické noviny.
Toho roku se proslýchalo, že

hrabě Pfeil okleštěné kravařské
panství prodá. Bezprostředně po
uzavření obchodního kontraktu
k 1.lednu 1911 mezi prodejcem
hrabětem Bedřichem Pfeilem
a kupujícím baronem, dr. Felixem Luschkou-Selheimem čelili
podomní obchodníci vážnému
nebezpečí. Chystaným vládním
zákonem jim měla být v Německu omezena putovní forma
obchodování a prodeje drobného
zboží. V Bavorsku dokonce požadovali úplný zákaz. Hauzíři na
tuto hrozbu reagovali svoláním
zasedání do Holeschova hostince. Za stoly v sále 10.ledna hodinu před polednem se zamýšleli
nad volbou postupu, který by
zhatil jeho přijetí. Po emotivně vedené diskusi se usnesli, že
budou kontaktovat poslance,
faráře Wilhelma Franka. Toho
požádali, aby v zájmu zachování hauzírského stavu a na jeho
záchranu intervenoval na půdě
Říšského sněmu. Z e zcela odlišného důvodu měli velké starosti a obavy rovněž sedláci. Ti
se strachovali zasít jařiny (jaré
obilí). Velké pozdvižení totiž
způsobilo přemnožení hlodavců,
hlavně myší.
Pokračování příště, Herbert Stoklasa, Převzato z Krav.Besedníku

Ošetřovatelská služba
Cílem ošetřovatelské služby
je zajistit odborné ošetřovatelské výkony v domácím prostředí
pacientů.
Ošet řovatelsk á
slu žba
Charity Hlučín je agenturou
domácí zdravotní péče a je na
Krajském úřadě registrovaná
jako nestátní zdravotnické
zařízení.
Kvalif ikované sestry posky tují odborné ošetřovatelské v ýkony indikované
praktickým lékařem nebo
ošetřujícím lékařem při hospitalizaci v domácnostech
pacientů.
Tato služba je hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Ošet řovatelská
služba
zajišťuje:
• odběry krve
• aplikace inzulínu, injekcí, infúzí
• měření krevního tlaku,
pulsu, teploty
• ošetření a převazy bércových vředů

• prevence a ošetření proleženin
• ošetřovatelské rehabilitace
• komplexní péči při ošetřování náročných pacientů
• hospicovou péči
• pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních
pomůcek
• zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné
Ošetřovatelskou službu poskytujeme na území okresu
Opava.
KONTAKT
Anna Postulková - vrchní
sestra ošetřovatelské služby
Mírové náměstí 19/18,
748 01 Hlučín
Tel.: 595 042 368, mobil
603 502 779
e-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz
http://www.charitahlucin.cz
Informace o ošetřovatelské
službě můžete získat na uvedených kontaktech každý všední
den od 7.00 do 15.00 hodin.
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Pozdravy z Hlučínska, Místopisné pohlednice
Pokračování z minulého čísla
Na počátku dvacátého století se
na Moravě a ve Slezsku dostaly na
místopisné pohlednice vedle bohatého dekoru i postavy žen a mužů, které do statických vyobrazení
vnesly oživující prvek, jsou i důležitým dokladem dobové módy
a životního stylu, ať již ve městech
nebo na vesnicích. V nejstarší produkci převládají vyobrazení jednobarevná, graficky jednoduchá,
umístěná jen na třetině plochy pohlednice a postupem let pak vyobrazení barevná, pokrývající celou
přední stranu. Po roce 1915 úroveň
kvality vzhledu pohlednic prudce
poklesla a svou počáteční kvalitu
i v průběhu dalšího vývoje již nikdy
nezískala zpět. Sdělnost pohlednice spočívá především v možnostech
její obrazové komunikace s omezením slovního sdělení. V souvislosti
s rozvojem možností společenské
komunikace i přes období, kdy
nedocházelo k takovému používání pohlednice jako v období jejího vzniku na konci devatenáctého
století, dochází k renesanci tohoto
zvláštního druhu výtvarného díla, spojeného s rozvojem nových
společenských vazeb k místu svého
domova, ale zároveň i k možnostem poznání doslova celého světa.

