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Životní podmínky 2007 Zábavné odpoledne s deníkem
Obec Píšť byla zařazena do 

výběru šetření nazvaného Životní 
podmínky 2007, které organizuje 
Český statistický úřad v období od 
17. února do 29. dubna 2007. Jeho 
smyslem je získat nejnovější údaje 
týkající se sociálního a ekonomic-
kého postavení českých domác-
ností, příjmů, nákladů na bydlení 
a životních podmínek.

K provádění výběrových šet-
ření o příjmech a životních pod-
mínkách domácností se Česká 
republika zavázala v rámci svého 
členství v Evropské unii. Shro-
mážděná data umožňují srovnání 
sociální situace obyvatel v jednot-
livých evropských zemích. Šetření 
spočívá v tom, že jsou v ročním 

intervalu navštěvovány domácnos-
ti, a to opakovaně po dobu 4 let. 
Přitom se každoročně jedna čtvr-
tina zúčastněných dotazovaných 
domácností obmění. Do letošní-
ho šetření je tak na celém území 
České republiky zahrnuto 7374 
domácností z předchozích dvou 
let. Nově budou navštíveny do-
mácnosti ve 4250 bytech náhodně 
vybraných pro letošní zjišťování.

Členové vybrané domácnosti 
jsou anonymně dotazováni tazateli 
na údaje o své pracovní aktivitě, 
příjmech, zdraví či vzdělání. Zjiš-
ťují se také souhrnné údaje za 
celou domácnost, týkající se na-
příklad bydlení či pobírání dávek 
státní sociální podpory. 

O slunečném druhém dubno-
vém odpoledni ožilo hlučínské 
náměstí děním spojeným s re-
gionálním tiskem – Opavským 
a hlučínským deníkem, tvorbou 
jeho obsahu i grafickým zpra-
cováním. 

Řadoví obyvatelé Hlučína 
mohli konfrontovat představy 
o budoucím vývoji svého města 
s reálnými možnostmi zastou-
penými pohledem současného 
starosty Ing. Davida Maňase. 
Nejtíživějším problémem se 
ukázala být absence veřejných 
toalet v blízkosti 
nově zrekonstruova-
ného náměstí a také 
touha občanů vidět 
náměstí ozdobené 
zelení. 

Zábavné odpo-
ledne, které odstar-
tovalo ve 14 hodin, 
umožnilo nahléd-
nout do tajů sou-
časné novinařiny, 
ale také obsáhlo řa-
du příležitostí, jak 
zabavit ty nejmenší 
návštěvníky. Nová 
Škoda Fabia, kte-
rá se stala lákavým 
předmětem soutěže, 
zase neméně zaujala 
dospělé návštěvní-
ky. Vyhledávaným stanovištěm 
se stal stánek Českého červeného 
kříže, jehož pracovníci neúnavně 
„vyráběli zranění“ k nerozeznání 
od skutečných, prováděli měření 
krevního tlaku a učili základům 
první pomoci.

Své dovednosti předvedly 
dětské umělecké soubory z Hlu-
čína. Představili se trubači ze 
ZUŠ, Cimbálovka ZUŠ Hlučín 
pod vedením Ireny Dřevjano-
vé, pěvecký soubor Sluníčko ze 
ZŠ Hlučín-Rovniny i mažoret-
ky Kulturního domu Hlučín. 
K dobré náladě přispěly scénky 
v nářečí demonstrované dětským 
souborem ZEFFIRO.

Bohužel na akci nebylo dosta-
tečně zdůrazněno, že na tvorbě 
stránky „čtenář-reportér“ v rám-
ci Opavského a hlučínského de-

níku se mohou podílet všichni 
čtenáři. A Hlučíňané tak mají 
možnost upozornit na problémy, 
které je tíží, stát se alespoň na 
malou chvíli reportérem a navíc 
obdržet za zveřejněný příspěvek 
odměnu. 

24. duben je znám jako den 
svátku sv. Jiřího, méně už jako 
Mezinárodní den skautů a skau-
tek. Obojí spolu úzce souvisí, 
neboť svatý Jiří je pokládán za 
patrona všech skautů a skautek.

Svatý Jiří byl pokládán za sta-
tečného a silného vojáka, který 
se zároveň netají tím, že je věří-
cím křesťanem. 
Když tento fakt 
přiznal před 
samotným císa-
řem Diokleciá-
nem, známým 
pronásledova-
telem křesťanů, 
byl odsouzen 
k trestu smrti 
a trýznivému 
mučení. Svatý 
Jiří byl podro-
ben zavěšení 
těžkého kame-
ne na krk, drá-
sáním kolem 
s hřeby a v zá-
věru stětí hlavy. Zemřel v roce 
303 n. l.

Se svatým Jiřím je pevně svá-
zána legenda o boji s drakem, kte-

rému museli občané města Silené 
v Lybii obětovat zvířata a posléze 
i děti. Svatý Jiří zachránil od jisté 
smrti princeznu Cleolindu, dceru 
krále země, když draka probodl 
svým kopím. 

V českých zemích je sv. Jiří 
mimořádně oblíbený světec - je 
mu zasvěceno mnoho kostelů 

i kostelíků 
po celé ze-
mi, je třeba 
zmínit ze-
jména dru-
hou nejstarší 
křesťanskou 
svatyni na 
P r a ž s k é m 
hradě, kos-
tel sv. Jiří, 
založený již 
v roce 920 
(po roce 973 
přebudova-
ný na bazi-
liku). 

Ne j č a s -
tějšími atributy sv. Jiří jsou kopí 
a brnění, bývá zobrazován na 
koni, bojující s drakem, symbo-
lem zla. 

meZinárodní den skautů a skautek

zápis do tanečního kurzu probíhá osobně 
28. května od 7.30 hodin

v pokladně kulturního domu.
cena kurzovného  1 200,- kč.
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Jarní shon na zahrádce

Ryby na duben
    1. den -  je celý docela dobrý
   2. den -  celý den je průměrný
   3. den - špatný den

4. den -  špatný den
5. den - docela dobrý od rána 

do šera
6. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
7. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
8. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
9. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
10. den - dobrý do 13.00 ho-

din
11. den - docela dobrý od rána 

do šera
12. den - dobrý do 15.00 ho-

din
13. den - dobrý do 15.00 ho-

din
14. den - dobrý pouze po po-

ledni
15. den - dobrý pouze po po-

ledni
16. den - docela dobrý po 

poledni
17. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
20. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
22. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
23. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
25. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
26. den -  celý den je prů-

měrný
27. den - celý den je průměr-

ný
28. den - celý den je prů-

měrný
29. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
30. den - je celý docela dobrý

Petrův zdar

Rybáři, pozoR!
Jelikož píši tyto řádky začát-

kem března a je jarní počasí, tak 
doufám, že nezapomenete na ty 
hlavní práce, které se mají pro-
vádět ve druhé polovině dubna 
a v první polovině května. Tímto 
počasím nám nastanou chvíle 
velikého shonu na některé práce 
a to jak s postřikem a hnojením, 
tak také s roubováním jádrovin 
pro které je tato doba nejvhod-
nější a rouby se nejlíp ujímají. 
Pokud bude suché počasí, tak 
přidávejte vodu a to hlavně před 
květem a v době násady plodů. 
Toto je velmi důležitý krok pro 
dobrou úrodu.

