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Svět panenek

vzpomínková akce v areálu čS. opevnění 

Muzeum Hlučínska uvádí 
začátkem května třetí výstavu 
celoroční soutěže „Rok 2007 
v Muzeu Hlučínska“. Expozice 
nazvaná Svět panenek… jak je 
znáte i neznáte byla slavnostně 
zahájena ve čtvrtek 3. května 
2007 v 16.00 hodin.

Vítáni jsou všichni, kdo sbí-
rají razítka do soutěžní karty 
a pokoušejí se získat věcné ceny 
a volné vstupy do muzea v roce 
2008. Dveře jsou otevřeny ši-
roké veřejnosti zaujaté „panen-
kovskou“ tematikou. 

Panenky byly odnepaměti 
tradiční hračkou pro malá děv-
čata. Jejich kolébkou je starý 
Egypt a Řecko. Z této doby 
se panenky zachovaly v podobě 
hliněných amuletů, talismanů 
a sošek. V průběhu staletí se 
měnil nejen materiál, z něhož 
se panenky vyráběly, ale i jejich 
celkový vzhled.

Zatímco kolem roku 1400 
byly vyřezávány ze dřeva, po 
roce 1700 již měly skleněné oči, 
paruky z pravých vlasů a preciz-
nější řezbu.

Po roce 1800 začínali ně-
mečtí výrobci zhotovovat vos-
kové hlavy panenek a od ro-
ku 1850 zavedly francouzské 
porcelánky výrobu hlav z neg-
lazovaného porcelánu. První 
celuloidová panenka přišla na 
svět pravděpodobně v Americe 
kolem roku 1870 a později se 
jejich výroba rozšířila do Ně-
mecka, Francie a Japonska. 

V současné době se staré za-
chovalé hračky těší velké obli-
bě. Nejenže připomínají vlastní 
dětství, ale také navozují kouzlo 
zašlých časů, což stěží zvládne 
dnešní Baby Annabell v závěsu 
s miminkem Baby Born.

   Výstava potrvá do pátku 
15. června 2007.

Významná vojensko – technic-
ká památka začleněná do Slezské-
ho zemského muzea – Areál čs. 
opevnění Hlučín – Darkovičky 
– zažije ve dnech 18. a 19. května 
2007 již 15. ročník vzpomínkové 
akce. Letos si návštěvníci připo-
menou 62. výročí konce 2. světové 
války a 69. výročí mobilizace v ro-
ce 1938. 

18. květen bude dnem veřej-
ného generálního nácviku (v do-
bě od 10:00 do 12:00) a sobota 
19. května pak dnem návštěvním. 
Na ten je dle programu přislí-
ben přelet letounu JAS-39 Gripen 
v 9:55 hod. Poté nastoupí pev-
nostní jednotka, přinese bojový 
prapor a vztyčí státní vlajku. Po 
desáté hodině dojde k obsazení 
pevnosti a ukázce boje o ni. Před 
polednem budou demonstrovány 
jízdní vlastnosti bojové techniky. 
Okolo poledne dojde k přesunu do 

prostoru „Obora“ za účelem polo-
žení věnců k pamětní desce npor. 
Švarce, který se účastnil západní-
ho odboje a padl v boji s nacisty 
v Praze během heydrichiády.  

Pevnostní areál je dnes evrop-
sky vysoce ceněnou ukázkou oje-
dinělého systému opevnění naší 
republiky, který vznikal v letech 
1935 - 1938. Objekty v areálu se 
vyznačují  různými odlišnostmi 
po stránce projekční i palebně-
taktické a rovněž různými stupni 
odolnosti. 

Hlavním expozičním objek-
tem je pěchotní srub MO-S19 
„Alej“, jehož podoba, systém záta-
rasů i instalovaná výzbroj a výstroj 
odpovídá téměř stavu z roku 1938. 
Největším unikátem je plně re-
konstruovaná a vybavená střelecká 
místnost. Lze v ní spatřit špičkový 
pevnostní kanón vzor 36, dnes 
jediný kompletní exemplář v ČR. 

Ukázky z nové knížky Jany Schlossarkové
Na Lelka se něsmi piskač,

která vyjde příští měsíc. 

„Stujče, divajče se! Vidiče to 
co ja?“ Synci se pomaly začli za-
stavovač. Ve čmě zasvitlo v leše 
ve Vařešinkach třeplave světelko. 
Za chvilku ho zahledli v Da-
vidce, potem v Borku, hup, už 
svičilo kole Frančiška a zaš zpat-
kem. Synci hleděli jak omameni 
a jeden pravěl nahlas: „To je isto 
Lelek! Něvšimajče se ho, buďče 
počichu tak nam nic nězrobi!“ 

Synci se pomaly dali na cestu 
a přitym se divali na světelko, ke-
re v leše poskakovalo sem a tam. 
Gořalka zrobila z Jozefa haura: 
„Co to praviče, Lelek?! Tuž to by 
mohla byč sranda. Kdošik pravěl, 
že něma rad piskani, tak to bys-
me měli vyprubovač!“ 

Niž mu v tym kumpli zabrani-
li, strčil prsty do huby a pisknul. 
Do ostatnich synkuv jak by do 
vrablu střelil a fešarkovi Josefovi, 

jak by nohy vrostly do země. V ty 
pjaty se kole něho zrobilo plno 
pary, že něbylo vidač na krok, 
a zarovno jak by ho kdošik oblal 
horku a fest smradlavu vodu. 
Skuřany mantel, na kery byl taky 
paradny, se rozpadnul na čišic 
kuskuv. Dobře že synci učekli, 
pomyslel se Jozef, jak se na sebe 
podival. Dom přišel smradlavy 
a obervany jak samica. 

„Vidiš, a to ši mi nevěřil! Le-
lek če poscal,“ pravěl stařiček, 
jak mu to Jozef povědal. Včil už 
věřiš, že se na Lelka něsmi pis-
kač? A možeš šporovač na novy 
mantel!“

Občané země české vyzývám vás,
předcházejte chorobám, skonejte včas!