Slezský ženský kroj
z Opavska a Hlučínska

Sběratelská činnost a všechny tyto
aspekty vytvořily podmínky pro
vznik nové lidské aktivity, která
vykrystalizovala v samostatný obor
s obecně uznávaným názvem filokartie. K jejímu rozvoji dochází
nejen u jednotlivců, ale i u profesionálních institucí - v muzeích, archivech, knihovnách lid,
zabývajících se ochranou kulturního bohatství, a právě díky této
činnosti a vytvořeným kolekcím
pohlednic můžeme zpětně vracet
podobu místům dnes již neexistujícím, proto se stávají cenným
informačním pramenem pro nás
i budoucí generace. Jestliže vezmeme v potaz umělecké, historické a dokumentační hodnocení



pohlednice, pak vidíme, že svého
času plnila funkci, kterou dnes
vykonávají sdělovací prostředky.
Proto také můžeme sledovat nárůst samostatných velkých výstav
pohlednic i knižní produkce, která
se snaží o celistvý, tematický nebo
regionální pohled na danou problematiku. Pohlednice se tak stává
historickým zrcadlem kultury a je
jedním ze zvláštních druhů obrazové dokumentace jednotlivých
míst a s nimi spojeného života
a kultury. Jedinečnost pohlednice
vyniká v ucelených kolekcích na
výstavách, které však jsou krátkodobé, ale hlavně v samostatných
publikacích, které zpřístupňují tyto
zachované jednotliviny v odborně
uspořádaných systémech co nejširší veřejnosti. Tak je tomu i u této publikace s názvem Pozdrav
z Hlučínska, kde pomocí těchto
malých uměleckých děl přibližujeme a připomínáme zapomenutou,
někdy již zaniklou a z velké části
změněnou tvář obcí i měst na Hlučínsku. K tomu, aby vám mohla
být nabídnuta v této široké škále
záběrů, přispěl svými pohlednicemi sběratel Walter Kosub, který
je všechny - od těch nejstarších,
z konce minulého století, až po
ty současné - shromáždil a uchoval. Umožnil tím přiblížit vám
obrazem místa, ve kterých žili vaše
babičky a dědové, a ve kterých dnes
žijete i vy.
Liána Brabcová
V historii jednotlivých obcí je
zdůrazněno období jejich sounáležitosti s územím českého státu
do pruského záboru a uváděny základní informace do roku 1920,
do doby připojení k ČSR. Pokud
se uvádějí další informace po roce
1920, jedná se o stěžejní události
měnící charakter dějinných souvislostí obcí.

a záhadně zemřel a jeho ovdovělá
manželka Anna, roz. Kochtická
z Kochtic, se před rokem 1632
provdala za oddaného stoupence
habsburského dvora hraběte Šlika.
Jeho potomci proti vůli opavských
zemských stavů šilheřovické panství prodali v roce 1674 jezuitské koleji v Opavě. A právě za
nich v zájmu dosažení co nejvyšších zisků dochází k intenzifikaci vrchnostenského hospodaření
reprezentované šilheřovickým
hospodářským správcem P. Janem
Jantoschem. Před rokem 1709 byla
založena nová ves „nová villa“ a při

panství Šilheřovic za panství Albrechtice s niskými jezuity. Ves dále stagnovala, a když byl jezuitský
řád zrušen a Antošovice se šilheřovickým panstvím připadly pruské
královské komoře, bylo v obci 7
domkařů a 1 zahradník. Teprve po
roce 1846, kdy pánem Antošovic
i celého panství se stal průmyslový
podnikatel Salomon Mayer baron
Rothschild, začala se ves měnit
v příměstskou obec Ostravy. Většina ekonomicky aktivních obyvatel
našla totiž výnosnější zaměstnání
v nedalekých dolech a továrnách.
Po připojení k ČSR v roce 1920