Připravíme si už také půdu, 
kde budeme vysévat nový tráv-
ník a to dobrým odplevelením, 
hlavně těch plevelů, které se 
množí podzemními kořeny, jako 
je kozí noha nebo svlačec. Výsev 
trávníku nechte na květen, tehdy 
už jsou veliké rosy a nemusíte 
plochu postřikovat hadicí, kdy 
se dělají ostrůvky. Druhé vhod-
né období pro výsev trávníku je 
září, kdy jsou zase silné rosy.

Na okrasné zahrádce už ob-
divujeme mnoho kvetoucích 
rostlin a to jak keřů, tak stro-
mečků a cibulnatých i hlízna-
tých květin. 

Zase ale musíme pamatovat 
po odkvětu keře a stromečky za-
krátit a nenechat utvořit seme-
níky. Jedná se o šeříky, kaliny, 
zlatice a další. Také hlídejte rů-
že, kde se objevují mšice a ihned 
zasáhněte Pirimorem.

V dubnu, při vhodném poča-
sí, už vyséváme zeleninu a také 
si připravte půdu pro brambory, 
které jsme nestačili vysadit kon-
cem března.

Proti kadeřavosti broskvoní 
už máme nový postřik, který už 
snad je v obchodech. Jmenuje se 
THIRAM GRANUFLO. Má 
být účinnější než ty předešlé 
postřikové látky. Na 10 litrů 
postřikové kapaliny použijeme 
3 sáčky po 10 g přípravku. Po-
užijte i po narašení a napadení 
kadeřavosti 1-2krát v intervalu 
10 až 14 dní. Pokud nepřijde 
zhoršené počasí, tak můžeme 
očekávat bohaté kvetení pod-
le násady květních pupenů, ale 
budeme muset pečlivě sledovat 
dobu po odkvětu a regulovat 
násadu plodů, ale protrhávání 
budeme provádět až po 15. červ-
nu, ale to vám zase připomenu 
v dalším čísle novin. Je tře-
ba také zasáhnout při napade-

ní černého rybízu Vlnovníkem 
rybízovým. Květní pupeny se 
zduří a nevykvetou, ale zčernají 
a opadnou. Ošetření se provádí 
na jaře za teplého počasí, kdy 
vlnovníci opouštějí hálky, vždy 
ale před květem rybízu. K ošet-
ření je možno použít přípravek 
OMITE 570 EW.

V květnu už můžeme také 
tvarovat ovocné stromky, hlav-
ně jabloně, a to buď ohýbáním 
větví nebo také zalamováním 
jak vám radím každým rokem 
a určitě jste to nezapomněli jak 
se to provádí aby stromek rych-
le nerostl, ale aby dával hodně 
ovoce.

Připravte se také na zásah 
u švestek a to při dokvétání pro-
ti Pilátce švestkové. Použijeme 
přípravky jako jsou RELDAN 
40 EC, SUMITHION SUPER, 
ZOLONE 35 EC. Aby byla 
ochrana účinná, je třeba prová-
dět ve velmi krátkém a přesně 
definovaném termínu, a to na 
konci kvetení stromů, přesněji 
v době, kdy opadlo 30 až 90 
procent květních lístků (plát-
ků). Trochu jsem se pustil do 
ochrany, ale tento termín je ve-
lice důležitý pro vývoj plodů bez 
škůdců.

Jestli bude dobré počasí bez 
výkyvů, tak také nemusíme tolik 
zasahovat proti napadení škůdci, 
ale jistotu musíme mít, že jsme 
udělali maximum pro dobrou 
úrodu na našich zahrádkách. 
Když už se celý rok řádně stará-
me o zahradu, tak také musíme 
sklízet dobrou úrodu.

Nejobávanějším škůdcem pro 
nás na jaře je Květopas jablo-
ňový, který nadělá hodně škod 
a dovede zničit hodně hlavně 
na květu jabloní. Chci vám po-
drobněji popsat, co tito škůdci 
dovedou napáchat. Brzy na jaře 
dospělí brouci svým žírem po-
škozují rašící pupeny (vykusují 
v nich otvory). Větší škody však 
způsobují jejich žlutavé rohlíč-
kovitě zahnuté larvy s tmavou 
hlavou, které vyžírají vnitřky 
poupat a později i vnitřní čás-
ti květních plátků. Následkem 
toho se poupata nerozvíjí, hněd-
nou a zasychají. Ale když stromy 
kvetou nadměrně, tak nemusíme 
po odkvětu dělat tolik probírky 
mladých plůdků. Nebezpečí je 
v tom, že se škůdce rozmnožuje 
a příštím rokem nám stromy 
znovu napadá. Proto je dobré 
zasáhnout postřikem, a to ve 

fázi myšího ouška jabloní, když 
jsou denní teploty 14 hodin 17 
stupňů. Za chladného počasí se 
musí postřik opakovat za 14 dnů 
po prvním ošetření. K postři-
ku je možno použít přípravky 
- KARATE-2,5 WG, OLEO-
EKOL, TALSTAR-10 EC nebo 
TORANT, který se už však ne-
vyrábí. Další škůdci jsou mšice, 
ale s těma už určitě máte zku-
šenosti jak je zničit a to nejlépe 
PIRIMOREM. V době rašení 
a kvetení je důležité chodit často 
na zahradu a při prvním výskytu 
hned zasáhnout. Hlavně se to 
týká napadení padlím. Když je 
zasaženo v malém rozsahu stačí 
větévky odstranit a spálit.

Také si už připravte postřiky 
proti pilatce švestkové REL-
DAN-40 EC, SUMITHIOMN 
SUPER nebo starší osvědčený 
ZOLONE 35 EC.

Na okrasné zahrádce pozo-
rujte odkvetlé keře a regulujte 
jejích další růst, aby vám na 
zahrádce vydržely v malých roz-
měrech, kvetly zase příštím ro-
kem a některé budou kvést ještě 
na podzim, jako jsou Wajgélie.

Také u odkvetlých vřesů 
a vřesovců musíme odstranit 
odkvetlé části, ať zachováme 
rostliny malé ale husté. Vřesy 
jsou ty, které kvetou na podzim 
a vřesovce kvetou na jaře, ale 
oboje jsou velice krásné obohatí 
nám vzhled zahrádky jak před 
zimou, tak velice brzo na jaře.

Kdo má na zahrádce okrasný 
trávník, musí pamatovat často 
sekat a teď na jaře také dobře po-
hnojit a to dobrým kompostem. 
Kdo musí zasáhnout proti me-
chu, tak může použít buď na 
podzim vápno nebo od jara po-
střik a sice ANTIMECH.

Stále také navštěvujte před-
nášky, které pořádají zahrádkáři 
a tím zase máte možnost zdoko-
nalovat vaše zahrádky o novin-
ky, které se každým rokem obje-
vují na trhu. Zahrádka má kvést 
od zimy do zimy. Je třeba vědět 
jak na to a to se právě dozvíte na 
zmíněných přednáškách.

Zaškolte také naši mládež, 
aby šla v naších šlépějích a obdi-
vovala přírodu. Dobrý milovník 
přírody musí mít zájem a musí 
obdivovat všechno, co v přírodě 
roste a musí se mu líbit i sedmi-
krásky a pampelišky.