Jana Schlossarková

Apel ministrA zdrAvotnictví 

Na LeLka se Něsmi piskač

Milí čtenáři, zdravím Vás 
srdečně z Ludgeřovic.

Možná Vás bude zajímat, že 
jsem si nechala vytvořit inter-
netovou prezentaci své tvorby. 
Chcete-li se mnou komuni-
kovat  nebo se seznámit blíže 
s mojí tvorbou, klikněte  na 
www.evatvrda.cz.

Přeji hezké květnové dny.
Eva Tvrdá

pozdrav z ludgeřovic výstAvA fotogrAfií

Hlučín - Od 3. května až 
do konce července je otevřena 
v Městské knihovně na zám-
ku v Hlučíně výstava fotografií 
Petra Gattnara, Jiřího Kinďury, 
Václava Válečka, Jána Markoviče 
a fotografa tvořícího pod znač-
kou „Karla“.

Návštěvníci si mohou zdarma 
prohlédnout barevné i černobí-
lé fotografie formátu A4 - A3, 
které nesvazuje žádné konkrétní 
téma.

Fotografové Jiří Kinďura  
a  Ján Markovič na sebe poprvé 
výrazně upozornili jako účastní-
ci   soutěže 365x Hlučín v roce 
2006. Oba  získali v této soutěži 
za své práce  ocenění odborné 
poroty, Ján Markovič byl navíc 
nejstarším účastníkem soutěže.
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důležité práce na zahrádce

Ryby na květen
    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 - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
9. den - docela dobrý do 13.00 

hodin
10. den - dobrý do 13.00 ho-

din
11. den - docela dobrý 
12. den - dobrý do 15.00 ho-

din
13. den - průměrný od 15.00 

hodin
14. den - docela dobrý do 

13.00 hodin
15. den - dobrý pouze po po-

ledni
16. den - docela dobrý po 

poledni
17. den - je dobrý zrána, prů-

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

měrný
19. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
20. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
21. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
22. den - je dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni
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 - velice dobrý od rána 

do setmění
29. den - je celý docela dobrý
31. den - celý den je průměr-

ný
30. den - celý den je prů-

měrný
Petrův zdar

Rybáři, pozoR!
Květen a červen jsou pro dob-

rou úrodu nejdůležitější měsíce 
pro milovníky zahrad. Po 15. 
květnu už můžeme zalamovat 
nebo ohýbat nově narostlé vý-
honky u jádrovin.

Určitě jste nezapomněli pro-
vést postřik proti květopasu jak 
jsem vám radil v posledním čísle 
novin. Tento postřik je velice dů-
ležitý. Po odkvětu, a to začátkem 
června bychom měli zasáhnout 
proti obaleči. Housenky tohoto 
motýla jsou nejčastějším původ-
cem červivosti jablek, ale jsou 
schopny poškodit i hrušky, me-
ruňky a vlašské ořechy. Termíny 
ošetření je nejlépe provádět pod-
le signalizace pomocí feromeno-
vých  lapáků. Bez možnosti sig-
nalizace se první ošetření dopo-
ručuje provést od začátku června 
do poloviny června a druhé za 
10 až 14 dnů. K ošetření použi-
jeme některý z těchto přípravků: 
ACTELLIT 50 EC, DECIS 
FLOW 2.5, KARATE 2.5 WG, 
RELDAN 40 EC, SUMITHI-
ON SUPER, TALSTAR 10 EG 
nebo ZOLONE 35 EC. Píši to 
proto, že letošní zima byla velmi 
mírná a proto můžeme očekávat 
větší výskyt škůdců a musíme 
na to být dobře připraveni, jest-
li chceme sklízet dobrou úrodu 
z našich zahrádek.

Na okrasné zahrádce zálivkou 
a mírným přihnojením se snažte 
udržet listy u všech cibulnatých 
a hlíznatých květin co nejdéle 
zelené, vyvinou se lépe cibule 
a hlízy. Ihned po odkvětu čas-
ně kvetoucích dřevin - šeříku, 
zlatice a to i skalkové a dalších, 
odřežte odkvetlé laty a zakraťte 
výhony. Předpěstované sazeni-
ce letniček vysazujte na záhony. 
V květnu také vysazujte hlízy 
jiřinek a begónií popřípadě dal-
ších květních hlíz, které jsme 
zimovali na bezmrazém místě. 
Pampelišku a ostatní plevele vy-
dloubejte i s kořenem.

Nově vysázené vyšší strom-
ky ve větrných polohách při-
vazujte ke kůlům. Po odkvětu 
pokud neprší důkladně zalijte 
ovocné stromy a keře. Na pře-
roubovaných peckovinách po-
volte roubovací pásky, ať vám 
nezaškrtí narůstající rouby. Zá-
hon s jahodami znovu kypřete, 
odplevelujte, přihnojte a hlavně 
v období sucha zalévejte. Pokud 
neraší nově vysazené stromky 
broskvoní, vyndejte je ze země, 
trochu zakraťte kořeny, postavte 
na 24 hodin kořeny do vody 

a pak znovu vysaďte. Tyto prá-
ce provádíme ve druhé polovině 
května a v první polovině června. 
V první polovině června také 
pamatujte na vypletí růží.

Choďte často po zahradě 
a pozorujte výskyt škůdců. U od-
kvetlých růží odstraňujte tvořící 
se šípky a keře přihnojte buď Ce-
reritem, nebo silně rozředěným 
drůbežím trusem zkvašeným. 
Vysoké trvalky přivažte k opoře, 
aby je vítr nepoložil a nerozlá-
mal. Pravidelně sežínejte tráv-
níkové plochy. Můžeme také na 
osluněný záhon vysévat semena 
dvouletek.

