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CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ
Posláním domova pokojného stáří v Ludgeřovicích je
poskytování podpory, pomoci
a laskavé péče seniorům, kteří
se dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou
schopni řešit vlastními silami.

Cílem péče pracovníků domova je v ytvoření spokojeného
domova lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami
v domácím prostředí a hledají
klidné bydlení v malém společenství sv ých vrstevníků.

Jedná se zejména o tr valou
pomoc osamoceným, chronicky nemocným star ým lidem,
kteří nemají potřebné rodinné
zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném
prostředí.
Cílovou skupinou jsou tedy
senioři, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, chronickou
chorobu, zdravotní postižení,
neschopnost zabezpečovat své
životní potřeby, osamělost.
Domov má kapacit u 29
uživatelů služ eb a slouží
k dlouhodobým pobytům seniorů z Ludgeřovic a širokého
okolí.
O uživatele se zde stará
tým pracovníků na potřebné
odborné úrovni, kter ý má ke
stáří úctu, respektuje soukromí k lientů, jejich důstojnost
a v ůli.
Indiv iduá lním př íst upem
se snaží o zv yšování soběstačnosti a samostatnosti k lientů.

Zájemce o služby a ubytování
v Domově sv. Mikuláše si k pobytu podává písemnou „Žádost
o přijetí“, která je vedoucím pra-

přístupem a poskytování služeb
podle skutečných potřeb klienta
• dát seniorům možnosti žít
takovým způsobem života, na
jaký byli zvyklí, využívat místní instituce (kostel, obecní úřad,
prodejny, poštu), setkávat se se
svými známými a přáteli
• zajistit seniorům přístup k lékařským službám v obci i kraji
• poskytovat adekvátní mentální stimulaci, podporovat aktivitu, zájmy a schopnosti jednotlivých uživatelů služeb
• podporovat uživatele služeb
v podílení se na společenském
životě pořádáním různých kulturních akcí
KONTAKT
Irena Prchalová – vedoucí
komplexní péče, Charitní domov
sv. Mikuláše, Domov pokojného
stáří, Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, 747 14, Tel.: 595 020 550,
mobil: 603 501 993
e-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz, http://www.charitahlucin.cz

Výstavba kruhové
v Bolaticích

Obec Bolatice upozorňuje občany i firmy na fakt, že
10. července 2007 bude zahájena výstavba Malé okružní křižovatky silnic III/46824
a III/4671 v centru obce. Dojde
k částečnému omezení provozu
na ulicích Nádražní, Hlučínská a Opavská.
Pravděpodobný
termín
ukončení stavby kruhové křižovatky je naplánován na 31. 8.
2007, přičemž drobné přípravné práce budou prováděny již
v průběhu června. Stavbu zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje Opava a obec
Bolatice.
Současně s výstavbou kruhové křižovatky bude probíhat
oprava části silnice III/4671
– ulice Nádražní.
V souvislosti s těmito aktivitami upozorňujeme všechny
účastníky silničního provozu,
řidiče, cyklisty i chodce, aby
dodržovali místní úpravu dopravního značení a dbali ve
vlastním zájmu na zvýšenou
bezpečnost.

Rozšíření
přechodu

covníkem evidována pod daným
pořadovým číslem a je zařazena
do pořadníku žadatelů.
NAŠÍM CÍLEM JE:
• zvyšování nebo alespoň
udržování stávající soběstačnosti a samostatnosti individuálním

Provozní doba Domova je
nepřetržitá, vedoucího pracovníka
můžete kontaktovat každý všední den od 7.00 do 15.00 hodin.
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Hlučín, č.ú. 1843466399/0800

křižovatky

provozu hraničního

Obecní úřad v Píšti aktuálně informoval občany
o rozšíření rozsahu provozu
na hraničním přechodu Píšť
– Owsiszcze. Do 6. dubna
2007 sloužil hraniční přechod
pro pěší, cyklisty, motocykly
a osobní automobily. Nyní
na základě Dohody mezi vládou České republiky a Polské
republiky o hraničních přechodech byl provoz rozšířen
o nákladní vozidla do 3,5
tuny povolené hmotnosti.
Provozní doba je přitom
nepřetržitá a přechod je svým
charakterem přechodem jak
pro malý pohraniční styk, tak
pro občany všech států.
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Letní shon na zahradě
Určitě jste už stihli ostříhat živé
ploty (můžeme ještě do konce července). Dbejte hlavně na to, ať je
horní část plotu užší jak jsem vám
už radil v posledním čísle novin. Po
červnovém opadu protrhejte ovoce
a to hlavně u jádrovin. Kdo provedl
řez broskví a meruněk tak se už
těší z krásné úrody velikých plodů.
Vinnou révu po odkvětu je třeba
stále sledovat, vytrhávat zálistky,
ale hlavně napadení škůdci a plísní
a hned zasáhnout. Jinak se můžeme rozloučit s velmi bohatým
nasazením hroznů. Také je třeba
soustavně přihnojovat a to nejlépe
postřikem na list. Po 15. červenci
už se můžeme pustit do letního
řezu u jádrovin. Hlavně dbejte na
to, ať stromky nejsou přehoustlé
a boční obrost zakracujte na patku,
hlavně tam, kde jste nový obrost
zalamovali. Určitě sledujete u těchto
zalámaných výhonů, jak jsou buď
ukončeny květním pupenem, nebo
krátkým přírůstkem.
Po sklizni třešní, višní, meruněk
a broskvoní je čas na řez těchto
stromů. Nebojte se snižovat korunky a prosvětlovat je. Ovoce bude
jakostnější a vybarvenější. Tento řez
platí také pro švestky, rengloty, mirabelky a ostatní peckoviny.
Při řádném letním řezu těchto peckovin máme na jaře už jen
málo práce a řez jenom doladíme.
Stromkovým angreštům a rybízům
po sklizni plodů zakrátíte všechny
výhony v korunce asi o jednu třetinu a korunky trochu prosvětlete.
Do láhví s pivem, nebo cukrovou
vodou, zavěšených v korunách stromů, chytejte vosy a jiný škodlivý
hmyz.
V době sucha ovocné stromy
a keře (i po sklizni) řádně zalévejte.
Porost jahodníků po třech letech
zrušte a připravte záhon na vysazení
nových sazenic. Sbírejte a likvidujte
spadané ovoce, jen čistota na zahradě zabrání rozšiřování monoliózy
a ostatních nemoci. Pravidelně sečeme trávník a v době sucha zalévejte.
U všech květin stále odstraňujte
odkvetlé květy, některé trvalky na
podzim znovu vykvetou. Vyvazujte
k opoře jiřinky a ostatní vysoké
květiny, které by mohl vítr zlomit.
Všechny květiny po řezu přihnojte
kombinovaným hnojivem. Později
už nehnojte dusíkem, aby rostliny
do zimy řádně mohly vyzrát. Také
v první polovině srpna máme stále co dělat na našich zahrádkách.
Stále musíme zalévat, kypřit půdu,
hlavně odstranit plevel, kterého je
letos hodně. Za horkých dnů zalé-