Buďte dobrými milovníky 
zahrádek, to vám přeje

Erich DUXA z Borové
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Kulturní centrum ve spolupráci 
s pracovní skupinou pro komunitní 
plánování zve  zájemce na přednášku 
týkající se palčivého problému - cév-
ních onemocnění. Vstupné činí 20 Kč, 
akce se koná v prostorách Evange-
lického kostela v Hlučíně, v těsném 
sousedství autobusového nádraží, a to 
dne 16. dubna 2007 v čase od 15:30 
do 16:30. Smyslem je upozornit na 
fakt, že srdečně-cévní onemocnění 
jsou nejčastější příčinou úmrtí v Čes-

ké republice (stejně jako ve vyspělých 
státech Evropy i Spojených států ame-
rických).  Příčinou srdečně-cévních 
onemocnění je  většinou ateroskle-
róza - kornatění cév. Jde o zánětlivé 
a degenerativní onemocnění, které se 
rozvíjí pomalu a nenápadně. Příči-
nou aterosklerózy je narušení cévy, 
na kterém se podílí mnoho různých 
faktorů a následné ukládání tukových 
látek do její stěny, především chole-
sterolu a také triglyceridů – tukových 

částic. Následně je průtok krve cévou 
omezen a následkem toho jsou někte-
ré části těla nedostatečně zásobovány 
kyslíkem a živinami. Srdečně-cévní 
onemocnění mají na svědomí více než 
58 % všech úmrtí. Týkají se mužů i žen 
v nejproduktivnějším věku (u mužů 
nad 45 let věku a u žen nad 55 let) 
a vyznačují se tím, že v raných fázích 
jsou tato onemocnění bez zjevných 
příznaků. Fatálním důsledkům lze 
včas předcházet změnou životosprávy 

či omezením rizikových faktorů (hla-
diny cholesterolu v krvi, vysoký krevní 
tlak, kouření, obezita).  K faktorům, 
které ovlivnit nelze, patří věk, pohlaví 
a rodinná zátěž – výskyt onemocnění 
u pokrevního příbuzného.

MUDr. Claudia Ondrušová z po-
zice vzdělaného odborníka seznámí 
zájemce s nejčastějšími formami srdeč-
ně-cévních onemocnění i s tím, jak lze 
kornatění cév úspěšně předcházet¨ještě 
před dosažením kritického věku. 

Náš život má takovou cenu, jakým úsilím jsme za něj …(tajenka).
          Mauriac
VodoroVně: A. Pravidelní hosté; kočí; zralá (nář.); lůj 

(nář.). B. Dvojhláska; kůra (nář.). chemická značka dusíku; spona 
(nář.); fixace. C. Výbušnina; kypřil půdu; citoslovce leknutí; železniční 
dílna; přívěsek; pozůstalá. D. Umění; obojživelníci; revolvery; měsíc 
mayského kalendáře; šlechtic; římská 1. E. Cizokrajná rostlina; na sta-
rá kolena (nář.); název písmene „N“; jednotka délky v Číně. F. Strýci 
(nář.); dlouhá samohláska; literární forma; předložka; akordová značka; 
povzdech. G. Vřetení kosti; čínský hudební nástroj; skřítek; zkouška. H. 
Obyvatel Skotska; číslovka; lok; předložka; oddělené prostory. CH. Jed-
notka hmotnosti; citoslovce; starořímská silnice; písmo; chemická značka 
draslíku.

SVISLE: 1. Oblečení. 2. Tady; tu máš. 3. Okrasná rostlina. 4. Ini-
ciály spisovatele Kundery; otec; teprve (nář.); SPZ Strakonic. 5. Labuž-
ník; africký kmen v Gambii. 6. Papoušek; SPZ Levice; šlechtic. 7. Výplň 
okna; honorace. 8. Ukazovací zájmeno; chemická značka vodíku; rost-
lina čubet (botanicky); předložka. 9. Citoslovce; citoslovce osla; rty. 10. 
Vysoká škola; písmeno abecedy; značka kusu; osobní zájmeno; primát. 11. 
SPZ Opavy; značka energie; edém; hudební výchova. 12. TAJENK A. 
13. Doutnák; důchod. 14. Obojživelník; chemická značka ytria; druhá 
tráva. 15. Pozadu (nář.); klamavý člověk. 16. Písčitý přesyp; mlaskavě 
jedl (nář.). 17. SPZ Rimavské Soboty; jenom (nář.); iniciály britského 
premiéra; tvrdá souhláska. 18. Chemická značka astatu; křížení rostlin; 
římská 1; samohláska. 19. Příval; svit; chemická značka nielsborhia. 20. 
Jednotka délky v Mongolsku; opravdu (nář.). 21. Mužské jméno; SPZ 
Louny. 22. Osobní zájmeno; římská 6. Krmí se; Začátek abecedy.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 28. 4. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za březen je Petr Kusý, Dolní Benešov.  Blahopřejeme.

KřížovKa

přednáška o srdečně-cévních onemocněních

pRoGRaM KiNa MíR HLUČíN
DUbEN 2007

pátek 13. 4. v 19.30 hod.
ATEnTÁT V AMBASAdorU
MP od 12 let, USA – psychologický, historický. 
sobota 14. 4. v 19.30 hod.neděle 15. 4. v 17.00 hod.
APoCALYPTo
MN, USA – historický, akční thriller. Jejich osud byl zpečetěn?
neděle 15.  4. v 15.00 hod. Představení pro děti
KAMArÁd KrTEČEK
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky
čtvrtek 19. 4. a pátek 20. 4. v 17.00 hod.
PAST nA ŽrALoKA
MP, USA – animovaný v českém znění
pátek 20. 4. v 19.30 hod., sobota 21. 4. a neděle 22. 4. v 17.00 hod.
KVASKA
MP od 12 let, ČR – muzikál. 
sobota 21. 4. v 19.30 hod., neděle 22. 4. v 19.00 hod.
HAnnIBAL – ZroZEnÍ
MN, VB, ČR – kriminální thriller. 
pátek 27. 4. a sobota 28. 4. v 19.30 hod.
JAKo MALÉ děTI
MP od 12 let, USA – psychologický. 
sobota 28. 4. a neděle 29. 4. v 15.00 hod.
ŠArLoTInA PAVUČInKA
MP, USA – rodinný, pro malé i velké diváky. 
sobota 28 .4. a neděle 29. 4. v 17.00 hod.
PŘÍBěH ZroZEnÍ

PŘIPrAVUJEME nA KVěTEn:
4. 5. - 6. 5. Vratné láhve, 6. 5. dášenka I, 8. 5. Gojovy přízraky, 11. 5. – 13. 5. Maharal 
– Tajemství talismanu, 12. 5. – 13. 5. Královna, 18.5. – 20. 5. Hudbu složil, slova na-
psal, 19. 5. – 20. 5. Past na žraloka, 25. 5. – 26. 5. Most do země Terabithia, 25. 5. – 27. 
5. 300: bitva u Thermopyl

HUMaNitáRNí poMoc cHaRity HLUČíN
Sběr humanitární pomoci pro-

bíhá každý čtvrtek od 14:30 – 16:30 
h v budově bývalé mateřské ško-
ly Hlučín-Rovniny (kolem ruské-
ho hřbitova po hlavní směrem na 
Vrablovec). Prosíme, abyste nosili 

jen takové dary, které mohou ještě 
dále posloužit účelu humanitární 
pomoci. 

Naším prostřednictvím můžete 
darovat: ošacení (dámské, pánské, 
dětské, zimní i letní) – zvlášť po-

třebné jsou mikiny, trička, košile, 
tepláky, spodní prádlo, svetry, bun-
dy, kalhoty, kšiltovky – čisté a ne-
poškozené!, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, závěsy, 
látky, vlny, příze, péřové přikrývky 

(i samotné peří), polštáře, deky, spací 
pytle. Prosíme také o příspěvek na 
dopravu, který můžete vhodit do 
kasičky v místnosti, kde se ošacení 
sbírá! 