Je-li sucho, zalévejte, a to: ke-
ře méně často a důkladně, květi-
ny častěji a menším množstvím 
vody. Po červnovém propadu 
plůdků jabloní, to jest asi do 
poloviny června důkladně stro-
my zalijte a naposledy přihnojte 
dusíkem ledkem, nebo nejlépe 
rozředěným zkvašeným drůbe-
žím trusem.

Pěstitelé kaktusů se už těší 
z krásných květů a už můžeme 
pravidelně zalévat. V květnu je 
také nejlepší období na roubo-
vání kaktusů a výsev semen. Ty 
druhy, které nejsou samospraš-
né musíme opylovat štětečkem, 
jestli chceme získat semena. 
Hlídejte také škůdce u kaktusů 
a to hlavně kořenovku, která 
může zničit hodně rostlin. Proti 
kořenovce zasáhneme zálivkou 
buď BI-58, nebo SUMITHI-
ONEM SUPER. Můžeme také 
oddělovat odnože a tyto vysázet 
samostatně, když mají kořeny, 
nebo je nechat zakořenit a pak 
vysázet.

Také je příhodná doba pro 
pěstitele bonsají k jejich tvaro-
vání a zaštípávání. Vyvazovat 
můžeme ohebným drátem, který 
ale musíme na podzim sundat, 
jinak se zařeže do kmínků a vět-
viček. Hlavně dbejte na řádnou 
zálivku.

Mnoho občanů se ptá, proč 
nemají dostatek ovoce, když jim 
stromy hodně kvetly. Když je 
dobré počasí a dost vláhy, tak 
to může být zapříčiněno tím, že 
některé odrůdy jsou cizospraš-
né. S tímto problémem musíme 
počítat už při nákupu stromků 
a pokud koupíme jen jeden, tak 
musíme zjistit, jestli je odrůda 
samosprašná nebo cizosprašná. 
Tak například: všechny jabloně 
jsou cizosprašné, ale že jich pěs-
tujeme na zahradě více, tak se 
navzájem opýlí a máme dostatek 

ovoce. Hrušně jsou vesměs také 
cizosprašné. Třešně všechny ci-
zosprašné až na odrůdu STEL-
LA, která je samosprašná. Višně 
jsou částečně samosprašné.

Slivoně: K samosprašným od-
růdám patří Čačanská lepotica, 
Stanlej, Valjevka, Jojo.

Cizosprašné jsou: Čačan-
ská najbolia, President, Zelená 
renklóda a další. 

Meruňky: Většina pěstova-
ných odrůd je samosprašná. Ně-
které jsou částečně samosprašné 
a k nim patří Karola, Vesna, 
Leskora, Lejuna a Lerosa.

Broskvoně: U nás pěstované 
broskvoně a nektarinky jsou sa-
mosprašné. 

Rybíz: Odrůdy červeného 
a bílého rybízu jsou samospraš-
né, černý rybíz má nízký stupeň 
samosprašnosti.

Angrešt: Jednotlivé odrůdy 
mají vysoký stupeň samospraš-
nosti. Je ale dobré vysadit ales-
poň dvě odrůdy ať máme jistotu.

Maliník a ostružiník: U nás 
pěstované odrůdy jsou samo-
sprašné. Tímto vám chci nazna-
čit, že je třeba se zajímat o svou 
zahrádku už při jejím založení, 
ať nejsme zklamáni při pozdější 
úrodě.

Pokud nám bude přát počasí, 
tak už budeme také po odkvětu 
provádět řez vinné révy. Určitě 
víte jak řez provádět a také pama-
tujte vytrhávat všechny zálistky, 
které při ponechání nám oslabují 
révu a zastiňují nám hrozny. Také 
hlídejte stromky a keře při napa-
dení škůdci a nemocemi, jako je 
plíseň a ihned zasáhněte. Určitě 
jste také navštěvovali přednášky, 
které pořádali zahrádkáři a tam 
jste se dozvěděli zase mnoho 
věcí, které můžete uplatnit na 
vašich zahrádkách.

Po 15. červnu už můžeme 
mulčovat pod stromkami a ke-
řemi posekanou trávou a tím 
zabráníme úniku vláhy a také 
chráníme tím pronikání nad-
měrného tepla ke kořenům.

Na okrasné zahrádce budeme 
řádně zavlažovat a odstraňovat 
odkvetlé tvořící se semeníky, 
které nám rostliny zbytečně 
oslabují. Soustavně také budeme 
hlídat narůstající výhony u keřů 
po odkvětu a tyto zakracovat. 
Doufám, že jsem vám přidal dost 
práce na zahrádkách a přeji vám 
bohatou úrodu a samou radost 
z vydařeného díla.

Erich D U X A 
z Borové
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Zármutek sneseš sám, ale radost musí … (tajenka).
        Hubbard

VodoroVNě: A. Doutnák (nář.); popleta (nář.); pracovat (nář.); fáze 
skoku; poleno (nář.). B. Mravoučné vypravování; chemická značka ytrebia; násilně 
vnikat; úmysl (nář.); zkratka Evropské unie. C. Číslovky; území; dlouhá samohlás-
ka; obratně (nář.); výzva; jak (sloven.); zkratka tiskové kanceláře. D. Osvědčení; 
iniciály herečky Konvalinkové; zloděj; nádoba na koupání; kus ledu. E. On (nář.); 
zde; zalíbit (nář.); epický útvar. F. Čínská jednotka hmotnosti; orgán; značka tuny; 
písmeno „u“ s kroužkem; sled; bahno; část stodoly. G. Dědeček (nář.); mužské jméno 
(dom.); velikost; římsky 55; nula; bůh války. H. Značka délky; nedopřála si (nář.); 
stan; štětec (nář.). CH. Již; možná; chemická značka uranu; řečnický pult (nář.); 
chemická značka dusíku; pohovka; sloup v punském chrámu. I. Pták pěvec; akroba-
tické prvky; strach; podpis anonyma; zájmeno; nářky (nář.).