vejte také skalku, odstraňujte stonky
s odkvetlými květy. Květy mečíků
řežte při objevení barvy prvního
květu do vázy.
V srpnu je také čas na vytažení
tulipánových cibulí a tyto necháme na vzdušném místě proschnout
a vyřadíme všechny, které mají obvod pod 3 cm nebo jsou poškozeny.
Tyto jsou bezcenné a nevykvetou.
Koncem měsíce budeme také vysazovat a přesazovat kosatce, pivoňky,
bílé lilie, potřebují do zimy dobře
zakořenit. Také můžeme stále sázet
a přesazovat keře jehličnanů a to
vždy jen s kořenovým balem. Po
přesazení je několik týdnů dobře zalévejte. Také už budeme sklízet letní
odrůdy jablek a hrušek. U stromků
přetížené ovocem včas dejte podpěry. Velikou radost určitě máte
z toho, že ubývá u broskvoní napadení kadeřavosti listů. Už vloni jsem
pozoroval jen malé napadení a letos
jsou listy až na malé výjimky čisté.
Trochu napadení bylo u nektarinek. Možná se dočkáme v příštím
roce úplně čistých stromků broskví
a nektarinek. Ale nebudeme na to
spoléhat a raději si uděláme po opadu listí a na příští jaro řádný postřik
a možná v dalších letech už tato
nemoc nebude. Příroda si to zařizuje podle svého. Americké padlí
na angreštech jsme v minulosti také
dlouho neznali a poslední roky toto
zasáhlo také naše zahrady. Hodně
tomuto můžeme zabránit řádným
prosvětlením korunky při řezu po
otrhání plodů a nebudeme sázet
angrešt pod staré a vysoké stromy,
které tento zastiňují. Také už si
připravte ovoce, zeleninu a květiny a pochlubte se na podzimních
výstavách co jste letos dokázali
vypěstovat na svých zahrádkách
a ukažte druhým, že když se chce,
tak všechno jde, stačí trochu píle
a zkušeností. Letos nám také udělala radost okrasná zahrádka, kde
jsme obdivovali nádherně kvetoucí
rostliny.
Bylo to také tím, že nebyla veliká
zima a rostliny přečkaly bez poškození mrazem.
Pěstitelé bonsají musí stále hlídat
narůstající výhonky a tyto upravovat
aby nepřerostly a ty, které jsme na
jaře tvarovali drátem, tak musíme
tento odstranit, aby se nezařezával
do větviček. Také kaktusáři mají
největší radost z kvetoucích rostlin
a také z roubovanců, které se podařilo v květnu naroubo¬vat a které už
krásně narůstají. Po sklizni raných
brambor osejte plochu rostlinami
na zelené hnojení, nejlépe svazen-

Rybáři, pozor!
kou nebo směskou. Tyto když na
podzim zaryjeme, tak nám nahradí
chlévský hnůj, který je pro mnohé
pěstitele nedostupný. Už se také
zajímejte o nové okrasné rostliny,
které se objevují v katalozích a které
jsme až doposud neznali, ale můžeme je vysadit na svých zahrádkách
a radovat se už na jaro až nám
vykvetou.
Pokračujte také v mulčování,
hlavně u ovocných stěn a u jabloní
na zakrslých podnožích. Pamatujte
na přihnojení a to hlavně na list
a tím podpoříte vytvoření květních
pupenů pro příští rok. V červenci
už poznáme u některých odrůd
jabloní utvoření květních pupenů,
hlavně u těch, které jsme v květnu
zalamovali. Po letošním suchém
jaru je veliký červnový opad hlavně u jabloní a hrušní. I když letos
stromy nadměrně kvetly, tak vlivem
sucha asi nadměrná úroda nebude.
Ještě vám chci vysvětlit letní řez
u jádrovin, který se provádí po
15. červenci. Když se podíváme
na stromek, který chceme řezat,
tak nejprve odstraníme větve, které zahušťují, dále konkurenční,
tvořící vidlice a vlky, které jsme
v červnu nevytrhali. Boční obrost
řežeme na patku. Patka je to, když
se podíváme na větévku rostoucí ze
starého dřeva, tak má nejprve 4 až
5 malých listů a pak teprve první
veliký list. Řežeme před prvním
velikým listem a to je na patku. Na
čípek je delší řez, který používáme
u ovocných stěn, když potřebujeme
nasměrovat větévku do strany, nebo do vodorovné polohy, tak tuto
připevníme k tomuto čípku a na
podzim, když větévka drží svou
polohu, čípek odřežeme. Dlouhé
hlavní větve řežeme na 6 až 8
pupenů (listů). Nemůžeme však řezat šablonovitě. Každý stromek je
jiný a proto musíme přistupovat ke
každému stromku tak, jak to jeho
růst vyžaduje. Proto jsou nejlepší
přednášky zahrádkářů přímo na
zahradě, kdy máme možnost se také zeptat na způsob řezu a zapěstování korunky. Stále je třeba sledovat
výskyt chorob a škůdců a nejlépe je
zasáhnout u začátku. Letos vlivem
mírné zimy a suchého jara se škůdci
objevili velmi brzy.
Doufám, že jsme vám předložil
dost povinností, které byste měli na
svých zahrádkách provádět v tomto
letním období a proto vám přeji
ať všechno s úspěchem zvládnete
a máte jen samou radost a žádné
zklamání.
Duxa Erich, Borová

Ryby na červenec
1. den - špatný den
2. den - špatný den
3. den - docela dobrý od rána
do šera
4. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
5. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
6. den - dobrý od rána do
14.00 hodin
7. den - dobrý do 14.00 hodin
8. den - docela dobrý
9. den - dobrý do 15.00 hodin
10. den - dobrý do 15.00 hodin
11. den - dobrý pouze po poledni
12. den - dobrý pouze po
poledni
13. den - docela dobrý po
poledni
14. den - velice dobrý do 8.00
hodin
15. den - velice dobrý do 9.00
hodin
16. den - velice dobrý do 15.00
hodin
17. den - velice dobrý do 15.00
hodin
18. den - velice dobrý do 15.00
hodin
19. den - špatný den
20. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
21. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
22. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
23. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
24. den - celý den je průměrný
25. den - celý den je průměrný
26. den - celý den je průměrný
27. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
28. den - je celý docela dobrý
29. den - celý den je průměrný
30. den - celý den je průměrný
31. den - celý den je průměrný
Petrův zdar
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Rybáři, pozor!

Ryby na srpen
1. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
2. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
3. den - dobrý od rána do 14.00
hodin
4. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
5. den - dobrý do 14.00 hodin
6. den - docela dobrý
7. den - dobrý do 15.00 hodin
8. den - průměrný od 15.00
hodin
9. den - dobrý pouze po poledni
10. den - docela dobrý po
poledni
11. den - dobrý pouze po poledni
12. den - průměrný zrána
dobrý po poledni
13. den - velice dobrý do 8.00
hodin
14. den - velice dobrý do 9.00
hodin
15. den - velice dobrý do 15.00
hodin
16. den - velice dobrý do 15.00
hodin
17. den - velice dobrý do 15.00
hodin
18. den - špatný den
19. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
20. den - průměrný od 10.00
do 16.00 hodin
21. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
22. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
23. den - celý den je průměrný
24. den - celý den je průměrný
25. den - celý den je průměrný
26. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
27. den - je celý docela dobrý
28. den - celý den je průměrný
29. den - špatný den
30. den - špatný den
31. den - docela dobrý od rána
do šera
Petrův zdar

Třešňovou alejí
Část první – Edeltraud
1. Edeltraud se vrátila. Cesta
zpět jí trvala padesát let, ale vrátila se. Stála na silnici nad Třebomí
a nemohla se nabažit pohledu na
vesnici. Cítila severní vítr, který
voněl poli, nedávno sklizeným
obilím a hlínou. Byla doma.
Opatrně scházela dolů k vesnici. Třešňová alej zestárla, ale třešně ještě rodily. To poznala. Pole
byla obdělávána a dávala úrodu.
A vzduch, ten voněl stejně jako
před padesáti lety. Třebom žila.
Šla pomalu a vzpomínala.
Muškáty za okny, sad s jabloněmi, rybízové keře, maliny, brambory v řádcích. Léto se lámalo
v podzim, přesně jako tenkrát,
kdy se s Třebomí loučila. Padesát let. Nikde na světě nevoní
pole tak jako v Třebomi. Sladce,
intenzivně a slibně. Úroda byla
každoročně bohatá, i když za ni
všichni platili dřinou. Dřinou,
která nesla zlato. Žluté, voňavé,
životadárné. Nadechla se. Kdesi
ve vzpomínkách se objevila dlaň
plná zrn pšenice. Voněla přes půl
století a dráždila ji. Přidala do
kroku. Toužila stanout před vraty
jejich statku, napít se vody a sníst
jablko ze sadu za domem. Kdysi
dávno byla první jablka šťavnatá a voňavá, bylo v nich slunce.
Usmála se. Jabloně zestárly tak
jako ona. Dokáží ještě dát šťavnatá jablka?
Zamířila k mezi, na které seděla před padesáti lety a pozorovala rozsvěcující se okna ve
statcích. Je zvláštní, jak lidská
duše nezapomíná. Znovu pocítila
úzkost k zbláznění. Padesát let
zmizelo. Edeltraud vyhrkly do
očí slzy. Záviděla lidem, kteří
mohli zůstat. Těkala očima po
domech před sebou a hledala ty,
které směly zůstat osídlené. Bylo
jich tehdy zoufale málo. Když se
loučila se svou vesnicí, stmívalo
se. Teď celou Třebom ozařovalo
polední slunce. Ostře, i když se
v dáli třepotal opar, mlžil obzor
a zkresloval dojem. Edeltraud ale
viděla dobře. Domy zmizely. Ne
všechny, samozřejmě. Některé ale
zmizely. Je to možné?
Před padesáti lety tady stály
statky, bylo po sklizni, ale jablka ještě zralá nebyla. Pamatovala
si na sad, kde jablka dozrávala,
měla na ně chuť, ale věděla, že
jsou ještě trpká. Ptala se tenkrát
sama sebe, kdo je bude sklízet,
ale nedokázala si budoucí majitele
představit. Teď hleděla před sebe