Antošovice montáž – restaurace, škola, kaple, pohled ulicí a obchod

ní v roce 1711 vrchnostenský dvůr
Paseky, v pořadí již sedmý na tomto
panství. Podle zmíněného hospodářského správce dostala nová ves
název Jantošovice, doložený v roku
1714 a později upravený z důvodu
lepší výslovnosti na Antošovice.
Na dvoře Paseky nalézali obživu osadníci z Antošovic. V roce
1734 se na celém panství poddaní
vzbouřili proti přetěžování platy
a robotami ze strany opavských

měly Antošovice rozlohu pouhých
9 ha, 332 obyvatel a 23 domů, z toho 4 domy náležely ke dvoru Paseky. V tomtéž roce byla v obci založena škola, moderní školní budova
byla vystavěna v roce 1932. Kaple
sv. Petra a Pavla byla postavena
v roce 1935. Rozparcelováním části rothschildovského dvora Paseky
mezi občany a obec a pozemkové
reformy v roce 1932 se zvětšila area
katastru Antošovic. Přesto však po

Antošovice

Archeologické nálezy neolitické kamenné industrie a eneolitické pazourkové sekery prokazují
osídlenost katastru obce před více
než 5000 lety. Mnohem později
připadlo toto území šilheřovickému panství, které v období předbělohorském držel evangelický
rod Geraltovských z Geraltovic.
Poslední představitele tohoto rodu stihl po porážce dánsko-emigrantské diverze na Opavsku osud
tolik podobný mnoha jiným. Majitel panství Joachim Geraltovský
totiž krátce potom taktéž náhle

Antošovice pohled ulicí, fotografie datovaná 1964

jezuitů. Tehdy v Antošovicích bylo 12 domkařů a 5 zahradníků.
Ihned po pruském záboru provedli
opavští jezuité v roce 1743 výměnu

připojení k Ostravě 24. 4. 1976
zůstaly Antošovice nejmenší a nejmladší obcí tohoto města.
Pokračování příště
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Zámecké parky na Hlučínsku (čtení na pokračování)
ZÁMECKÉ
PARK Y
V CHUCHELNÉ A V OLDŘIŠOVĚ

Na hranici s Polskem v malebném údolí potoka Zbojnička obklopená lesy a rybníky leží obec
Chuchelná. Romantické prostředí si už v 17. století oblíbil rod
Lichnovských, který se v Chuchelné usadil a držel zdejší statky
až do roku 1945. Rod Lichnovských výrazně obec Chuchelnou
ovlivnil. Z původního sídla rodu
se během 18. století stala výletní

Okolí hrobky Lichnovských

rezidence, na kterou se zajíždělo na hony. Rod Lichnovských
měl majetky na pruské i rakouské
straně a udržoval přátelské styky
s pruským i rakouským dvorem.
Hosty Lichnovských v Chuchelné se stávali členové nejvyšších
evropských kruhů, často zde
pobýval i samotný císař Vilém
II. Rod Lichnovských byl rod
vzdělaných lidí s velkým přehledem, proto vtiskl svým častým
pobýváním na Chuchelné této
obci zvláštní ráz. Navíc Lichnovští založili na počátku 20. století
v obci továrnu a díky jejich kon-

taktům a finančnímu příspěvku
se už v roce 1891 Chuchelná
stala jednou z obcí, kudy vedla
železnice z Ratiboře do Opavy.
Původně zemědělská obec dostala průmyslový ráz.
Dnešní podoba zámeckého
parku vznikala v polovině 19.
století. Zámecký park měl svého předchůdce v zahradě kolem
barokního zámku Lichnovských
z roku 1670 a tzv. Domu kavalírů,
které byly několikrát přestavěny,
nejdříve v duchu gotického historismu a později pseudobaroka.
Řada starších dřevin parku
svědčí o krajinářských úpravách
nejpozději v druhé polovině 19.
století. Tehdy byla na hvězdicovém půdorysu postavena u jezírka pseudogotická hrobka rodu
knížat Lichnovských. Do parku
byly tehdy vysazeny četné dřeviny

Klidný podvečer v Oldřišově

dovezené z Anglie a jiných zemí,
ve výsadbě ale převládají dřeviny
domácího původu. Za pozornost
stojí rozložitý buk lesní červený,
jehož kmen má ve výšce jednoho metru průměr 1,5 m. Kromě
malebných skupin lípy srdčité,