SVISLE: 1. Popěvek; nahoru (angl.). 2. Citoslovce pochybení; nepravdy. 3. 
Hudební značka; zájmeno; SPZ Strakonic. 4. Stropy (nář.); černá barva; šodó. 5. 
Křečovité bolesti břicha (nář.); částice; snížený tón. 6. Samohláska; písmeno abecedy; 
dlouhá samohláska; stén (nář.); planetka. 7. Ubrus (nář.); ucítil (nář.). 8. Vzácné 
dřevo; ptačí krmivo; citoslovce osla; párová souhláska. 9. Vydávat zvuky slepic; hor-
ská louka. 10. Hrob; chemická značka draslíku; část domu; protože (nář.). 11. Sibiř-
ská řeka; obyvatelé Indie; horské zvíře. 12. TAJENK A. 13. Domácky Ivana; silný 
vítr; římská 5. 14. Princip čínské filosofie; zkratka ředitele banky; koruna (hovor.). 
15. Česká řeka; chemická sloučenina. 16. Dupat (nář.); mořský savec. 17. Iniciály 
zpěváka Müllera; jenom (nář.); primát; co (sloven.). 18. Lenochod; chytila (nář.); 
část arabských jmen. 19. Erb; veslo; uzbecký hudební nástroj. 20. Poukázka; SPZ 
Rimavské Soboty; myšlenky; tvrdá souhláska. 21. Spisy; části tenisového utkání. 22. 
Pronikavý zvuk; lok (nář.). 23. Na tomto místě; koncovka příčestí minulého.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 28. 5. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za duben je Jan Rychlý, Opava.   Blahopřejeme.

křížovka

august schoLtis - spisovateL, kteRý stojí za přeLožeNí
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Díky členům Slezsko-němec-
kého svazu v Bolaticích již většina 
občanů ví, že v naší obci se na-
rodil spisovatel August Scholtis, 
který však většinu života prožil 
v Německu, kde se také prosla-
vil jako novinář i spisovatel. Jeho 

knihy (v němčině) jsou k dispozici 
v knihovně SNS a jen výjimeč-
ně byla některá díla přeložena 
(Železárny, Baba a její děti). Na 
přeložení většiny jeho knih do 
češtiny se stále čeká, protože chy-
bí finanční prostředky. Možná 

však v příštím roce dojde k vydá-
ní nejslavnější knihy A. Scholtise 
„Ein Herr aus Bolatic“ (Jeden pán 
z Bolatic).

Obec se pokusí získat finanční 
prostředky na překlad a vydání 
této knihy a přiblížit ji tak i čtená-

řům, kteří neumí německy. V naší 
obci se zase nenarodilo tolik vý-
znamných lidí, abychom se nepo-
kusili přiblížit tvorbu jedné z mála 
uměleckých osobností celého na-
šeho regionu široké veřejnosti.

Mgr. Herbert Pavera

pátek 11.5. –  sobota 12.5. v 17.00 hod. 
MAHArAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
MP, ČR – dobrodružný, rodinný, s prvky fantasy.

sobota 12.5. v 19.30 hod., neděle 13.5. v 17.00 hod.
KrÁLoVNA
MP od 12 let, VB, Francie, Itálie – drama, historický.

čtvrtek 17.5. v 19.00 hod., pátek 18.5. v 19.30 hod.
oBSLUHoVAL JSEM ANGLICKÉHo KrÁLE
MP, ČR – satirická komedie.

sobota 19.5. v 17.00 hod., neděle 20.5. v 15.00 hod.
PAST NA ŽrALoKA
USA - animovaný v českém znění. 

sobota 19.5. v 19.30 hod., neděle 20.5. v 17.00 hod.
HUdBU SLoŽIL, SLoVA NAPSAL
MP, USA – romantický.

pátek 25.5. –  sobota 26.5. v 17.00 hod. 95 min.
MoST do ZEMě TErABITHIA
MP, USA – dobrodružný, rodinný. V českém znění.

pátek 25.5. – sobota 26.5. v 19.30 hod. 
300: BITVA U THErMoPYL
MP od 12 let, USA – historický, válečný.

neděle 27.5. v 17.00 a 19.00 hod.
KVASKA
MP, ČR –  muzikál. S původní hudbou Daniela Landy!!! 

Po čtyřech a půl letech jsem mu-
seli opět přistoupit k částečné opra-
vě našeho bolatického skanzenu.

Odpadající zdivo na vnitřních 
a vnějších omítkách vlivem zvýše-
né vlhkosti v budově nás donutilo 
zasáhnout.

Jenže v obecní pokladně není 
peněz nazbyt, tak jak to zařídit, aby 
se skanzen opravil? Naštěstí je u nás 
ještě dostatek ochotných rukou na-
bízejících pomoc. Stálí opatrovatelé 
skanzenu p. J. Burian, J. Sena, R. 

Nandzik, D. Theuer vystěhovali 
všechny místnosti skanzenu, při-
kryli nábytek igelitem a řemeslníci 
mohli přijít.

Šikovní zedníci ze Slezsko-ně-
meckého svazu oklepali vnitřní 
zvlhlé omítky, opravili je a zabíli-
li. Členky Klubu seniorů uklidily 
všechny místnosti, vypraly povleče-
ní, vystavené oděvy a pak i pomohly 
při naaranžování šatů i místností. 
Naše seniorky také zajistily údržbu 
a úklid předzahrádky ve skanzenu.

A naši čtyři pomocníci (Buri-
an, Sena, Theuer, Nandzik) ro-
zestavili nábytek i náčiní v míst-
nostech i v celém areálu skanzenu. 
Opravdu si všichni brigádníci po-
řadně „mákli“, ale jejich výsledek 
stojí za to.