Děkujeme!
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cEsta Do MozaRtova RoDiště a oKoLí
Pokračování z minulého čísla

Kolem nás projely různé po-
hádkové postavy, věže, domky, 
kostely, hrad i s princeznou ve 
vratech, která také blahosklonně 
házela mezi přihlížející narcisy. 
Na dalším valníku chránila svá 
mláďata v hnízdě otáčející se 
labuť s rozepjatými křídly, která 
zabrala celou šířku ulice. Obrov-
ský poschoďový dort díky spous-
tě drobných narcisů vypadal 
opravdu jak nazdobený krémem. 
Také oblíbená císařovna Sisy na 
nás shlížela v dobových šatech 
z narcisků a karafiátů. Těžko 
říci, který z výtvorů byl nejkrás-
nější, každý nesl známky snahy 
a úsilí být nejlepší. Moderátor 
každou skupinu představil, jme-
noval vesnici a spolky či sesku-
pení, které se na výrobě té parády 
podílely. Nedivili jsme se, že 
množství odpracovaných hodin 
bylo v rozpětí od 200 - 600. Ně-
které výtvory byly velmi náročné 
a těch narcisků snad bylo mili-
ón. Nikde jsem se nedověděla, 
jestli rostou divoce na horských 
loukách nebo je tam pěstují, ale 
určitě bylo třeba jít na ně s ko-
sou. Mezi tou jedoucí parádou 
předváděli své krkolomné kousky 
mladíci na neskutečně vysokých 
chůdách. Průvodce měl pravdu, 
byla to velkolepá podívaná, která 
pak odpoledne pokračovala již 
bez nás na jezeře.

Po skončení průvodu jsme si 
ještě prošli městečko, které se 
hemžilo návštěvníky i účastníky 
průvodu. Někteří se už veselili 
v předzahrádkách před hospůd-
kami. Nedivím se. Pochodování 
v tmavých krojích s dlouhými 
rukávy, se složitou pokrývkou 
hlavy v tom nesmírném horku 
bych vnímala spíš jako trest než 
jako čest.

V autobuse jsme zjistili, že 
většina z nás je opálená, ale jen 
z jedné strany, podle toho, jak 
jsme byli natočeni ke slunci. Buď 
pochválen ten, kdo vymyslel kli-
matizaci! Ta byla po tom žhavém 
dopoledni víc než příjemná. Když 
se náš autobus vymotal z Bad 
Aussee, zamířili jsme plni dojmů 
na Admont.

Admont. Nově opravený 
komplex benediktýnského kláš-
tera, kostela a přilehlé zahrady 
slibovaly stín a odpočinek. Po-
sadili jsme se na lavičky kolem 
pěkného rybníčku, že snad i ně-
co sníme, ale, věřte, že na ten 
v autobuse „uvařený“ chléb nás 

v tom horku přešla chuť. Taky 
množství tekutin, které člověk 
neustále do sebe naléval, dělalo 
divy. Na všech už byla patrná 
únava hlavně z toho horka. Po 
prohlídce kostela, kde jsme se as-
poň trošku vychladili, jsme pak 
pokračovali autobusem 16 km 
dlouhou soutěskou  Gesáusee 
lemovanou bizarními skalními 
útvary. Občas jsme zastavili na 
zajímavých vyhlídkách v údolí 
řeky Enns. Upravené silnice, vy-
sečené příkopy a louky až k okra-
ji lesa přispívaly k nesmírně 
harmonickému a uklidňujícímu 
vzhledu. Také rozsáhlá výstav-
ba nových domků zapadající do 
tohoto horského prostředí, všude 
upravená a hlavně nepopsatelně 
krásná krajina! Jaká škoda, že 
jsme se tenkrát od Rakouska-
Uherska trhli! Voda v horských 
říčkách měla zvláštní barvu. Za-
hlédli jsme i milovníky raftingu. 
Horská bystřina si s tímto plně 
obsazeným plavidlem pohrávala 
jako s papírovou lodičkou. Uča-
rovala nám různorodost poho-
ří a blízkost lidských obydlí na 
jeho úpatí. Přemýšlela jsem, co 
kdybych se zeptala domorodců, 
jak nejvýše ve svých horách byli? 
Možná bych byla překvapená je-
jich odpovědí.

Cesta pokračovala souběžně 
se zvýšenou hladinou Dunaje na 
jedné straně a svahy obdělaných 
vinic na straně druhé. Nebylo 
pochyb, že čím blíže k našim 
hranicím už města a obce tak 
upraveny nebyly. Že by už vliv 
východní kultury?

Přejeli jsme hranici a už jsme 
byli doma. Rovina se svěžími 
lány zeleného obilí přibarveného 
vlčími máky, chrpami a vinohra-
dy. Milosrdná příroda alespoň 
„uklidila“ a zakryla ten nejhrubší 
nepořádek svou bujnou zelení. 
Jak macešsky se ke své nádherné 
domovině chováme! Naše krajina 
má zase jiné kouzlo, jen tomu 
stále ještě něco chybí. Vrtala mi 
v hlavě ta tolikrát diskutovaná 
čistota na toaletách v Rakousku 
i v Německu, bezplatné použití, 
dokonce i s kyticí růží na umy-
vadle. Ve škole nás jistý kantor 
poučoval, že úroveň rodiny se 
nepozná podle pořádku v obý-
vacím pokoji, ale podle čistoty 
WC, a zřejmě to platí i pro ná-
rod jako takový. /Podle záchoda 
poznáš kulturu národa!/ Vzhled 
našich měst a obcí se hodně 
změnil k lepšímu, i když to ne-

radi přiznáváme a máme ten-
denci vše zatracovat. Ještě bych 
se chtěla dožít, že si vyjedu do 
světa nalehko jen tak, s plnou 
peněženkou. Žádné zásoby ne-
povezu, poručím si, na co budu 
mít chuť, hlavu složím, kde se 
mi zlíbí, a všude mě budou vítat 
s otevřenou náručí. Ale toho se 
už já zřejmě nedožiju. Snad moje 
vnoučata.

Za okny autobusu se setmělo 
a při poslední zastávce na Roh-
lence se strhla bouře s lijákem. 
Konečně, to byla úleva, i když 
zpočátku víceméně psychická. 
Stěrače nestačily brát příval deš-
tě, oblohu křižoval jeden blesk 
za druhým, naštěstí hřmění 
v autobuse nebylo tolik slyšet. 
Bumbrlíček se potil, taky už ne-
mluvil o jídle, jen měl žízeň na 
pivo. „Bobinko, broučku, příště 
si vezmu bednu piva,“ obrátil se 
na svou ženu. „Příště tě nechám 
doma!“ smála se Bobinka, ale 
určitě to nemyslela vážně.

Deště i blesků ubývalo, a když 
jsme se přiblížili k Ostravě, byla 
cesta suchá, po dešti ani památ-
ky. Splnilo se proroctví jednoho 
z výletníků, že u nás pršet nebu-
de, že zase bude třeba zalévat.