Sochy Horsta Benka
Jedna prosvětlená místnost
v prostorách Muzea Hlučínska,
uschovaná za rozsáhlou expozicí panenek a několika dveřmi,
slouží až do neděle 15. července
k výstavě tvorby Horsta Benka,
umělce žijícího v Kravařích.
Autor děl, původem z Bohuslavic, se vyučil truhlářem
a vystudoval dřevařskou školu
v Bystřici pod Hostýnem.
Ve studiích pokračoval i na
výtvarné škole v Opavě v oboru
kresba – grafika a následně se
v Ostravě věnoval pět let sochařství.
Horst Benek pracuje s řadou
materiálů (dřevo, železo, kámen, hlína, sádra, umělé hmoty). Expozice v Muzeu Hlučínska poodkrývá svým názvem,
z jakých materiálů jsou vyrobena vystavená díla. Byla nazvána Horst Benek – Kov, kámen

a dřevo a její vernisáž proběhla
17. května 2007.
Pan Benek je mimojiné autorem dřevěného betlému, který
se již v Muzeu Hlučínska objevil a byl zahrnut do Výstavy
betlémů. Všechny sochy mají
velikost dvou třetin velikosti životní a vedle devíti lidských postav se objevuje i pět zvířecích.
Betlém vznikal tři roky.
Autorova zahrada na adrese Opavská 183, Kravaře je
celoročně přehlídkou jeho vytesaných děl. Městu Kravaře
věnoval k 780. výročí sousoší
babičky s dítětem z jasanového
dřeva. Plastika zdobí prostor
v blízkosti církevního areálu
v Kravařích. V Kravařích je
Horst Benek znám také jako
spoluzak ladatel Zámeckého
muzea, kde působí jako výtvarník.

javorů a buků byl park osázen
i exoty, jsou to například jinan

Zámecký park v Chuchelné

dvoulaločný, jalovec kanadský,
paořech jasanolistý, dub americký, pět variant zeravu západního,
červenolistá ruj vlasatá, mamota,
tamaryšek a další. V parku zřídil
Karel Max i růžovou zahradu. Na
počátku 20. století byl založen
i ovocný sad a zeleninová zahrada, s parkem souvisely i hospodářské části velkostatku.
Dnes je park součástí rehabilitačního ústavu, takže slouží jeho
klientům.
Severovýchodně od Opavy,
stranou dopravních tepen, leží
v převážně odlesněné zemědělsky využívané krajině obec
Oldřišov. Oldřišov patří mezi nejstarší osídlené lokality
na Hlučínsku. Největší dobu
svého rozvoje poznal Oldřišov
v dobách vrcholného středověku, kdy byl povýšen na město
a stal se součástí opavského
reformačního centra. V pobělohorské době městečko pozvolna upadalo. V době, kdy
byl Oldřišov součástí Pruska,

byl městský charakter Oldřišova zcela potlačen. Vesnický ráz
má Oldřišov doposud.
Již ve 13. století stála v Oldřišově tvrz. Na místě tvrze byl
pak po roce 1673 pány z Vrbna
postaven barokní zámek, jehož
budova byla ale v roce 1958 velmi znehodnocena přestavbou.
V okolí zámku je zámecký
park s rybníky. Park je velmi
dobře udržovaný a působí klidně a příjemně. Vzrostlé stromy
jsou doplněny novou výsadbou,