Skanzen dnes vypadá ještě 
přitažlivěji než při jeho otevření. 
Při dokončovacích pracích také 
pomohli zaměstnanci TS Bolati-
ce, kteří zajistili opravu venkovní 
fasády, rozšíření stodoly na větší 

expoziční část a napojili umyvadlo 
ve stáji na kanalizaci. Obecní úřad 
děkuje členům SNS, Klubu seni-
orů za výborně odvedenou práci 
a velkou pomoc při údržbě skan-
zenu, děkuje p. R. Nandzikovi, D. 
Theuerovi a především p. Josefu 
Šenovi a Jiřímu Burianovi za je-
jich krásný vztah k bolatickému 
skanzenu.

Přijďte se podívat, určitě nebu-
dete litovat!

Mgr. Herbert Pavera

boLatický skaNzeN v Novém hávu!
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hLučíNská ŠtěRkovNa opeN music zahájiLa předpRodej

meziNáRodNí fLétNový festivaL hLučíN 2007
Zdá se, že konání I. Mezi-

národního f létnového festivalu 
Hlučín 2007 se již někteří hu-
dební fanoušci nemohou dočkat. 
Na internetovém serveru www.
iopavsko.cz se již 24. dubna 
objevila aktualita, která upo-
zorňovala na to, že festival byl 
právě zahájen. Snad je to dobré 
znamení pro pořadatele, že po-
tenciální návštěvníci vedou akci 
v patrnosti. Snaha autora článku 
byla však malinko předčasná.

Festival pořádaný občanským 
sdružením In Bona Fidae bu-
de zahájen recitálem 24. května 
v 19:30 hodin v kostele sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně. Do 3. červ-
na se bude v prostorách Evan-
gelického kostela a kostela sv. 
Jana Křtitele ozývat f létna v do-
provodu klávesových nástrojů. 
Nástroje budou představeny jak 
sólově, tak i ve vzájemné spolu-
práci. Repertoár obsáhne sklad-
by z počátku 18. století až po 
současnost. Festival se koná pod 
záštitou Ing. Davida Maňase, 
starosty města Hlučína.

Mezi účinkujícími bude aus-
tralský f létnista českého původu 
Prof. Zdeněk Bruderhans (záro-
veň umělecký ředitel festivalu), 
jehož kniha „Základy hudebního 
přednesu“ bude během festivalu 
uvedena. Zdeněk Bruderhans je 

děkanem hudební fakulty The 
University of Adelaide v Aus-
trálii a v Hlučíně se objeví nejen 
v roli sólof létnisty, ale i v roli 
přednášejícího o hudební komu-
nikaci a hudebním přednesu. 

Hru na cembalo, varhany 
a kladívkový klavír předvede 
Doc. Jaroslav Tůma, který je 
znám pro svou oblibu historic-
kých nástrojů a aktivity v zájmu 
restaurování historických var-
han. Pro Českou televizi mimo-
jiné natočil a komentoval jede-
náctidílný seriál o historických 
varhanách v Čechách a na hru 
na zrestaurovaných hlučínských 
varhanách se podle slov umělec-
kého ředitele festivalu neobyčej-
ně těší.  

Všechna představení začínají 
v tutéž dobu, v 19:30 hodin 
a probíhají denně. Místo konání 
je upřesněno v programu. Vstup 
na všechny koncerty je volný, 
je však nezbytné zajistit si pro 
vstup do sálu místenku, a to buď 
v Informačním centru Hlučín 
nebo v místě konání koncertu 
hodinu před jeho zahájením.

Vstupenky jsou slosovatelné 
a výhrou pro jednoho vyloso-
vaného po posledním festivalo-
vém koncertu bude poukaz na 
týdenní pobyt v Beskydách pro 
dvě osoby.

Předprodej vstupenek zahájili 1. 
května pořadatelé hlučínského hu-
debního festivalu Štěrkovna Open 
Music, který bude 3. a 4. srpna na 
břehu hlučínského jezera. Milovníci 
hudby a atmosféry letních open air 
akcí si mohou během května kou-
pit dvoudenní vstupenku za pou-
hých 250 korun. Za tyto peníze jim 
zahrají například kapely Kryštof, 
Pražský výběr, No Name, Peha, 
Vypsaná fixa, Horkýže slíže a řada 
dalších interpretů.

„První vlna předprodeje je pro 
návštěvníky výhodná. Téměř ko-
píruje loňskou předprodejní cenu. 
To jsme chtěli dodržet, i když se 
počet známých interpretů značně 
rozrostl,“ řekl člen pořadatelského 
týmu Petr Breitkopf. Dodal, že roz-
díl mezi cenou v předprodeji a na 
místě v den zahájení festivalu bude 
240 korun. „Přesně tolik lidé ušetří, 
když si vstupenkou koupí už nyní,“ 
řekl pořadatel.

Dodal, že veškeré informace 
o předprodejních místech zájemci 
najdou na internetových stránkách 
festivalu www.sterkovnamusic.com. 

Kromě už zmiňovaných hvězd na 
letošní Štěrkovně zahraje i řada dal-
ších slavných jmen. Posluchači se 
mohou těšit například na Michala 
Prokopa a jeho skupinu Framus 5 či 
na skvělé polské ska v podání kape-
ly Akurat. Hlavními zahraničními 
hvězdami jsou ale 
od sebe žánrově 
hodně vzdálení 
umělci. Příznivce 
tvrdé muziky jistě 
potěší metalová 
legenda z Polska 
TSA, která si za 
desetileté své exis-
tence vydobyla 
přízvisko „polští 
AC/DC“.

Druhou za-
hraniční hvězdou 
bude americká 
písničkářka a ky-
taristka Janet Ro-
bin z Kalifornie, 
která poprvé za-
vítá do České republiky. Na kytaru 
ji od jejích šesti let učil sám Randy 
Rhoads od Ozzyho Osbourna. 

O několik let později už stá-
la na pódiu jako členka kapely 
Lindseyho Buckinghama. Netr-
valo dlouho a do své formace si 
mladou kytaristku pozvala Me-
redith Brooks, která se proslavila 
celosvětovým hitem Bitch. Právě 

během turné 
s Meredith 
začala Janet 
Robin praco-
vat na své só-
lové kariéře. 
Od té doby 
natočila tři 
alba. 