Zájezd byl opravdu vydařený. 
Lví podíl na tom měl náš prů-
vodce, pan učitel Arnold Dudek, 
který nás neunavoval podrobný-
mi výklady, kde v kterém roce 
upadl z kláštera kus omítky a kdy 
jej tam připlácli zpátky, ani něja-
kými podružnými letopočty, ale 
přesně odhadl, co náš horkem 
rozvařený mozek mohl vstřebat. 
Nenásilně nás směřoval, kam se 
můžeme podívat, a netahal za 
sebou sáhodlouhý průvod, který 
soustavně čeká na nějaké opoz-
dilce. Druhý den jsme ještě žili 
dojmy minulých dní, ale přesto 
jsem si vzpomněla na moud-
rost jedné staré babky z Hlučína: 
„Dome zlaty! Čije landy chvalme 
a ve svojim přebyvajme!“

Z knihy Jany Schlossarkové

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK
NA VALECH 13, HLUČÍN
Pro jarní sezónu Vám připravila

velký výběr
zeleninových a květinových semen 

sazenice zeleniny do pařeniště

pažitku 10,- kč

sazečku, sadbové brambory, cibuloviny,
pokojové rostliny, trávní semena,

exotické sušiny,
aranžerské potřeby, svíčky, hnojiva,
postřiky, keramiku, květináče, obaly,
truhlíky, balkónové květiny, trvalky, 

okrasné keře a ovocné stromky,
zeminy a velikonoční dekorace

Těší se na Vás zaměstnanci prodejny!
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Čtení na pokračování o Hlučínsku
Byl to však hlas několika 

jedinců, kteří zřejmě, jak uká-
zaly další události, nemluvili 
zcela jménem veškeré populace 
krajiny.

Rozhodnutím pařížské mí-
rové konference byla Česko-
slovensku přiznána jižní část 
Ratibořska o rozloze 316 čtve-
rečních km s přibližně 50 000 
obyvateli, z toho podle prus-
kých sčítání lidu s 89 % Čechů 
a 11 % Němců. Předání území 
v únoru 1920 bylo sice zdvoři-
lé, ale velmi chladné. Návraty 
odtržených území k mateřským 
celkům byly a jsou vždy spojeny 
s obrovskými problémy a sot-
va kdy splní očekávání, jež do 
nich na obou stranách vkládá-
no. Vrací se obvykle obyvatel-
stvo zcela jiné kvality, než bylo 
to původní.

Také země, do nichž se ztra-
cená území a populace vrace-
jí, prodělaly vývoj, jenž čas-
to k nepoznání změnil jejich 
podobu. Zvláště, trvalo-li toto 
oddělení šest generací, jak to-
mu bylo v případě Hlučínska. 

Na obou březích Opavy se 
mnoho změnilo. „Moravci“ na 
pruském břehu řeky za 180 let 
panské svrchovanosti změnili 
nejen svou politickou orientaci, 
ale také vztah ke své výchozí 
mateřské zemi a už zcela k ne-
poznání svou mentalitu. Snad 
jediné, co v protestantském ob-
klíčení zůstalo, byla upřímná 
katolická víra, která napomá-
hala zakonzervování některých 
myšlenkových stereotypů z ča-
sů před pruským záborem a po-
silovala setrvávání na „morav-
ském“ jazyku. Realizací závěti 
Versailleské mírové smlouvy, 
tj. předáním Hlučínska nově 
vzniklému československému 
státu, vznikl problém začleně-
ní, který jsme si navykli ozna-
čovat jako hlučínskou otázku.

Oblast Hlučínska se stala 
v meziválečném období silně 
problémovým územím nového 
Československa, polem, kde 
hospodářských potíží, sociál-
ního neklidu, nerozvinutého 
národního povědomí i malé 
ochoty přizpůsobit se novým 
podmínkám masově využívali 

vůdcové německých nacionalis-
tických iredentistických orga-
nizací k destabilizaci českého 
státu. Pro stabilitu Českoslo-
venska bylo získání tohoto ne-
velkého území velmi problema-
tickým přínosem: málokdo byl 
ochoten si přiznat, že hlučínští 
„Moravci“ byli „zachraňováni“ 
od plného poněmčení proti své 
vůli, že nebylo respektováno 
jejich svobodné rozhodnutí, 
svobodná volba.

Důkazem toho se staly par-
lamentní volby v roce 1935, kdy 
většina voličů (73,3 %) na tom-
to území dala své hlasy němec-
kým nacionalistickým stranám 
tehdy již programově usilujícím 
o rozbití Československa.

Vzdor tomu, že k německé 
národnosti se při cenzu 1930 
přihlásilo pouze 7,5 % obyva-
tel. Na základě mnichovského 
diktátu nacistické Německo 
připojilo v říjnu 1938 Hlučín-
sko ne k sudetengau, ale přímo 
k altreichu. Zisk z toho byl pro 
obyvatele kraje problematický. 
Snad nejtíživějším důsledkem 
byla povinná služba mužů ve 

wehrmachtu, což mělo za ná-
sledek velké lidské oběti, strá-
dání, stovky a stovky mrtvých. 
Tato causa dodnes traumatizuje 
část hlučínských rodin a spor 
o právo připomínat si jejich 
památku vnáší podnes neklid 
a kontraverze do místní soci-
ety.

Čtyři desítky let totalitního 
režimu pod komunistickou ku-
ratelou sice napovrch vytvořily 
zdání, že hlučínská otázka byla 
vyřešena, ve skutečnosti však 
řada specif ik této oblasti a je-
jich obyvatel zůstává nadále 
skutečností.

Zdá se, že teprve urychle-
né zformování občanské spo-
lečnosti, která na principech 
demokracie a samosprávy pře-
vezme řešení starých reziduí 
i nových problémů do rukou 
těch, kterých se bezprostředně 
týkají, a respektování práva ob-
čana na svobodnou volbu a roz-
hodování přinesou východisko 
ze složité, specif ickou cestou 
historického vývoje vytvořené 
situace.

Pokračování příště

pozDRavy z HLUČíNsKa

Naše usedlost byla ve středu 
vsi pod kostelním kopečkem. 
Tato vyvýšenina patřila k Ná-
platkám a jejich moravské jmé-
no se vztahovalo ještě k ne-
volnickému poplatku sedláků 
vrchnosti.

V okolí naší usedlosti se na-
cházely kostel, škola a hospo-
da. Za naší maličkou zahradou 
prosakoval močálovitý potů-
ček, věčně zahalený do výpa-
rů z panské palírny lihu, která 
potok zamořovala. Hluk strojů 
z palírny začínal před roze-
dněním a končíval po západu 
slunce.

Vzdálenost od kostela po pa-
lírnu činila sotva 300 m a právě 
uprostřed se nacházel můj rod-
ný dům, postavený mým dědou 
Janem Scholtisem po návratu 
z takzvaně „Sedmdesáté války“. 
Můj děda se přiženil do maličké 
usedlosti a postavil vedle slámou 
krytého domku i domeček svůj, 
jehož doškovou krytinu později 
vyměnil za krytinu z břidlice. 
Podobně se oženili i jeho po-
četní bratři, jejichž otec Leo-
pold Scholtis vlastnil nejstarší 
hospodářství ve vsi s číslem 1. 

Usedlost stála nejblíže panské-
ho dvora, ale o další minulosti 
už mi není nic známo. Takzvaná 
dědičná funkce rychtáře byla ve 
Slezsku až do našich dnů jako 
„Šoltisovna“. Také na základě 
Magdeburského práva se ještě 
dnes v Polsku jmenuje úřadem 
pověřené nejstarší obce Šoltys. 
V německém slovníku je zmín-
ka o staroněmeckém původu 
tohoto slova. Různě pozměněný 
existuje v západním Němec-
ku až po Švýcarsko a i v Litvě. 
Podle listin v matrice nepouží-
vali moji předkové písmeno y.