(čtení na pokračování)
v zoufalé snaze vypátrat tehdejší
sad. Neviděla však ani dům, natož
jabloně. Její Třebom byla pryč.
Možná jí nesloužila paměť, ale
obraz její Třebomi v ní žil padesát
let. Měnil se s tím, jak stárla? Nebo je její obraz správný a změnila
se Třebom?
Padesát let toužila stanout
na téhle mezi, projít se Třebomí
a utrhnout jablko ze sadu, který
její rodině patřil víc než jedno století. Ale co teď? Sad je pryč, dům
zmizel. Vzpomínky pláčou. Tak
jako tenkrát plakala Edeltraud.
Její oči zachytily pevný bod.
Kostel zůstal stát. Vždycky jí připadal přikrčený, tak jako dnes.
Srovnávala ho tenkrát, v dětských
letech, se sudickým kostelem,
vznešenějším a odtažitějším.
V třebomském kostele se cítila
doma, plná důvěry v boží řád.
V Sudicích cítila pokoru a ostych.
Kostel z červených cihel se tyčil
nad krajinou a v každém okamžiku připomínal odpovědnost. Boží
řád v Sudicích varoval, v Třebomi uklidňoval. Stejně jako teď.
Uklidnila se. Třebom tady zůstala. Asi je jiná, ale co se dalo po
padesáti letech čekat?
Edeltraud zamyšleně hleděla
na vesnici před sebou. Kdyby jí
bylo o padesát let méně, asi by
se chvěla dojetím a nedočkavostí.
Teď, v pokročilém věku, ji bolely nohy a chvěla se vyčerpáním.
Cosi jako dojetí ale cítila. Znovu
uvidí svůj domov. Zkřivila rty do
úsměvu. V uplynulých padesáti
letech bydlela či spíše žila a leckdy jen živořila na mnoha místech. Domov ale měla jen jeden.
V Třebomi.
Přinutila své tělo k pohybu.
Zalitovala, že nechala své auto
v Sudicích a celou tu dlouhou cestu třešňovou alejí šlapala pěšky.
Celé tělo ji bolelo, v pravé noze
ucítila křeč. Usmála se. Padesátiletý sen. Jde sama cestou ze Sudic
a blíží se k Třebomi. Rozpoznává
domy, stromy, lidi. Je šťastná.
A skutečnost? Belhá se cestou
ze Sudic do Třebomi a nepoznává
nic. Ani domy, ani stromy. A lidi?
Kde jim je konec…
Edeltraud došla k bílé tabuli
s nápisem Třebom. Český název
její vesnice. Za tabulí oprýskané
domy, padající ploty, kolem silnice vzrostlý plevel. Stodola na
začátku vesnice, kdysi součást
jednoho ze statků, byla polorozpadlá. Edeltraud pocítila úzkost
a strach. Celá se sevřela a zpozor-

něla. Přesto šla dál. Domy kolem
silnice si pamatovala, ale nepoznávala je. Čpěla z nich chudoba
a beznaděj. Ona si je pamatovala
jiné. Přestože byla válka, domy
v Třebomi byly pěkné, útulné,
v zahradách i za války kvetly
nejrůznější keře a květiny, stromy
bývaly obtěžkané plody, zelený
trávník svítil…
Po levé straně silnice přibyly
domy. Šedivé, beztvaré, zavalené harampádím. Pokračovala dál
v cestě a úzkost v ní sílila. Lidé, které potkala, vypadali uboze
a dokonce ji ani nepozdravili.
Usmívala se na ně a hledala v nich
podoby lidí, které znávala. Všechno ale bylo jiné a všechno, co si
pamatovala, bylo pryč.
Došla do míst, kde kdysi snad
stával jejich dům. Místo bylo pusté. Zaváhala, ale pak se na zaplevelený pozemek odvážila vstoupit.
Prošla místy, kde kdysi musela
být vrata do dvora, a bezradně
hledala aspoň zbytky domu. Všude jen roští.
Zapochybovala o svých vzpomínkách. Nebyl dům jinde? Asi
sto metrů před sebou uviděla koruny stromů. Jabloňový sad za
stodolou. Stodola byla pryč, ale
jabloně zůstaly. Vykročila směrem
k sadu a zavrávorala. Šlápla na
zbytky zdiva. Zapomněla na bolavé tělo, úzkost a smutek. Ušlapala
kus travnatého porostu v místech,
kde předpokládala vstupní dveře
do domu. Po chvíli narazila na
kamenný schod. Z boku schodu
na ni hleděla značka kameníka,
který kdysi dávno opracoval kámen v schod. Byla doma.
2. Značku na schodech objevila, když jí bylo pět let. Fascinována neznámými tvary hmatala
po rýhách v kameni a celé roky
snila o tom, že jednou i ona sama
bude moci někam vytesat svou
vlastní značku. Od jara do podzimu vysedávala na schodech,
oblékala svou panenku, ukládala
ji do staré krabice, zpívala jí ukolébavky a hladila při tom značku
v kamenném schodu. Tahle značka přežije staletí. Nikdo z nich
už nebude mezi živými a tahle
značka tady pořád bude. Ve škole
slyšela o zkamenělinách starých
miliony let. Představovala si, jak
značka na schodech do jejich domu přetrvává také miliony let.
Stará, zčernalá, ale stále patrná.
Pokračování na straně 7
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Projeli jsme se na baťově kanálu
Tak a už je to opět tady, už začíná plná sezóna a tak také kravařští
invalidé - členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Kravařích se
vydali na jarní putování. Tentokrát
si vybrali docela náročnou, ale zároveň velmi zajímavou cestu. Když
16. května brzo ráno vyjížděli, ještě
poměrně dost pršelo. Ale přesto
vyjeli s dobrou náladou, vždyť to
byl všemi dlouho očekávaný déšť.
Po příjezdu do Veselí nad Moravou
ještě mírně pršelo a bylo dost chladno. Ale přece nevzdali výlet, který
zahrnoval projížďku po známém
Baťově kanálu. A zatímco první
skupina nasedla do motorového
vyhlídkového člunu, druhá skupina si prohlédla hvězdárnu, která
se nachází v těsné blízkosti kanálu.

Zážitky to byly opravdu velmi pěkné a hlavně zajímavé. Dověděli se
o stavbě kanálu, který byl plánován
jako zavlažovací, o živočiších, kteří
zde žijí, o rostlinstvu, o tom, jak
kanál funguje dnes. V současnosti
slouží k zavlažování okolních polí
a zároveň k rekreaci. Kdo by chtěl
na kanálu strávit dovolenou, může
si pronajmout třeba hausbót nebo
se ubytovat na stanovené základně
a půjčit si všechny druhy loděk.
I pro děti je zde připravena dobrá
zábava.
Na lodi dost foukalo, a tak
i když už nepršelo, byli všichni
poněkud prochladlí. Zato ve hvězdárně bylo teplo a jak tak na nás
koukala ta žhavá koule, to naše
krásné životodárné slunce, to byla
pohádka.

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
SRPEN 2007
sobota 28. 7. v 19.30 hod., neděle 29. 7. v 17.00 hod.

ROMING

MP, ČR – komedie.