„S kyta-
rou se ob-
jevila na 
na hrávk ách 
a koncertech 
mnoha re-
spektovaných 
h u d e b n í c h 
osobností, ja-
ko jsou napří-

klad Melissa Etheridge, Michelle 
Shocked, Ann & Nancy Wilson 

(Heart), Maia Sharp či Garri-
son Starr,“ vysvětlil Breitkopf. 
V Hlučíně americkou umělkyni 
doprovodí skupina November 
2nd z Hranic na Moravě. 

Už tradičně se letos na podiu 
Štěrkovny vystřídá i řada regio-
nálních a méně známých kapel. 
Diváci se mohou těšit například 
na pražské Prowizorium, Lybar 
Band z Hlučína, poprockový 
Klipr z Ostravy či na hardrock 
v podání skupiny The Pant 
z Bruntálska. V Hlučíně vystou-
pí i kapela Woodoo, která skon-
čila druhá v prestižní soutěži 
amatérských skupin Líheň 2007. 
Celkem se u hlučínského jezera 
představí dvě desítky hudebních 
uskupení.

Festival letos vstoupí do svého 
třetího ročníku. V minulých le-
tech na něm vystoupili například 
Lenka Dusilová, Kamil Střihav-
ka a jeho už neexistující BSP, 
Vladimír Mišík, kapely Abraxas, 
Laura a její tygři, Disgroov ze 
Švýcarska, o5aRadeček a další.

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK

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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míStopiSné pohlednice

157. záchRaNNý pRapoR
Nastupuje

Zachycení obrazu místa, ke 
kterému má člověk osobní vztah 
a vazby, bylo předmětem mno-
ha výtvarných technik, o kterých 
nám vypovídá celá kulturní his-
torie. Nebyl to však pouze vztah 
citový, ale také snaha informo-
vat o charakteru míst jiných, a to 
především okruh nejbližších přá-
tel a známých, popřípadě i širší 
společenské okolí. Obrazový svět 
i celková kompozice místopisných 
pohlednic vycházela v podstatě ze 
vzorů německých vydavatelství, 
kde tento typ pohlednice zachoval 
sestavu reprezentačních objektů 
jednoho města nebo místa s ty-
pickým označením Gruss aus. 
Největšího rozkvětu dosáhla tato 
forma do roku 1914, kdy v celém 
žánru převažuje především zamě-
ření právě na tematické motivy, 
které měly charakter společensko-
politický. Pohlednice se tak stala 
propagátorem nejvýznamnějších 
míst, reprezentujících jednotlivé 
státy, jejich nejvýznamnější města, 
místa a objekty. I nejmenší obce 
v zachycení místa svého životní-
ho prostředí hledaly pochopení 
své vlastní identity. Rozvoj prů-
myslu spojený s novou urbanizací 
měst poskytoval stále nové pod-
něty pro rozvoj místopisné po-
hlednice. Jaká je historie těchto 
malých uměleckých dokumentů? 
Jejich předchůdcem je korespon-
denční lístek, který byl na našem 
území zaveden 1. října 1869. Za 
předchůdce pohlednic lze také 
považovat grafické veduty měst, 

vydávané přibližně od poloviny 
devatenáctého století, nebo Dis-
dériho vizitky a kabinetní foto-
grafie, na nichž se vedle oblíbe-
ných portrétů objevovaly i záběry 
měst a krajiny. Vlastní historie 
pohlednic začala v roce 1870, kdy 
rakouský knihař August Schwarz 
zaslal svému příbuznému kore-
spondenční lístek s přitištěným 
obrázkem kanonýra. Nařízením 
platným od 1.1.1885, ve kterém 
bylo povoleno tištění privátních 
korespondenčních lístků, nastal 
masový rozmach pohlednicové 
produkce. Na Moravě a ve Slezsku 
se pohlednice prosazovaly v deva-
desátých letech devatenáctého sto-
letí. Z dokumentačního hlediska 
jsou cenné především pohlednice 
místopisné. Jsou to topografické 
fotografické pohlednice, jejichž 
hlavním znakem je hodnověr-
ná svědecká výpověď o vzhledu 
měst, míst a jednotlivých objektů 
a plní funkci důležitého pramene 
poznání. Jde o svébytné obrazo-
vé svědectví doby. Nejstarší po-
hlednice jsou vyrobeny technikou 
dřevorytu /xylografie/, ty se však 
dochovaly jen vzácně. Od polo-
viny devadesátých let minulého 
století se začala při výrobě po-
hlednic používat litografie. Jedná 
se o kresbu na litografické kameny 
tištěnou na kvalitní karton. Na 
přelomu století pak do výroby po-
hlednic nastoupil světlotisk, který 
je dokladem proniknutí fotogra-
fické reprodukční techniky do její 
výroby. Na sklonku devatenáctého 

století se rovněž prosadil ve výrobě 
jednobarevný i barevný knihtisk. 
Začátkem dvacátého století to byl 
hlubotisk, od konce dvacátých let 
bromografie, v šedesátých letech 
čtyřbarevný hlubotisk a od konce 
šedesátých let nastoupil do výroby 
pohlednic ofset. Období výroby 
pohlednic od jejich začátků až 
do roce 1905 nazýváme obdobím 
tzv. dlouhých adres, jinak také 
zlatým věkem pohlednice. Tehdy 
na přední straně pohlednice bylo 
vyobrazení a části bylo využíváno 
pro krátké sdělení. Zadní strana 
byla určena pouze pro adresu.

V roce 1905 došlo k rozdělení 
zadní části na místo pro adresu 
a místo pro sdělení a přední stra-
na zůstala jen obrazová. Nejstarší 
pohlednice pro většinu slezských 
měst a obcí tiskly německé a ra-
kouské firmy ve Vídni, Lipsku, 
Drážďanech a dalších městech, na 
konci devadesátých let minulého 
století pak vznikly i první firmy 
na Moravě. 