Usedlost Leopolda Scholtise 
nezdědil nejstarší, ale nejmladší 
syn jménem Andreas. Jeho syn 
Adolf se za 1. světové války 
ocitl ve francouzském zajetí. 
Po návratu domů a přivtělení 
Hlučínska k Československu, 
se i se svou rodinou přihlásil 
k němectví bez ohledu na z to-
ho plynoucí nevýhody a možné 
postihy.

Můj děda se ještě před tak-
zvanými „Bismarckovými“ vál-
kami vyučil ševcem. Jeho po-
četní bratři byli sedláři, koláři, 
krejčí, stolaři, zedníci atd. Dě-

deček se tedy přiženil do scene-
rie takto maličkého, původně 
jistého nevolnického místa na-
proti značně stoupajícího širo-
kého schodiště vedoucího do 
našeho prostorného barokního 
kostela.

Babička se jmenovala Josefa 
Theuerová - toto jméno mívalo 
často i formu Thayerová. Děde-
ček německou školu nenavště-
voval a němčinu se jakž takž 
naučil v pruských kasárnách.

Od dědečka jsem se leda-
cos dověděl o zvycích i dějinách 
nejbližšího okolí. Takové věci 
jsem od otce nikdy neslyšel, 
ten byl dost málomluvný a uza-
vřený. Podle dědova vyprávění 
vytvořil potůček těsně za naší 
zahrádkou močál, jako podstat-
ný bod ve vesnici.

Tuberkulosa, nemoc obec-
ního lidu, měla doslova žně 
po staletí. Obzvlášť v rodinách 
bydlících podél potoka a oko-
lo močálu, za oběť jí padla 
i moje maminka. Přes močál si 
feudální panstvo a cisterciánští 
mniši postavili dřevěný most 
od zámku až ke kostelu na kop-
ci. Trámy z tohoto zmizelého 

mostu měl můj dědeček vykopat 
ještě při zřizování základů své-
ho domku. Na svou babičku si 
vzpomínám jako na statnou že-
nu, která bolesti na prsou tišila 
natí z pokřiv rostoucích mezi 
keři, které trhala jdouc okolo 
a zastrkovala pod blůzu.

Je docela možné, že v této 
babiččině krvi kolovaly i polské 
vlivy a tím bych chtěl vysvět-
lit určitou zasmušilost svého 
vlastního otce, i když ponurost 
je sotva charakteristickou vlast-
ností polského anebo němec-
kého etnika. Můj dědeček byl 
lidumil i naivka.

Tyto vlastnosti si často při-
pisují určití němečtí národovci; 
jako obráceně připisují Polákům 
zasmušilost jako špatnou vlast-
nost. Obojí je nesmysl.

Ještě jsem nebyl školou po-
vinný, když moje babička ze-
snula obklopená mnoha lidmi, 
kteří se trvale hlasitě modlili. 
Jejich lamentování se zvyšovalo 
do různých přání, aby umírající 
srdečně pozdravovala toho nebo 
jiného příbuzného. Do blažené-
ho shledání.

Přeložil ing. Josef Hluchník

scholtisovna - rychtářství
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záMEcKé paRKy Na HLUČíNsKU (ČtENí Na poKRaČováNí)

velebníček si přejí augusta
Křest dítěte byl v Bolaticích 

vždy důstojnou rodinnou osla-
vou. Porodní babka a kmotři se 
oděli do slavnostního úboru, že-
ny si vzaly tzv. zrcadlové šatky, 
muži frak a cylindr. Můj děda 
Tomaschek mně to uměl později 
podrobné vyložit.

Teta Beata mě držela nad 
křtitelnicí, po stranách křesnič-
ci, pan pekař Homolla z Bohu-
slavic s paní, z ještě zbožnější 
sousední vesnice za lesem a bez 
nádraží. Tam se právě stala vraž-
da, o které se do dnešního dne 
po moravsku jarmareční balada 
zpívá, jak sedláckému synkovi 
a vrahovi své snoubenky při černé 
mši čert ministruje. Proto nebylo 
nic divného, že velebníček, náš 
tehdejší pán farář Benkner, na 
čerta systematicky zaútočil, ne-
dbaje neuvěřitelného přání mé-
ho otce pokřtít mne na jméno 
Gustav: protože Gustav je přece 
evangelické jméno a evangelíci 
podle široko daleko šířeného tvr-
zení i s jejich Martinem Luthe-
rem, naším nadlesním, pruským 

přednostou, správcem lichnov-
ského knížectví anebo policejní 
strážmistr, se stejně nemohli na 
věčném blahu podílet anebo se 
už smažili v pekle. Tak řečeno 
na příkaz velebníčka, na počest 
křesťanské víry jsem nositelem 
vlastního jména August, po-
té, co jsem se narodil v měsí-
ci augustu - srpnu, tedy zřejmě 
i logicky dle křesťansky říze-
né fantasie naší rodiny. Jméno 
August se v německých zemích 
těžko nosí, protože lidový jazyk 
si toto jméno vybral jako legrační 
a směšný název proti pruským 
králům a německým knížatům, 
proti těm mnohým majestát-
ním Augustům. Při rozmíškách 
zvlášť politického charakteru, 
nebo u skautu, jsem zažil, kolik 
odzbrojujících argumentů pro-
tivníkům nabízí. Už proto mně 
to připadalo záhodno vše extra-
vagantní v literatuře míjeti, aby 
kostel v obci zůstal.

Zatím jsem ležel v peřince 
nad křtitelnicí a ještě ani několik 
roků později jsem si neuměl tyto 

věci uvědomit. Přesto si myslím, 
že toto znásilnění mé vůle musí 
zůstat neodmyslitelnou součás-
tí mých životních vzpomínek. 
V pozdějším životě, když po pro-
hrané první světové válce moje 
malá domovina byla přivtělena 
Československu, lichotilo mému 
sebevědomí a opravilo pocit mé-
něcennosti, když Češi na základě 
vojenského odvodu mne pojme-
novali Augustin. Ještě později 
mne jedna z mých berlínských 
přítelkyň s jistým citem volala 
Augustus, za což jsem se cítil po-
lichocen. Ještě jako soudní zpra-
vodajce v pětadvaceti letech jsem 
si dovolil používat pseudonym 
Alexandr Bogen.

Za tuto činnost jako radikální 
žurnalista jsem byl pro urážku 
potrestán, protože jsem vrchní-
ho starostu, radní, ředitele bank, 
zkrátka několik zkorumpovaných 
typů Wiemarské republiky nazval 
správným jménem a sem tam za-
slouženě pod zámek dostal. Kde 
jsou tvoje vlasy, August?“ - „Wo 
sind deine Haare, August“, tak 

zněla oblíbená píseň, kterou tito 
lidé rádi zanotovali. Něco jiného, 
ale co také patří k mým životním 
vzpomínkám, se muselo přihodit 
brzy po mém narození. Strašná 
věc, jak mi můj milý děda vyprá-
věl, jejich  odstranitelné následky 
stále na svém těle nosím, okolo 
pravého ramene je kůže zvlášt-
ním způsobem scvrklá, jako kdy-
by byla sešitá. Když jsem jako 
obvykle v naší kuchyni okolo 
pece po čtyřech lozil, vylil můj 
tatínek hrnec vařící potravy pro 
včely - cukrovou vodu - když přes 
mne zakopl. Na toto neštěstí si 
nemohu vzpomenout, ale dávám 
to do souvislosti s mou absolutní 
hluchotou na pravé ucho. Až do 
opuštění školy jsem si myslel, že 
lidé slyší jen na levé ucho.