Na závěr jsme si prohlédli
největší dalekohled v republice.
Škoda jen, že bylo zamračeno
a nemohli jsme slunce pozorovat
přímo. Nevadí, všechno jsme viděli na filmu.
Další zastávka pak byla v Archeoskanzenu Modrá - leží v těsné blízkosti Velehradu. Nádherná
expozice z období Velkomoravské
říše chytila za srdce všechny, kteří
si ji prohlédli. Dýchla na ně atmosféra příchodu Cyrila a Metoděje
na Moravu a výstava „Když Metoděj křtil Bořivoje“ zanechala ve
všech přítomných nádherný pocit.
Zbývající část dne strávili účastníci zájezdu na Velehradě. Návštěva
tamní baziliky patří k nezapomenutelným zážitkům. Po prohlídce
kostela se společně zazpívala mariánská píseň „Ó okraso Moravské
země“. Závěr pak patřil posezení
ve velehradském vinném sklípku,
kde se místní hudebník postaral
o dobrou zábavu. Většině se nechtělo ani odjíždět domů.
Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami má již v současné době 96

Křížovka

sobota 4. 8 v 19.30 hod., neděle 5. 8. v 19.00 hod.

TAJNOSTI

MP od 12 let, ČR – komedie, drama
středa 8. 8. v 17.00 a 19.00 hod., čtvrtek 9. 8. v 17.00 hod.
SHREK 3

MP, USA - animovaný, komedie, rodinný. V českém znění
sobota 11. 8. v 19.30 hod., neděle 12. 8. v 19.00 hod.

BESTIÁŘ

MN, ČR – milostná komedie, adaptace
neděle 12. 8. v 17.00 hod.

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

MP, Francie, VB – animovaný, rodinná komedie. V českém znění.
pátek 17. 8. a sobota 18. 8. v 19.00 hod. , neděle 19. 8. v 17.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU 3
MP, USA - dobrodružný

pátek 24. 8. a sobota 25. 8. v 19.30 hod.

ROMING

MP, ČR – komedie.
čtvrtek 30. 8. a pátek 31. 8. v 17.00 hod.

ROBINSONOVI

MP, USA – animovaný, rodinný, v českém znění



členů. Výbor organizace připravuje každý měsíc nějakou zajímavou
akci. Koncem letošního února to
byla členská schůze a po ní následovala beseda s panem Herbertem
Stoklasou o knize věnované naší
farnosti. Koncem března se členové vydali do Opavy na místa méně
známá. Prohlédli si minoritský
klášter, ti odvážnější vystoupili
na Hlásku a podívali se na Opavu
z výšky, a opravdu nadšeni byli
návštěvou církevní konzervatoře
na Beethovenově ulici. Také velmi obdivovali kapli kláštera sester
Panny Maric Jeruzalémské. A což
teprve, když je provázela řeholnice, pocházející ze sousedních
Velkých Hoštic, která má již přes
90 let. Nakonec si všichni poseděli
v cukrárně. A ještě jedna zajímavost - jako by televize věděla, že
do Opavy přijedou kravařští invalidé, tak právě při jejich příchodu
do nádražní haly tam začala natáčet záběry. A tak jsme některé
z nich mohli vidět ve večerních
zprávách.
Výbor organizace Svazu postižených civilizačními chorobami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
E
F
G

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný
člověk… 					
(tajenka). Maurois
VODOROVNĚ: A. Sál (nář.); dvůr (nář.); sukně (nář.); vlny (nář.);
tady (nář.). B. Záblo (nář.); zdrobněle představený kláštera; částice; pytel.
C. Chemická značka rhenia; protože (nář.); tobě; druh hudby; černota;
karetní trumf; jednotka objemu Libye. D. Značka elektrospotřebičů; úplná;
dva; souhláska; město filmových festivalů. E. Citoslovce troubení; zkratka
slova ekologické; přímka dotýkající se kružnice; pepsin. F. Krejcar; předložka; antoušek; slzy (nář.). G. Letadlo; žebra; koření.
SVISLE: 1. Pole (nář.). 2. Nula; spojka. 3. Česká řeka. 4. Chemická
značka olova; otec; značka času. 5. Svítilna (nář.). 6. Dívčí jméno; samohlásky. 7. Culík; chemická značka francia. 8. Označení gramofonové desky;
chemický prvek. 9. Značka energie; dlouhá samohláska; den v týdnu. 10.
SPZ Klatovy; psací potřeba. 11. TAJENKA. 12. Podnik v městě Praha;
chemická značka radonu; SPZ Strakonic. 13. Nicotnost; solmizační slabika.
14. Plastové hmoty. 15. Ještěr; předložka; předposlední písmeno abecedy.
16. Africký kmen v Kamerunu; předložka; ze (sloven.). 17. Kadeře; iniciály
zpěvačky Pilarové. 18. Pštros; název písmene. 19. Obilnatá rostlina. 20.
Část kartotéčních lístků. 21. Pasti.
Řešní tajenky zašlete na naši adresu do 28. 8. 2007. Vylosovaný výherce
obdrží 200,- Kč.
Výhercem červnové křížovky je L. Kudrnová, Opava. Blahopřejeme
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Historie města „Kravařští ve víru staletí“
Pokračování z minulého čísla
S prohlídkou zakoupené nemovitosti nový vlastník panství
nijak nespěchal. Otálel do poloviny března.
Rakouského státního příslušníka s titulem doktora práva, barona Felixe Luschku-Selheima (*1885) na koupeném
panství pochodňovým průvodem uvítal hasičský spolek.
Tomu nový vlastník za vřelé přijetí poděkoval. Efektní
průvod s pochodněmi napříč
vesnicí hasiči zopakovali znovu 1. října. Po skončení byli
pozváni ke skromnému občerstvení hostinským Benediktem
Papeschem do jeho restaurantu. To už dávno předtím byl
doručen ministru orby (zemědělství) březnový návrh zaslaný
z příhraničních vesnic ležících
podél toku řeky Opavy, nevyjímaje Kravaří a Koutů. Předložený návrh se dotýkal řešení
zachování a oprav břehů povodí řeky, aby se omezily škody
způsobené častými záplavami
při povodních. Ty vlastníky sužovaly po obou stranách řeky.
Jelikož záležitost nespadala do
kompetence ministrova resortu, byl návrh obcí postoupen
ministerstvu stavebnictví.
Na podporu regulace hraniční řeky vystoupili a za realizaci
se na parlamentní úrovni přimluvili všichni poslanci hlubčického a ratibořského okresu.
K tomu došlo na zasedání 30.
června 1911.
Za rok po otevření tratě Opava - Kravaře - Ratiboř
(zprovozněna v říjnu 1895) předal ministr stavebnictví pánům
Schikorovi a Wolfovi z Katovic
koncesi ke stavbě železnice na
úseku Kravaře - Hlučín. Dle
informací pro místní obecní
zastupitelstvo měli tito pánové
v úmyslu ještě téhož roku po
skončení žní přistoupit k vyměřování. Plánovaný záměr byl
však v Koutech realizován až
roku 1904 a teprve v polovině června 1911 se z podnětu
železniční správ y podnikaly
intenzivní kroky v této věci,
jako např. vypsání veřejné soutěže, jíž se zúčastnily firmy,
provádějící pozemní a stavební
práce.
Poté již byla brzy odstartována samotná výstavba železničního spojení z Opavy přes
Kravaře do Hlučína a zároveň