Bludný balvan v parku v Oldřišově

mezi stromy je umístěn bludný
balvan. Hladina rybníka odráží okolní kultivovanou krajinu.
Putování zámeckými parky na
Hlučínsku končíme právě zde,
v nejmenším parku Hlučínska.
Park je sice malý, ale působí nesmírně malebně a klidně.
Nenajdeme v něm ani turisty,
ani golfisty, ani pacienty, jen
místní obyvatele. Kouzlo parku
je tady jen pro ně.
V Oldřišově si lidé umí dělat
radost…
Eva Tvrdá
Foto: Ivo Tvrdý
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exotické sušiny,

aranžerské potřeby, svíčky, hno-

jiva, postřiky, keramiku, květináče,

obaly, truhlíky, balkónové květiny,

trvalky, okrasné keře a ovocné stromky
zeminy
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Věcná břemena
Vlastnictví nemovitosti neznamená automaticky neomezená dispoziční práva.
Majitel nemovitosti totiž může být omezen ve svých právech
k nemovitosti právem někoho
jiného. Táto práva se označují
jako věcná břemena.
Termín „věcné břemeno“ se
používá v několika významech.
Jednak je tak pojmenován
právní institut, jednak je jím
vyjádřena povinnost určitého subjektu a navíc se tohoto
termínu používá pro označení
právního vztahu.
Prostřednict vím věcných
břemen lze realizovat užitnou
hodnotu konkrétní věci pro potřebu někoho, kdo není jejím
vlastníkem.
Věcná břemena tedy právně omezují vlastníka věci ve
prospěch jiné osoby tak, že je
povinen něco konat, něco trpět
nebo něčeho se zdržet. Existují
rozdíly mezi věcnými břemeny,
která jsou na straně oprávnění
spojena s realizací užitné hodnoty věci a věcnými břemeny
svědčícímu určitému subjektu.
Podle toho dělíme věcná břemena na:
• věcná břemena k věci
• věcná břemena k osobám
Věcná břemena k věci působí
tak, že každý vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenem je povinen trpět výkon
práva každého vlastníka nemovitosti, která je z věcného břemena oprávněnou. Pokud toto
právo trvá, nemá změna v osobách vlastníků na výkon práva
odpovídajícího věcnému břemenu k věci žádný význam.
Například věcné břemeno
chůze (jízdy) na pozemku, věcné břemeno chůze (např. přístupu ke studni a čerpání vody)
a čerpání vody ze studny na částech pozemku, věcné břemeno
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uložení vedení (kabelů, produktovodů), věcné břemeno přístupu ke stavbě, popř. i s věcným
břemenem na užívání části pozemku jiného vlastníka k rekreaci, zaměření novostavby chaty
spolu s hranicí břemene. Věcná
břemena k osobě působí tak, že
každý vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenem je povinen trpět výkon práva konkrétní osoby. Oprávnění v daném
případě se váže jen ke konkrétní
osobě a zanikne vždy smrtí fyzické nebo zánikem právnické
osoby, pokud jsou z věcného
břemene oprávněnými. Věcné
břemeno může vzniknout písemnou smlouvou, zděděním,
rozhodnutím státního orgánu,
vydržením, ze zákona.
Zánik věcného břemena smrtí osoby (pokud se na ni váže),
smlouvou o zrušení mezi vlastníky, zrušením soudem (rozhodnutím). Právo odpovídající
věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí.
Zatížení nemovitosti věcným
břemenem přechází na každého
dalšího vlastníka nemovitosti,
tzn. že nemovitost je zatížena
věcným břemenem nezávisle na
budoucím vlastníkovi.
Rozdílně se ale musíme dívat
na věcná břemena spojená s určitou osobou. Tato práva jsou
spjata jen s touto osobou – na
následovníky nepřechází.
Zemře-li oprávněný z věcného břemene, břemeno automaticky zaniká. Věcná břemena
vznikají příslušnou smlouvou,
která je písemná. Při samotném uzavírání smlouvy figurují
proti sobě dvě smluvní strany.
Povinný, který je povinen něco
konat, něčeho se zdržet, něco strpět, a oprávněný jemuž
jsou práva na základě smlouvy
přiznána. Když vlastník stavby není současně vlastníkem
přilehlého pozemku a přístup