Pro období dlouhých adres je 
příznačná výrazná estetická kvali-
ta pohlednicové produkce, ať už je 
to uspořádání montážních záběrů, 
popisky a jejich doplnění seces-
ními ornamenty a heraldickými 
znaky. Posílání pohlednic se velmi 
rozšířilo, a tak všechna města, 
lázně a skoro každá vesnice, ale 
i jiné jednotlivé objekty měly svoji 
vlastní pohlednici.

Pokračování příště
Liána Brabcová

Ve čtvrtek 10. května 2007 
od 13 hodin byla na hlučínském 
náměstí k vidění netradiční po-
dívaná v podobě slavnostního 
nástupu doprovázená koncertem 
vojenské hudby. Toto proběhlo 
u příležitosti udělení čestného 
názvu 157. záchrannému pra-
poru Hlučín. Ten se nyní bude 
nazývat 157. záchranný prapor 
brigádního generála Jana Sato-
rie. 

Čestný název bude udě-
len z rukou ministryně obrany 
JUDr. Vlasty Parkanové za pří-
tomnosti řady významných hos-
tů - představitelů kraje, města, 
Armády ČR, rodinných přísluš-
níků brigádního generála Jana 
Satorie. Hraničářský pluk 4, 
kterému plukovník pěchoty Jan 
Satorie velel, byl nejvýznamnější 
jednotkou působící ve zdejších 
kasárnách. Úkolem jeho plu-
ku byla obrana úseku těžkého 
opevnění. Do obrany vlasti se 
však nikdy nezapojil, neboť byl 
přes veškerou snahu o zachování 
elitní jednotky v prosinci 1938 
rozpuštěn. 

Plukovník Satorie a jeho 
pluk se do obrany vlasti zapojit 
nemohli. 15. prosince 1938 byl 
hraničářský pluk 4 rozpuštěn.

Od 9:00 do 12:00 hodin té-
hož dne byla široká veřejnost 
zvána k prohlídce záchranné 
techniky v prostorách hlučín-
ských kasáren. 

Aktivity spojené s udělením 
čestného názvu sledují snahu na-
vázat na historii posádky Hlučín. 
157. záchranný prapor v Hlučíně 
vznikl rozdělením 75. výcvikové 
základny civilní obrany v Olo-
mouci v roce 2004. Bojový pra-
por byl záchrannému praporu 
v Hlučíně propůjčen z rukou 
prezidenta Václava Klause 26. 
října 2006. Propůjčení prapo-
ru je pro útvar vyznamenáním 
a hlučínský prapor jej získal již 
po krátké době svého působení, 
což jeho hodnotu ještě umoc-
ňuje. 

Vojenský záchranný útvar 
může být nasazen pro vojenské 
i civilní úkoly. Jeho činnost vy-
mezuje § 19 zákona č. 219/1999 
Sb, o ozbrojených silách ČR. 
Základním posláním záchran-
ného praporu je především plně-
ní humanitárních úkolů civilní 
ochrany při pohromách nebo při 
jiných závažných situacích ohro-
žujících životy, zdraví, majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí. 
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zámecké paRky Na hLučíNsku (čteNí Na pokRačováNí)

Čerpání z fondu Me-
zinárodní asociace výrob-
ců bazénů (MAVB) teď 
u nás výrazně rozhýbalo 
prodej rodinných bazénů. 
Jedná se o prostředky ve 
výši 750 000 dolarů, v pře-
počtu tedy téměř 16 mil. 
korun. Ty jsou určeny vý-
hradně pro český trh.

Zájem o získání těch-
to finančních příspěvků 
je mezi našimi zákazní-
ky opravdu velký. Za-
tím se ví o dvou českých 
firmách (Marimex, 
Mounfield), které umí 
tuto dotaci zajistit. A to 
vše rychle, bez poplatků 
a bez zbytečných úřed-
ních průtahů. Potvrdit 
to může například Olin 
Brada z Krnova, který 
minulý víkend při koupi 
bazénu Ohio (na obráz-
ku) získal v hlučínské 
prodejně Mountfieldu 
dotaci ve výši rovných 

90 720 korun (tedy 
4320 USD).

Teď navíc ještě uva-
žuje o bazénovém za-
střešení, na které se dle 
potvrzených informa-

cí tyto dotace rovněž 
dají získat. Evropský 
zástupce MAVB pan 
Herold nám sdělil, že 
čerpání z fondu sice 
není omezeno časově, 

ale zároveň dodal, že 
se určené prostředky 
začínají díky velkému 
zájmu Čechů povážlivě 
zmenšovat.

Mountfield

Získejte tučnou dotaci na bazén
Čeští zákazníci chytře využívají finanční prostředky ze zámoří 

zámecký park velké 
hoštice

Ve druhé polovině 18. století 
hrabě Ignác Dominik Chorinský  
nechal ve Velkých Hošticích vy-
stavět zámek v pozdně barokním 
slohu. Zámek se stal významným 
střediskem kulturního a spole-
čenského života. Konala se zde 
divadelní představení, hudební 
akademie a taneční reduty, při 
nichž hrála zdejší stálá zámecká 
kapela, kterou vedl skladatel Josef 

Puschman.  Častým hostem tady 
byl nejslavnější Mozartův součas-
ník Karl Dittersdorf. 

Spolu se zámkem vznikaly 
i úpravy okolí. V polovině 18. 
století vznikla u zámku formální 
zahrada s oranžérií. V roce 1765 
propukl v panském dvoře požár, 

který se  rozšířil i na zámeckou 
zahradu. Zahrada byla požárem 
vážně poškozena, oranžérie zcela 
shořela. Zámek však zkáze unikl. 
Kolem roku 1768 došlo k novým 

úpravám zahrady. Byla barokně 
formována a v rámci těchto úprav 
byla vysazena lipová alej. 