Když jsem rodičům tuto va-
du jen naznačil, odpověděli mi 
„Když máš vyházet hnůj, tak 
neslyšíš, ale když je něco dob-
rého k žrádlu, tak slyšíš docela 
dobře“.

Z knihy Augusta Scholtisse:
přeložil ing. Josef Hluchnik.

Zámecký park v Kravařích
U barokního zámku v Krava-

řích, vybudovaného podle návrhu 

Jana Lukáše Hildebrandta  na 
počátku 18. století, nechali ma-
jitelé panství vybudovat nejdříve 
zámeckou zahradu. Ta se sta-
la základem pro pozdější park. 
V 18. století byla součástí zahra-
dy vstupní alej lip vedoucí k por-
tálu zámku. Součástí zahrady byl 
i rozšířený vodní tok sloužící jako 
nástupiště pro vyjížďky lodí na 
jezírku. Před bočními průčelími 
zámku byly vybudovány na obou 
stranách souměrně dekorativní 
záhony květin a plochy trávníku.

Na základě barokní zahrady 
byl v 1. polovině 19. století konci-
pován krajinářský park. Zahrada 

byla rozšířena o část okolní lesní 
krajiny. V parku byly uplatňovány 
na rozlehlých paloucích i v okra-

jových stromo-
vých kulisách staré 
exempláře domá-
cích dřevin. Téměř 
rovný terén lužního 
území řeky Opa-
vy umožnil vedení 
dlouhých průhledů 
parkovou krajinou. 
V roce 1936 zámek 
vyhořel. V následu-
jících desetiletích 
byl zámek a s ním 
i park v zuboženém 

stavu. Během 2. světové války 
park zarostl. Wehrmacht zde 
vybudoval dřevěné hospodářské 
budovy. Velké škody způsobil 
přechod fronty. Po válce se v pro-
storách zámeckého parku pásly 
ovce. Dřevěné budovy postave-
né wehrmachtem byly ještě v 50. 
letech využívány. V roce 1962 
byl v parku ustanoven zahradník, 
posléze z parku byly vytlačeny 
všechny aktivity a od roku 1965 
probíhala na základě projektu re-
konstrukce.

Návrh na obnovu parku vy-
pracoval v roce 1963 Eduard Ga-
luszka. Rekonstrukce však pro-

bíhá až do dnešních dní. Park je 
dnes rozložen mezi dvě strouhy, 
romantický duch krajiny dotvá-
řejí umělé rybníčky. Jádro parku 
s nejvzácnějšími dřevinami se na-
chází v okolí budovy zámku. Od 
90. let dochází při rekonstrukci 
k hlubokým zásahům do stromo-
vého mladšího porostu.

Lubomír Rychtar  navrhl re-
konstrukci krajinářských hodnot 
a prostorových vazeb na základě 
původní soustavy prostorových 
os. Osy se odvíjejí vějířovitě ko-
lem dominantní kopule zámku. 

Palouk před severozápadním 
průčelím končí po půl kilometru 
před hrází rybníka. Táhne se po 
celé délce parku a tvoří tak mo-
hutný průhled krajinou. Příčná 

západní osa vede průhled mi-
mo park, do luk. Romantiku do 
průhledu vnáší kamenný mostek. 
Nejromantičtější průhledovou 
osou je osa jižní. Nabízí pohled 
na jezírko s ostrovem doplněným 
dvěma padajícími kmeny stromů.

Rekonstrukce obnovila krásu 
solitérních stromů, dubů letních, 
lípy malolisté i smrků, a skupin 
v rozsáhlých paloucích. Zvláštní 
pozornost si zaslouží dřezovec 
trojtrnný a monumentální ořešák 
černý, oba před jižním průčelím 
zámku. K ořešáku se váže po-

věst o tom, že pod 
ním plakala Marie 
Terezie, když v roce 
1742 prohrála Slez-
sko ve válce s prus-
kým králem Bedři-
chem Velikým.

Park má dnes 
rozlohu 20 hektarů 
a v jeho části je gol-
fové hřiště. Na park 
navazuje lužní les, 
řeka Opava a blízké 
rybníky, které do-

tvářejí nádherné scenérie oko-
lí barokní perly Slezska, zámku 
v Kravařích.

Pokračování příště
Eva Tvrdá
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oZnačování budov popisnými, evidenčními a orientačními čísly

Může obec nařídit abych ozna-
čil(a) svůj dům (chatu, chalupu)?  
Na základě jakého právního před-
pisu taková povinnost vyplývá a ja-
ké plynou sankce za neuposlech-
nutí? A další otázky kolem čísel 
jsou často „rébusem“ při vyplňování 
různých formulářů. Proto je cílem 
tohoto článku zodpovědět na tyhle 
otázky.

Historie. Označování lidských 
obydlí a příbytků má prastarou his-
torii. Již pravěký lovec si s pýchou 
zavěsil nad svou jeskyni lebku jím 
uloveného šavlozubého tygra nebo 
jeskynního medvěda, na znamení 
své udatnosti a lovecké dovednosti. 
Středověk byl ve znamení označo-
vání výstavnějších domů domov-
ními znameními a vývěsními štíty. 
Domovní znamení symbolizovala 
dům a umisťovala se zpravidla nad 
hlavní vchod do domu. Vývěsní štíty 
naopak označovaly profesi spojenou 
s domem nebo jeho majitelem. Za-
tímco v současné době se domovní 
znamení nově již téměř nevyskytují, 
vývěsních štítů v moderní podobě 
je všude spousta. Identitu domu 
v současné době však představu-
jí čísla popisná a čísla orientační. 
Protože jsou součástí našich adres 
a uvádějí se v nejrůznějších úřed-
ních dokumentech. 

Nápad označování budov čís-
ly údajně vznikl v hlavě císařovny 
Marie Terezie, která jednou dlouze 
bloudila noční Vídní v kočáře a ne-
mohla nalézt dům s tím správným 
domovním znamením. Donner 
wetter, řekla si jinak zbožná pa-
novnice, tohle není možné, já ty 
baráky nechám očíslovat a bude to. 
A tak se i stalo. Samozřejmě že 
tak zdatné a prozíravé úřednici, ja-
kou byla císařovna, bylo od počátku 
jasné, že nemůže očíslovat celou 
Vídeň od jedničky až někam na kraj 
města  a tušila i budoucí stavební 
rozvoj. A protože to byla právě 
Marie Terezie, která zavedla po 
celé monarchii katastrální území, 
byl nápad okamžitě při ruce. Domy 

se budou číslovat pořadově v rámci 
katastru a každý dům dostane své 
číslo popisné (numerus conscriptio) 
a to hned po kolaudaci. Příslušný 
zákon vyšel 6. února 1770 a jeho 
hlavní zásady platí dodnes. 

Jak se domy číslují čísly popis-
nými (většinou v barvě modré). 
V  Praze jsou tato čísla zásadně 
presentována smaltovanou tabul-
kou s bílými číslicemi na červeném 
pozadí. V Brně jsou čísla popisná 
bílá na černém pozadí. Číslování 
domů má značný právní i praktic-
ký význam, protože slouží nejen 
k identifikaci jednotlivých domů 
ale je využíváno k založení a vedení 
centrálního registru obyvatel, k evi-
dence nemovitostí, různých geo-
grafických informačních systémům 
digitálním mapám a dalším úče-
lům. Využívají je poštovní úřady, 
městská správa, hasiči, záchranná 
služba a policie. Uvádějí se v osob-
ních dokladech občanů. 