z obcí ležících na této trase do
Ratiboře a dále do nitra země.
Původní předpoklad otevření
nové tratě k 1. říjnu 1913, jak
zamýšlelo Královské ředitelství
železnic, se o měsíc opozdil.
Po více než dvou letech usilovné práce byl zmiňovaný úsek
Kravaře - Hlučín, původně
plánovaný a projektovaný až
do Bohumína, zprovozněn 28.
října 1913. Jeho otevření přispělo k rozšíření obchodního
a cestovního ruchu a podstatně
napomohlo rozvoji komercializace na samém pomezí jižního
Ratibořska. O část tratě, vedoucí z Kravař do Benešova,
se postarala vratislavská firma
pozemního stavitelství Juliuse
Schmettzera.
Kravaře se tak staly miniaturní železniční křižovatkou
s jednopatrovou budovou s bytem pro výpravčího a prostornou čekárnou v přízemí pro
cestující.
K ústřední budově přiléhal
ze západní strany sklad pro
přechování zboží. Nižší stavba na východní straně sloužila
obsluhujícímu personálu, šesti
zaměstnancům pruských drah.
Získáním souhlasu nového majitele panství barona
dr. Luschky se mohl v zámeckém parku pod záštitou zábavného spolku („Flottenverein“) uskutečnit v červenci 1911
koncert dechového orchestru.
Ani chladnější nedělní odpoledne neodradilo asi čtyři stovky návštěvníků. Ti vytrvalejší
mohli pokračovat při tanečním
večeru v sále hostince Emanuela Müllera.
Sotva uběhl první měsíc
nového školního roku 1911
- 1912, požádal rektor Peter
Wollník o uvolnění z funkce po
celkem 47 letech věrné služby
učitelskému povolání a odešel
do penze.
V Kravařích nastoupil k 1.
říjnu 1886 a nyní po čtvrtstoletí zdejší místo pedagoga k stejnému datu opouštěl. Ředitelův
odchod na zasloužený odpočinek se oslavoval v předstihu už
13. září za účasti učitelských
sborů obou škol, duchovních,
zastupitelů obce a rytmistra
Schlarbauma, majitele dvora
Hanůvka.
Odcházejícímu rektorovi
zapěl na rozloučenou sbor žáků
a řečníci se ve svých proje-

vech předháněli ve vyzvedávání
Wollníkových zásluh.
Představitelé obce ocenili
jeho vzdělávací činnost předáním daru - houpacího křesla.
Rovněž školní mládež sesbírala finanční obnos, za který
pořídila panu řediteli na odchodnou hůl s kostěnou rukojetí. Za přínos ke zvelebení škol
v obci, upevnění a rozmach německého jazyka mu dokonce
státní orgány navrhly a předaly
korunní řád IV. třídy. Zároveň
s rektorem Wollníkem opustila
řady zdejších pedagogů také
první v yučující žena Marta
Blaschková. Ta právě vstupovala do svazku manželského
a v té době nesměly učitelky po
uzavření sňatku pokračovat ve
zvoleném povolání. Její místo
zaujala Leokadie von Axleben.
Na podzim 1911 rokovali
v Koutech dobrovolní hasiči.
Jejich zasedání se zúčastnili nominovaní zástupci obce
a spolu s představeným okresu,
stavitelem Josefem Holuschou
z Dolního Benešova se dostavil
také zástupce firmy, zabývající
se hasičskou technikou.
Na slavnostním shromáždění, svolaném u příležitosti 10.
výročí vzniku, se totiž projednávalo rovněž zakoupení
nové hasičské stříkačky. Část
z celkové ceny 1 800 marek
za tento nepostradatelný hasicí
prostředek měla uhradit spolu
s hasičským spolkem pojišťovací společnost proti ohni ve výši
1 000 marek. Obecní úřad pak
pokryl zbývajících 800 marek
ze svého rozpočtu.
Katolická strana Centra si
po volbách v roce 1908 udržela dominantní postavení
a i o čtyři roky později je s převahou v yhrála. V Kravařích
dosáhla v roce 1912 volebního
vítězství ziskem 394 voličských
hlasů. Za ní skončila Sociálně
- demokratická strana se 107
a Nacionální strana s 62 odevzdanými hlasy.
Pořádné pozdvižení způsobili mezi místními oby vateli v průběhu téhož roku dva
mladí pachatelé. Vkradli se do
mauzolea příslušníků Fontainovy rodiny na evangelickém
hřbitově s úmyslem zmocnit se
cenných předmětů.
Ze svého nekalého činu se
však příliš dlouho neradovali,
neboť je četníci brzo vypátrali

a zajistili. Od soudu si odnesli
tresty 8 a 2 roky vězení za krádež a porušení klidu a zneuctění památky zemřelých.
Zato v úterý před odpustovou nedělí, 20. srpna, prožil
zdejší věřící lid mnohem radostnější událost, když se světil
další mramorový kříž. Místo
jeho vztyčení Katolické noviny
neuvedly.
Lze vyslovit hypotézu, že to
byl kříž, stojící u jihovýchodní
brány před kaplí Jónyho.
Rozvodné práce na elektrifikaci obce, započaté už během
roku 1909, přinesly výsledky až
ke konci roku 1912.
V západní části vesnice se
tehdy v některých domech poprvé rozsvítily žárovky. Elektrickou energii do sítě dodávala elektrárna barona Luschky.
Wellenkampovu ulici rozzářilo
20 lamp veřejného osvětlení.
Obecní úřad hradil majiteli za
tuto odebranou elektřinu paušální finanční částku ve výši
200 marek za rok.
Přestože v prvních letech
20. století zastínil Josef Seyfried svým stavebním uměním
ostatní rodáky, prosazovali se
mimo naše obce také jiní mladí
talentovaní lidé. Z Kravař to
byl například Max Skřeček,
který úspěšně absolvoval stavitelské zkoušky na institutu
v Katovicích. Josef Weczerek
zase získal umístěnku na pozici
učitele v Berlíně.
František Willaschek zúročil své nadání na pedagogickém
semináři v Hlubčicích.
V Koutech se po studiích na
vysoké škole stal Jan Jarosch
státním zaměstnancem v oboru
zeměměřič a kulturní inženýr.
František Peterek po ukončení
ratibořského gymnasia pokračoval na školách v Mnichově
a Vratislavi a stal se lékařem.
V různých oborech se tehdy
uplatnili i mnozí další nadaní
občané našich vesnic. O některých z nich, včetně katolických
duchovních, jsem psal již dříve.
V budoucnu je mohli následovat někteří z 80 prvňáčků, kteří
v roce 1912 zasedli do školních
lavic.
Rostoucí počet žáků však
ohrožoval kapacitu obou škol,
jejichž možnosti již byly téměř
vyčerpány.
Pokračování příště, Herbert Stoklasa. Převzato z Krav. Besedníku



2007 ČERVENEC – SRPEN

ZRCADLO HLUČÍNSKA

Pozdravy z Hlučínska, Místopisné pohlednice
Pokračování z minulého čísla
Archeologové v katastru obce
bělé objevili paleolitickou stanici
a potvrdili tak, že byla osídlena
již před více než 10 000 lety př. n.
l. prosperující obcí však byla Bělá
až v roce 1349, kdy město Opava
zapsalo do městské knihy její povinnost platit mostní žito, naturální
dávku ve formě obilí za údržbu
mostů a cest. Tento záznam je první
písemnou zprávou o existenci Bělé.
Ves byla ve 14. a 15. století v majetku vladyckého rodu, který užíval
šlechtický predikát „z Bělé“. Podnikatelská aktivita vladyků z Bělé byla
pozoruhodná. Zatímco při dělení
Opavska v roce 1377 drželi Jaroslav a Mrákota z Bělé pouze ves,
Ješek s Dorotou roce 1413 již se vsí
drželi i dvůr a roce 1439 Jan z Bělé
své manželce Aničce připsal tvrz
se vsí a k Bělé přikoupil ještě ves
Závadu. Janovi synové Václav a Janek se o majetek otcovský podělili
tak, že Janek zůstal v Bělé na tvrzi, kdežto Václav získal roce 1464
Závadu s olšinou a dvěma rybníky
v Bělé, mlýnským a horním. Výše uvedený Jan z Bělé s univerzitním akademickým titulem „mistr“
založil zajímavou tradici bělských
majitelů. Mnozí z nich byli totiž
významnými zemskými úředníky.