ke stavbě nelze zajistit jinak,
může soud na návrh vlastníka
stavby zřídit věcné břemeno ve
prospěch vlastníka stavby, které
bude spočívat v právu cesty přes
přilehlý pozemek. Věcným břemenem lze zatěžovat buď celý
pozemek, nebo jen jeho část.
V tomto případě bude nezbytné nechat tento úsek geodetem
(zeměměřičem), který vypracuje geometrický plán, který bude nedílnou součástí smlouvy
o věcném břemeni.
Nová prováděcí vyhláška (č.
26/2007 Sb.) ke katastrálnímu
zákonu a zákonu o zápisech
vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem, která je
účinná od 1.3.2007, přináší
změnu v evidenci věcných břemen k části pozemku. Podle
této vyhlášky se zobrazují hranice rozsahu věcného břemene
k části pozemku (dále jen „břemeno“), na podkladě geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene zřizovaného k části
pozemku: „Zvláštním prvkem
polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy jsou hranice
rozsahu věcného břemene k části pozemku.
Při poskytování kopie katastrální mapy se hranice rozsahu
věcného břemene k části pozemku zobrazí kopii katastrální
mapy jen na žádost.“ Současně
bude platit i přechodné ustanovení v nové vyhlášky: „Hranice rozsahu věcného břemene
na části pozemku jako zvláštní
prvek polohopisu se zobrazuje v katastrální mapě vždy při
zápisu věcného břemene do katastru.“ Zobrazení hranice rozsahu věcného břemene na části
pozemku jako zvláštní prvek
polohopisu zapsaného do katastru před účinností této vyhlášky
se do katastrální mapy doplňuje
postupně.“ Postupným doplňo-

Humanitární pomoc Charity Hlučín

S b ě r hu ma n it á r n í p omo c i probí h á k a ž d ý č t v r tek
o d 14 : 3 0 – 16 : 3 0 ho d i n
v budov ě bý v a lé mate ř sk é
š k oly H lu č í n-R ov n i ny (k o l e m r u s k é ho h ř bito v a p o
h l av n í smě rem n a Vr ablov e c).
Prosíme, abyste nosi l i
jen t a k ov é d a r y, k teré mo -

hou je š tě dále posloužit účelu
humanitární pomoci.
Naším prost řednict v ím
mů ž ete
da rovat:
ošacení (dámské, pánské, dětské,
zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile,
tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
– čisté a nepoškozené!, lůž-

váním hranic rozsahu věcných
břemen do digitální formy katastrální mapy se rozumí jejich
doplňování na základě geometrického plánu a to na žádost
vlastníka nebo jiného oprávněného.
Pokud je smlouva o zřízení
věcného břemene řádně uzavřena, může mít pro účastníky
dalekosáhlé důsledky. Pro jednu
stranu třeba i řádné „břemeno“, pro druhou stranu obvykle
klidné spaní. Při koupi nemovitosti byste se proto měli zajímat, zda na ní nevázne nějaké
věcné břemeno. Vždyť koupit
dům s věcným břemenem dožití
pro současného majitele nemusí
být zrovna to, co jste si původně
představovali.
Pokud se zajímáme o koupi
stavebního pozemku (ale samozřejmě i jakékoliv jiné nemovitosti ), snažme se ihned o něm
najít co nejvíce, do nejúplnějších a co nejaktuálnějších informací. Vyjít bychom měli z listu
vlastníka předmětného pozemku, který získáme na příslušném
katastrálním úřadě, nebo městském úřadě. Z listu vlastníka
také vidíme, zda prodávající je
jediným majitelem a na základě
jakého nabývacího titulu (např.
kupní smlouva, dědictví.
Pod písmenem B v listu
vlastníka vidíme nadpis: „Jiná
práva“. Oprávnění pro“ tady pak
znamená, že ve prospěch našeho
budoucího pozemku je nějaké
věcné břemeno zřízeno. Což
je zde pod písmenem B také
specifikováno (např. je uvedeno: „věcné břemeno zřízení domovních přípojek“ nebo „věcné
břemeno chůze a jízdy“, dále
datum sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene zřízeno
úplatně.
Ing. Mikulášek, Hlučín

koviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, závěsy, látky,
vlny, příze, péřové přikrý vky
(i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle.
Prosíme také o příspěvek
na doprav u, kter ý můžete
vhodit do kasičky v místnosti,
kde se ošacení sbírá!
Děkujeme!