Číslo popisné přiděluje místní 
úřad, dle příslušného katastrálního 
území a to po kolaudaci stavby. Je 
nutnou podmínkou pro zápis do 
katastru nemovitostí. Číslo popisné 
se umisťuje při pohledu na hlavní 
vchod k jeho horní pravé straně, 
pokud není na hlavní vchod pořád-
ně vidět, potom třeba na plotový 
sloupek hlavního vchodu k budově. 
Stalo se běžným zvykem, že když 
se majiteli nelíbí strohá úřední ta-
bulka, tak si číslo popisné nechá 
vyhotovit z kovu, skla, plastu nebo 
dřeva v graficky výtvarném prove-
dení. Musí to ovšem být povoleno 
v obecně závazné vyhlášce (viz dá-
le). Závěrem si zopakujme, že čísla 
popisná tvoří v katastrálním území 
pokud možno souvislou číselnou 
řadu a jsou pevně spojena s budo-
vami, jsou součástí jejich křestního 
listu. Jejich orientační hodnota je 
však nevalná. Víte proč se těmto čís-
lům říká čísla popisná – to proto, že 
na počátku se jimi budovy opravdu 
popisovaly, tj. kreslily se přímo na 
omítku domu a při opravě fasády se 
obnovovaly. 

Ne všechny stavby se číslují. Již 
od časů Marie Terezie dosud, se 
nečíslují církevní stavby a sice kos-
tely a kaple. Všimněte si někdy 
na svých cestách po nástupnických 
státech habsburské monarchie, že 
jediný katolický kostel v tomto teri-
toriu nemá číslo popisné. Fary se ale 
číslují. Dále se nečíslují neobývané 
věže. To je také hezká vzpomínka 
na minulost. Že se nečíslují věže 
vodárenské to lze snadno pochopit, 
je to účelová stavba. Nečíslují se 

budovy vedlejší co náleží k hlavní 
budově, tj. garáže, stodoly, kůlny, 
chlévy aj. Stojí-li samostatně, dosta-
nou číslo evidenční. Čísla evidenční 
mají i stavby sloužící pouze k rekre-
ačním účelům. 

Čísla orientační, v červené bar-
vě (převážně v ČR), mají svůj účel 
ve svém označení. 

V Praze jsou tato čísla zásadně 
presentována smaltovanou tabul-
kou s bílými číslicemi na mod-
rém pozadí. Číslují se jimi budovy 
v ulici, číselná řada je vlevo lichá, 
začíná 1 a vpravo sudá, začíná 2. 
Náměstí se číslují kolem dokola, 
začíná se zpravidla nejvýznamnější 
budovou v obci – radnicí nebo od 
rohu náměstí. Co je to číslo orien-
tační? - podívejme se na definici 
Českého statistického úřadu, která 
praví „Číslo orientační je číselným 
prostorovým identifikátorem území 
identifikace realizujícím identifi-
kaci územního prvku budova se 
vztahem k územnímu prvku ulice 
a veřejných prostranství“. Po této 
ukázce úřední češtiny už zajisté 
žádný čtenář Zrcadla Hlučínska 
nebude mít problémy s tím, co je to 
orientační číslo…

Základy právní úpravy ozna-
čování budov popisnými (modré), 
evidenčními (černé) a orientačními 
(červená) jsou obsaženy v zákoně č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zří-
zení) ve znění pozdějších předpisů. 
Z ustanovení § 31 obecního zřízení 
vyplývá, že každá budova musí být 
označena popisným číslem, pokud 
zákon nestanoví jiný režim pro 
označení budov, respektive staveb 
(tj. případné označení číslem evi-
denčním, popř. „doplňkově“ i čís-
lem orientačním). Čísla orientační 
(červené) se umísťují vždy pod ta-
bulku s číslem popisným (modré), 
přičemž pro všechna čísla obecně 
platí, že se umísťují tak, aby byla vi-
ditelná. Stavby určené k individuál-
ní rekreaci se označují evidenčními 
(černé) čísly. 

Stavbou pro individuální rekrea-
ci (například rekreační domek, cha-
ta, rekreační chalupa, zahrádkářská 
chata) se rozumí jednoduchá stavba, 
která svými parametry, vzhledem 
a stavebním uspořádáním odpovídá 
požadavkům na rodinnou rekrea-
ci. Bližší úprava použití a umístění 
čísel k označení budov v obci je 
obsažena ve vyhlášce č. 326/2000 
Sb. Z příslušných ustanovení této 
vyhlášky vyplývá, že každá budova 
se označuje pouze jediným číslem 
popisným nebo evidenčním. Spojí-
li se dvě nebo více budov stavebně 

v jednu, má tato budova všechna 
čísla původních budov do eventu-
álně nového rozhodnutí obce o pře-
číslování budov. Přečíslování budov 
by se mělo provádět jen výjimečně, 
jsou-li pro to vážné důvody. 

Rozhodnutí obce (obecního úřa-
du) o přidělení čísla popisného nebo 
evidenčního má obsahovat údaje 
o budově podle katastru nemovitos-
tí. Těmito údaji se podle § 5 odst. 
1 zákona č. 344/1992 Sb., o kata-
stru nemovitostí ČR (katastrální 
zákon), rozumějí údaje o pozemku, 
na němž je daná budova postavena, 
a to jmenovitě parcelní číslo daného 
pozemku s uvedením katastrálního 
území. Rozhodnutí obecního úřadu 
o tom, jakým popisným nebo evi-
denčním číslem bude budova ozna-
čena, musí též respektovat zákonný 
požadavek na unikátnost popisného 
nebo evidenčního čísla budovy (ni-
koliv tedy orientačního čísla). Poté 
co obecní úřad rozhodnul (obecně 
závaznou vyhláškou) o označení 
budovy příslušnými čísly, je vlast-
ník nemovitosti povinen na svůj 
náklad označit budovu těmito čísly 
a udržovat je v řádném stavu. Barvu 
a provedení čísel určuje obecní úřad 
(§ 32 odst. 1 obecního zřízení). 
K číslování se užívá arabských čís-
lic, u čísel popisných a evidenčních 
bez jakýchkoliv dodatků. Jako do-
datek čísel orientačních (většinou 
červených) může být použit znak 
české abecedy bez diakritických 
znamének. 

Podle § 47b odst. 1 písm. c) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, se přestupku dopustí ten, kdo 
neoznačí budovu čísly popisnými 
(většinou modrá barva). Za tento 
přestupek může obec uložit pokutu 
až do výše 10 000 korun. Tato skut-
ková podstata přestupku se však 
týká pouze té fyzické osoby, která 
neoznačila budovu číslem popis-
ným (nikoliv však číslem evidenč-
ním nebo orientačním). V případě 
právnických osob a podnikajících 
fyzických osob je skutková podstata 
správního deliktu v dané oblasti 
upraven v § 58 odst. 1 písm. c) 
obecního zřízení, na jehož základě 
může obec uložit těmto subjektům 
(nikoliv tedy nepodnikající fyzické 
osobě) pokutu až do výše 10 000 
korun, pokud neoznačí budovu čís-
ly stanovenými (např. obecně závaz-
nou vyhláškou „Zásady označování 
budov na území města Hlučína“) 
obecním úřadem.

Další otázky Vám rád zodpoví
Ing. Mikulášek (608 873 568)
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