Zmíněný Jan coby stoupenec husitství byl nejprve písařem knížectví
ratibořského, od roku 1441 písařem knížectví těšínského a od roku
1464 nejvyšším zemským písařem

knížectví opavského. Jindřich Bělský z Bělé, který ves s tvrzí prodal
roku 1498 Stiborovi Doupovcovi ze
Stěbořic, usídlil se na Sosnové jako
komorník cúdy krnovské. Martin
Šíp z Bránice, který ves Bělou s tvrzí, dvorem a mlýnem koupil roku
1506 od Stibora Doupovce ze Sudic, byl rovněž zemským komorníkem. Stejnou funkci zastával i Jošt
z Tamfaldu a Oldřich z Tvorkova,

Aktivity Městské policie Hlučín
Experiment, který se u Městské
policie Hlučín aktuálně prosazuje, víceméně koresponduje s ideemi
lidštější policie prezentovanými Ivanem Langerem (ODS), ministrem
vnitra, v jeho reformě Policie ČR.
Langer v podobném duchu usiluje,
zatím pouze na papíře, o to, aby občan znal tvář svého policisty. Podle
jeho slov se „…do praxe plošně
prosadí okrskáři, kteří mají dobrou
místní znalost a jsou v pravidelném kontaktu s občany…“ Podobný
princip zatím funguje u republikové
policie jen výjimečně, je charakteristický spíše pro policii městskou.
Městská policie Hlučín vyčlenila
strážníky, kteří jsou specifičtí znalostí místních poměrů. Ti přicházejí
do takového styku s občany, který
má nepoměrně lidštější charakter
a v němž se neuplatňují bezodkladně sankce, nýbrž je poukazováno
na nedostatky v záležitostech veřejného pořádku a jejich možnou
nápravu. Sankce nastupuje teprve
po neuposlechnutí výzvy. Tuto práci
obyvatelé samozřejmě kvitují s povděkem a zaznamenávají citlivěji
pravidelnou přítomnost týchž stráž-



níků v okolí svého bydliště. Okrskář
neřeší jen přestupky, ale zejména
věci, které nemají úplně akutní povahu, jako sousedské spory, vleklé problémy s parkováním, stálým
rušením nočního klidu a funguje
i jako „poradenská služba“. Úzce
například spolupracuje s pracovníky
odboru životního prostředí.
Mezi městem Hlučín a obcí
Kozmice je uzavřena veřejnoprávní smlouva, v rámci které městská
policie vykonává úkoly stanovené
zákonem o obecní policii na území Kozmic, a to ve smluveném
rozsahu.
Existují úkoly, které tíží strážníky Městské policie více než jiné,
a k těm řadí Bc. Luděk Olšovský, velitel Městské policie Hlučín,
zejména problematiku omezení
výskytu černých skládek, regulaci
zacházení s plastovým odpadem či
záležitosti spojené s neukázněným
parkováním. Palčivým problémem
ve městě Hlučín, podobně jako
v řadě dalších měst, je právě dopravní situace a nedostatek parkovacích
míst vyplývající z nárůstu počtu
motorových vozidel na obyvatele.

kteří v rychlém sledu za sebou se
také vystřídali ve vlastnictví Bělé.
Od roku 1529 následovali Bludovští
z Kornic, Laryšové z Načeslavic,
Rusečtí z Ivaně. Ale to již nastoupila

Bělá, hostinec, foto roku 1993

tvrdá rekatolizační garnitura těžící
od roku 1607 z vojenského pokoření
Opavy a tvořená z řad přivandrova-

lých cizinců. Zikmund Falkenhon
z Glošku spojil v roce 1612 Bělou
se Sudicemi, od roku 1672 vlastnili
Bělou Brixové z Monslu, od roku 1711 Hennové z Henneberku,
kteří po získání Dolního Benešova
v roce 1774 spojili obec s tímto panstvím. K roku 1721 byl v Bělé mlýn
o jednom složení, krčma, panský
dvůr a 6 rybníků: Valový, Vesnický, Křížový, Mlýnský, Tarnovecký
a Přackovec. Vznik školy se datuje
k roku 1842, postavení školní budovy k roku 1872, její přestavba
k roku 1909. Poslední majitelé vsi
Rothschildové zde provozovali pro
tento region pozoruhodný umělý
chov pstruhů. Po připojení k ČSR
v roce 1920 měla Bělá rozlohu 284
ha, 448 obyvatel, 70 domů, mlýn,
dvůr, hájovnu, hostinec, krejčího
a obuvníka. Kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1932. Bělá byla
k 1. 1. 1976 sloučena s Chuchelnou
a dnes je opět samostatnou obcí.
Pokračování příště

Akce v Domově důchodců Hlučín, příspěvkové organizaci
Protože Domov důchodců
Hlučín, příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje na svých
vyvedených internetových stránkách deklaruje snahu zajistit uživatelům co nejpříjemněji strávené
chvíle, odvíjí se od této skutečnosti
struktura akcí a kulturních programů.
Předběžně je na rok 2007 sestaven seznam akcí zasahující všechny
měsíce roku, jejich realizace je však
ovlivněna řadou podmiňujících faktorů. Mezi nejvýznamnější se řadí
zájem ze strany uživatelů, počasí
či aktuální nabídka vystoupení ze
strany škol a sborů.
V průběhu června byl avizován kurz počítačové gramotnosti.
Odezva na jeho možné konání však
neodpovídala očekávanému ohlasu
a pro malý zájem zájemců byla akce
zrušena. Vysoce interaktivní aktivitou jsou besedy uživatelů na různá
témata. Téma si uživatelé buďto
sami zvolí nebo se povídá o něčem
v daném měsíci aktuálním. Besedy
mají neformální charakter a usměrňují je ergoterapeutky.
Ve středu 13. června proběhly v prostorách Zimního stadionu
v Orlové XI. mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů,
které nesou název „Velké řecké hry“.
Mimo uživatelů Domova důchodců
Hlučín se akce zúčastnili také uživatelé domovů pro seniory z Moravskoslezského kraje a přilehlých
příhraničních oblastí v Polsku. Ak-

ci, jako každoročně, zorganizovala
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Dům seniorů „Pohoda“, který je jejím členem. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Jiří
Michalík, starosta města Orlová.
Pestrý program spočíval ve sportovním zápolení i množství kulturních
a společenských zážitků. Domov
důchodců Hlučín zaznamenal prvenství v kategorii nejstarší účastník
her, které vévodila 98letá uživatelka
paní Helena Bechová.
Od začátku letošního roku
zhlédli uživatelé Domova důchodců
Hlučín nespočet vystoupení dětí ze
základních škol, představily se jim
hlučínské mažoretky, absolvovali
výlet do Zoo v Ostravě.
V neposlední řadě si vyslechli
australského flétnistu českého původu prof. Zdeňka Bruderhans.
Zdeněk Bruderhans je děkanem
hudební fakulty The University of
Adelaide v Austrálii a v Hlučíně se
objevil v rámci Flétnového festivalu nejen v roli sóloflétnisty, ale
i v roli přednášejícího o hudební
komunikaci a hudebním přednesu.
Bylo ctí pro toto zařízení, že si pro
dobročinnou akci, kterou pořádá
vždy při koncertování, zvolil právě
Domov důchodců Hlučín. Jako tzv.
třešnička na dortu byla oslava zlaté
svatby manželů Golových.
Uživatelé našeho zařízení jsou
schopni velmi kvalitně a efektivně,
už od pohledu na výčet kulturních
akcí, trávit svůj volný čas.
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Třešňovou alejí
Pokračování ze strany 3
Schody se staly jejím oblíbeným
místem k hraní. Překážela všem,
vadila návštěvám v příchodu, ale
své oblíbené místo neopouštěla.
Matka, lhostejná a stále unavená
rozením dětí, ji nechávala být. Věděla, že ji většinou najde na schodech, a to jí docela vyhovovalo.
Přestože Edeltraud byla nejstarší
dítě, povinnosti až do svých deseti
let neměla. Byla ze statku, rodina
nemusela spěchat s jejím zapojením
do práce. Vždycky tady byl někdo, kdo práci udělal. Edeltraud si
mohla hrát, učit se vyšívat, malovat,
matka se dokonce chystala koupit
pro své děti i klavír. Edeltraud měla
být první z rodiny, kdo se hře na
klavír naučí.
Nikdo tenkrát, koncem léta
1939, netušil, jak pošetilé jsou tyto
představy. Edeltraud bylo osm let
a chystala se začít s hrou na klavír
a s četbou. Matka ji chtěla připravit na život v lepší společnosti.
Zdálo se jí, že Edeltraud je chytrá
a že by mohla i studovat. Zatím ji
však nechávala hrát si na schodech
s panenkou a byla ráda, že je klidná
a hodná a že jí nepřidělává starosti.
Pak ale přišlo září , to září rok
po Mnichovu, kdy všechno začalo
být jinak. Když v roce 1938 připadla Třebom znovu Německu, slavilo
se. Návrat do staré vlasti, naděje
v budoucnost. Pochybnosti a obavy
se vytrácely. Naděje zářila nad hlavami všech potentátů, kteří slibovali hory doly. Kdyby jen polovina
všeho, co naslibovali, byla pravda,
Edeltraud a její rodina by navždy
unikly starostem a bídě.
Počátek září roku 1939 Edeltraud znovu zastihnul na schodech.
Rovnala peřinky a oblečení pro
panenky ve staré krabici, ale na půl
ucha poslouchala řeči z kuchyně.
Služebné se bavily vzrušeně a hlučně. Osmileté Edeltraud se zdálo,
že se děje něco zásadního. Hlasy
přeskakovaly jeden přes druhý, do
toho se občas ozvalo rádio. Edeltraud byla příliš malá, aby rozuměla
tomu, co si dospělí povídají, ale cosi
neurčitého, tíživého z jejich řečí
vytušila.
Sáhla tenkrát na značku na
schodech a chtěla pocítit klid a sílu,
jako už tolikrát předtím. Tentokrát
ale magie znaku v kameni selhala.
Edeltraud se bála.
Nepochopitelně, dětsky, ale bála
se. Na její schody přicházelo něco neznámého, něco, čeho se báli
i dospělí. Hleděla na svou panenku. Chtěla ji uklidnit, ale nešlo to.

(čtení na pokračování)
Její dětský rozum věděl, že se stalo
něco, co nelze vrátit, něco, co nelze zmírnit, něco, co ji poznamená
navždy.
Děti někdy chápou víc než dospělí. Služebné v kuchyni si nakonec otevřely láhev šnapsu a začaly
se radovat z velkolepé vojenské síly
Německa. Přiopile brebtaly a plánovaly, co dalšího si nakoupí do
výbavy, jak se budou mít dobře
a že nakonec mezi Němkami ani
služebné možná nebudou. Každá
Němka bude brzy paničkou. Chichotaly se a Edeltraudina matka je
nechala. Možná také snila o lepší
budoucnosti.
Edeltraud už ale tehdy věděla,
že něco není v pořádku. Tiskla
k sobě svou panenku a její osmiletý
mozek ukládal nepředstavitelnou
rychlostí všechny informace z okolí. Hleděla nechápavě na rozhihňané služky, na otupělou matku,
na své tři mladší sourozence. Měla
strach. Začala válka, která z nich
jednou udělá štvance.
Edeltraud pohladila značku na
schodech. Chtěla pocítit její sílu,
ale místo toho zapochybovala. Svět,
který znala, se ztrácel. Šklebilo se
na ni zlo, ale všichni, které měla
ráda a kterým věřila, se usmívali.
Začala druhá světová válka.
3. Kdy vstoupil do Edeltraudina
života mužský svět? Nepamatovala
si. Bývala obklopena ženami a dětmi, muži bývali většinou pryč – na
poli, v sadě, ve stodole, v hospodě.
Matka, kdysi ještě babička, služebné, mladší sourozenci, vyhřátá
kuchyň s ranními, poledními a večerními vůněmi. To byl domov.
Muži v jejím dětském světě začali
hrát vážnější roli až v okamžiku,
kdy zmizeli.
Jednoho dne se v kuchyni na zdi
objevila fotografie otce ve vojenské
uniformě. Několik dní nato matka,
jindy klidná, uzavřená a málomluvná, hystericky lkala na otcově hrudi
a říkala nepochopitelné věty. Proč
by měla skočit do studny? Proč by
měla umřít strachem? Proč by měli
být všichni zatraceni? Edeltraud
cítila, že se děje něco nepatřičného, ale nevěděla, co to je. Otcova
fotografie. Otcova uniforma. Kam
odešel? Proč zmizel? Bylo jí deset
let, když otce povolali do armády.
Měla už něco pochopit? Šel bojovat
za vlast. Nebyl s nimi, jako předtím,
jenže teď po něm zbylo prázdno,
trpké, zlé a nepochopitelné. Denně
hleděl z fotografie na zdi a připomínal se tak vážně, až Edeltraud

mrazilo. Ve škole se mluvilo o cti,
odvaze a statečnosti, o německém
člověku a o lepším světě, za který
němečtí muži bojují.
Zatímco Edeltraud poslouchala
ve škole slova o krásné budoucnosti
německého národa, studoval její
otec v Braunschweigu instruktážní filmy o parašutismu. Sovětští
výsadkáři se v nich plazili po křídlech dvojplošníků a po břiše hladce
sklouzávali dolů. Byl připravován
na nejmodernější způsob vedení
války. Kde měl bojovat, netušil.
Navlékal si zvláštní vatovanou uniformu, gumové boty a přilbu, jež
měly ztlumit pády. O seskoku se
nedalo mluvit, protože padáky byly
neovladatelné, místo dopadu neodhadnutelné a strach nesmírný. Snažil se nemyslet na Třebom, statek
a rodinu. V takových chvílích se
ho totiž zmocňovalo šílenství. Aby
mu unikl, přivolával boha. Jak by
se podivil, kdyby před rokem sám
sebe viděl v této chvíli! Bohabojný
křesťan plazící se po kolenou a žebronící o milost. Když je člověku zle,
je bůh náhle tak blízko… Už nikdy
svou ženu neuhodím. Už nikdy jí
nevyčtu dcery, které porodila. Nebudu utíkat z domu. Budu dýchat
klid domova a do smrti budu denně
děkovat za to, že mi bylo umožněno dožít se stáří. Jenže všechno
bylo jinak. Každý skok z letadla byl
hazardem. Přežiješ, či nepřežiješ?
Nikdo se ale neptal, jestli chceš
tuhle hru hrát. Hop, pokus o rozevření padáku a děj se vůle boží.
Edeltraud dál sedávala na schodech před statkem a hladívala kamenickou značku. Už si nehrála
s panenkami. Četla knihy, psala
úkoly a často seděla jako bez duše,
ale právě tehdy se svou duší byla
nejvíce. Bloudila školním učivem,
snažila se vymotat z labyrintu podivných slov a gest, ale neuspěla.
Učila se poučky o vůdci, národu
a jeho velikosti, poslouchala po večerech v kuchyni rádio a dál nechápala otcův pohled z fotografie,
tak neosobní a chladný, a matčiny
vzdechy. Už neplakala. Jen vzdychala. Jako by byla šťastnější…
Koncem dubna 1941 se otec se
svou jednotkou náhle, bez předchozího upozornění, přesunul do
Řecka. Přestal psát domů. Cvičení,
napětí, dusno.
Edeltraudina matka zahájila
práce na polích. Příroda necítila
válku. Pupeny v sadu klidně rašily, ozim se zelenal a pole voněla,
jako by dál měla hospodáře. Edeltraud přestala být šetřena. Klavír

a učitelka hudby zůstaly jen snem
její matky. Na poli bylo třeba každé ruky. I té nejmenší a nejslabší.
Ranní vstávání, obstarání drůbeže
a dobytka, pak škola a znovu hospodářství.
19. května 1941 Edeltraudin
otec hleděl překvapeně na jakési
zvětšené fotografie a mapy, kde
měli být vysazeni. Hangár byl
přeplněn, vzduch se nedalo dýchat, vojáci byli unavení, bez zájmu. Na mapách byla zakreslena
jakási místa, kam měli seskočit,
ale oni je ani nestudovali. Věděli,
že je někde vyhodí z letadla a pak
prostě budou padat. Neměli šanci
s primitivní výzbrojí cokoliv ovlivnit. Nejméně místo dopadu. Navíc
akce, nebo jen cvičení? To nikdo
nedokázal odhadnout. Když v noci odstartovali, noc byla jasná,
hvězdy na nebi zářily, letadlo drželo kurs na Krétu. Neletěli sami.
Z Řecka startovalo jedno letadlo
za druhým. Bájná Kréta měla být
dobyta.
Edeltraud tu noc spala klidně.
Ve vzduchu už bylo léto. Teplejší
noci, příjemnější ranní vstávání,
vůně květin. Na zahradě pučely
pivoňky, Boží tělo bylo blízko
a s ním léto s čerstvou trávou
a první třešně a … Edeltraud
spala klidně.
Její otec dostal rozkaz k seskoku. Venku se rozednívalo. Nad
ním jasně modrá obloha, pod
ním kvetoucí Kréta, kolem něj
jedenáct jeho druhů a kontejnery
se zbraněmi. Všude kolem další
letadla, za nimiž se rojily skupinky podobné té jeho. Padali tiše
k zemi a netušili, co je čeká. Plán
operace přesně znali i protivníci.
Na padající vojáky čekaly stovky
hlavní kulometů. Před kulkami
nebylo úniku. Padáky s mrtvými
i živými padaly k zemi. Mrtvé postavy měly sklopenou hlavu a ruce
bezvládně spuštěné kolem těla.
Zranění sebou cukali, živí chtěli
nějak uniknout, ale nebylo jak.
Edeltraudin otec dopadl na zalesněnou stráň nezraněn. Z kopců
a strání se ozývala střelba. Terénem postupovaly novozélandské
jednotky a střílely všechny výsadkáře, na které narazili.
Živé, raněné, zaklíněné do řemenů. Bez milosti. Bez ohledů.
K zemi se snášely další desítky
padáků s bezvládnými těly. Jejich
látka se trhala pod náporem palby,
ale Edeltraud spala té noci klidně.
Pokračování příště,
Eva Tvrdá
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Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
Po minulém článku věcná břemena, kde jsme se snažili pochopit
CO jsou věcná břemena přichází
logicky otázky JAK ocenit práva
odpovídající věcným břemenům.
Tento článek má za cíl pokusit
se odpovědět na tuhle složitou
otázku co možno jednoduše a srozumitelně.
Třeba mít stále na zřeteli, že
soudní znalec je jenom odhadce
„nějaké“ ceny podle „nějaké“ metodiky i když podložené zákonem.
Tržní hodnota za zřízení věcného
břemene je vždy nahrazená cenou,
která je většinou jako výchozí peněžní vyjádření pro vzájemní dohodu smluvních stran. Tak třeba
vnímat výstupní číselné hodnoty
ze znaleckých posudků, když nechceme vnímat daňové dopady
pro obě strany.
Mimochodem pár dnů dozadu
se na mě obrátil kamarád, který
koupil byt a dle dohody občan
(prodávající), který mu prodal byt
nezaplatil daň z převodu a finanční úřad ho teď žádá jako ručitele,
aby on zaplatil státu tuhle daň
a potom si ji soudní cestou vymáhal na prodejci = poplatníkovi daně z převodu bytu. Odbočil jsem
do zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí ČNR č.
357/1992 v aktuálním znění, kde
v § 8 je definován poplatník daně
z převodu nemovitostí (v odstavci 1 písmeno a) cituji: převodce
(prodávající), nabyvatel je v tomto
případě ručitel ! V tom samém odstavci pod písmenem c) je psáno,
že poplatníkem daně z převodu
nemovitostí je oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění
obdobného věcnému břemeni.
Každý soudní znalec (lépe odhadce ceny majetku - nemovitostí
– pozemku - staveb) se musí řídit
zákonem č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňovaní majetku). Oceňování práv odpovídajících věcVydavatel:
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Vychází v druhém týdnu v měsíci

ným břemenům „řeší“ § 18 výše
citovaného zákona o oceňování
majetku. Ministerstvo financí ČR
ve svém cenovém věstníku (částka
6 ročník XXVII) vydalo sdělení
a komentář o oceňování práv odpovídajících věcným břemenům.
Výše citovaný paragraf má následujících 6 odstavců, které cituji
doslovně:
1) Právo odpovídající věcnému
břemenu se oceňuje výnosovým
způsobem na základě ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.
2) Ocenění podle odstavce 1 se
neuplatní, jestliže lze zjistit roční
užitek ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při
vzniku věcného břemene byl roční
užitek z tohoto břemene uveden
a není-li o více než jednu třetinu
nižší než cena obvyklá.
3) Roční užitek podle odstavců
1 a 2 se násobí počtem let užívání
práva, nejvýše však pěti.
4) Patří-li právo určité osobě
na dobu jejího života, oceňuje se
desetinásobkem ročního užitku.
5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou
10 000 Kč.
6) Právo zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné právu
odpovídajícímu věcnému břemenu, se oceňuje podle odstavců 1
až 5.
Roční užitek je zjišťován
v úrovni obvyklé ceny. Obvyklá
cena je v zákoně č. 151/1997 Sb.
definována v § 2, jako cena, která
by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného
majetku nebo při poskytování
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které
mají na cenu vliv, avšak do její výše
se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů
prodávajícího nebo kupujícího, ani

vliv zvláštní obliby. Určitě vnímáte, že zde je to „měkké“ místo,
nebo všechny podstatné informace na cenu obvyklou do roku 1950
v naší republice evidovaly katastrální úřady, které evidovaly nemovitosti pro daňové účely (tedy měly
jinou základní funkci pro společnost než dnešní katastrální úřady,
kterým primárně jsme svěřili evidovat právní stránku, technickou
a ne daňovou…). A proto dnes
odhadci cen nemovitostí různými způsoby zjišťují ceny obvyklé,
a vypočítávají ceny ostatní…
Z uvedené definice obvyklé
ceny je zřejmé, že ani u oceňování
věcných břemen nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či
věková kritéria zúčastněných osob
(povinného či oprávněného), ani
žádné jiné okolnosti provázející
zřízení věcného břemene. Zjištění
ceny věcného břemene musí být
zcela objektivní…
Rozhodující pro správnou volbu způsobu ocenění věcného břemene je možnost určení ročního
užitku a jeho výše. Obecně platí,
že ve většině případů lze roční užitek z výkonu vlastnického
práva k pozemku, stavbě, bytu,
nebytového prostoru ztotožnit
s výší ročního nájemného za jejich
užívání.
Z pohledu vlastníka nemovitosti jde o užitek, kterého se zřízením věcného břemene vzdal,
z pohledu oprávněného uživatele
práva věcného břemene, co získal.
Oceňování nejčastěji zřizovaných věcných břemen:
• právo bezplatného bydlení
(v bytě, v rodinném domě)
• právo užívání nebytových
prostor
• právo přechodu nebo přejezdu pozemku
• právo věcného břemene pro
energetiku – energetické stavby
• právo věcného břemene ve
prospěch stavby na jiné stavbě
• právo čerpání vody ze studny

• právo chovu domácího zvířectva
• právo podílet se na úrodě
zahrady
• právo opatrování oprávněného
• právo přístupu vlastníka nemovitosti přes pozemek jiného
vlastníka při nutných opravách
a údržbě
Protože Katastrální úřady dnes
evidují jiné informace a ne informace o cenách obvyklých, snaží
se samosprávné orgány některých
měst (obvodů) a obcí tenhle podstatný nedostatek částečně řešit
stanovením úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům v jejich vlastnictví dotčených stavbami inženýrských sítí a podobně.
Jednotkové ceny jsou za 1 m 2
plochy dotčené věcným břemenem, stanovené na základě geometrického plánu pro vymezení
věcného břemene. Věcné břemeno
bývá většinou zřízeno na dobu neurčitou za úplatu. Výměra plochy
dotčené věcným břemenem bude
stanovena na základě geometrického plánu, kterým je vymezen
rozsah věcného břemene jeho
vyznačením (minimálně) v ploše
ochranného pásma stanoveného
příslušným zákonem. Cena za m2
je stanovena koeficientem podle
druhu pozemku a cenových pásem (např. cenová mapa Ostravy).
Například v Opavě platí fyzická osoba (od 26.6.2007) cenu za
všechny přípojky k rodinnému
domku (nezávisle na délce přípojky) 1 000 korun a právnická osoba za všechny přípojky ke stavbě
10 tisíc korun.
Závěrem je třeba si uvědomit,
že vždy musí být „technickým“
podkladem geometrický plán
a spolu s právní listinou je možné zapsat věcné břemeno spojené
s vlastnictvím určité nemovitosti
do Katastru nemovitostí ČR.
Ing. Štefan Mikulášek
(mobil 608 873 568)

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-

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!