Úpravy zahrady v krajinářský 
park pokračovaly v první polovině 
19. století v romantickém duchu.

Jak vypadá park dnes? Před 
zámkem se nachází pravidelný 
parterový útvar a volně rozmístě-
né dřeviny. Jižně od zámku vede 
stará lipová alej, která tvoří osu 
zadní svahové části parku za vo-
dotečí. Po obou stranách aleje jsou 
listnaté porosty. Svahová část pak 
přechází plynule do okolní kraji-
ny v povodí řeky Opavy. Základ 
parku tvoří dřeviny domácího pů-
vodu, zejména duby, lípy a javory. 
Park je obohacen tvarově a ba-
revně zajímavými jedinci (katal-
pa obecná, lípa zelená, sloupovitá 
forma břízy bradavičnaté, zerav 
západní v nažloutlé formě, borovi-

ce černá, smrk pichlavý ve stříbrné 
i šedé formě a další). 

Park ve Velkých Hošticích se 
stal významným a velmi příjem-
ným výletním místem pro lidi 
z širokého okolí. Atraktivitu místa 
zvyšuje  dětské hřiště a několik 
restaurací. Tím hlavním, co ná-
vštěvníky láká, však zůstává čtvrt 
tisíciletí stará lipová alej a klidná 
široká krajina pečlivě udržované-
ho parku.

Eva Tvrdá
Foto: Ivo Tvrdý

Foto: Fort Wayne Pools
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hRaNice jsou jeNom čáRy…
Čáry, jež jste namalovali na 

mapě, na Zemi neexistují. Je to jen 
vaše hra….

Kvůli těmto čarám, které jste 
nakreslili na mapu, vedete soud-
ní spory a války, zemřely kvůli 
nim miliony lidí – skuteční lidé 
umírají kvůli neskutečným čarám.  
(OSHO)

Hranice hrály od pradávna dů-
ležitou roli. Nejprve vznikly hra-
nice pozemkové, které vznikem, 
vzrůstem a ochranou soukromé-
ho vlastnictví nabývaly stále větší 
a větší důležitosti. Teprve později 
vznikly hranice státní a správní.

Důležitost otázky pozemko-
vých hranic byla v úzké souvislosti 
s obchodem s půdou. Dokumenty 
o prodejích pozemků se nám do-
chovaly již z XXIV. století před 
n. l., na obelisku krále Maništusu 
z dynastie akkadské, který vlá-
dl v Mesopotamii. Z doby vlá-
dy babylonských Kaššitů  (1740 
– 1150 př. n. l.) se nám dochovaly 
hraniční kameny, vysoké 2-4 m, 
které byly stavěny na hranicích 
pozemků. Byly opatřeny znaky za 
účelem dotvrzení vlastnických či 
užívacích práv. Nazývaly se kudu-
rru a byly jak smlouvou, tak i hra-
ničním znamením. Kopie kudurru 
byly uchovávány v chrámech. Ně-
kdy kudurru nebyly ani stavěny 
na pozemkových hranicích, nýbrž 
dávány jen do chrámů do ochrany 
bohů. I pozemkové hranice byly 
postaveny pod ochranu bohů, ze-
jména boha Niniba „vládce hranic 
a hraničních kamenů“.

Římské právo, které bylo nejdo-
konalejší právní soustavou vybu-
dovanou na ochranu soukromého 
vlastnictví, vytvořilo zvláštní po-
jem práva mezního (ius confinii). 
Již zákon XII tabulí stanovil, že 
každý vlastník polního pozemku 
musí nechat při svých hranicích 
volný pruh půdy 2 ½ stopy široký, 
takže vznikl pruh o celkové šíři 
5 stop (asi 1,50 m), zvaný limes 
(confinium). Tento pruh nesměl 

být obděláván a sloužil jen pro 
komunikaci, resp. pro obracení 
pluhu. Mez nebyla také v soukro-
mém vlastnictví sousedů, nýbrž 
stála „extra commercium“ (mimo 
obchod), tj. pozemek, mez tvoří-
cí, nebyl způsobilým předmětem 
obchodu s půdou. Pro spory o me-
ze bylo zavedeno zvláštní řízení 
(iudicium finium regundorum). 
Spor, který vznikl o hranice, se 
rozhodoval zvláštním řízením na 
místě samém za přítomnosti spor-
ných stran a sousedů (svědků).

Staročeské právo zachovalo 
zvláštní  „mezní přísahu“, která 
nese stopy dávného pohanského 
obyčeje. Přísahající – zpravidla 
sporná strana nebo svědek – pří-
sahal ve vykopané jámě  („v hro-
bě“) bosý, jenom s košilí na těle 
a s hlavou obnaženou, že ukázal 
správně směr sporné hranice. Ve 
starší době se dával přísahajícímu 
ještě kus drnu na hlavu. „Potom 
má pán purgkrabě oznámiti, aby 
svědci ven k hrobu vyšli, a v hrobě 
na Božím umučení, toliko v ko-
šili, bosí a bez pasův, s odpatými 
obojky, a nepřikrytými hlavami, 
kleče přísahali.“ Když se přísahají-
cí svlékl, mělo se mu připomenout, 
že se nahý narodil a že tak bude 
stát „před trůnem spravedlivého 
soudce, v den posledního soudu“.  
Forma přísahy „svědků v hrobě“ 
byla stanovena v § 52 takto:

„Přísahám Pánu Bohu, všem 
svatým, v této při, kteráž jest mezi 
A s jedné a B s strany druhé, o ty 
meze a hranice, o kteréž jest mezi 
nimi pře, že to, čehož jsem dob-
ře povědom, právě a spravedlivě 
povím, povedu a ukáži, a to ne 
pro přízeň nebo nepřízeň, ani pro 
kterou koliv věc! Tak mi Pán Bůh 
pomáhej, všichni svatí, Amen!“

Ale mezní přísaha byla jinak 
prováděna „šlo-li o svědky stavu 
panského a rytířského“. Ti pří-
sahali jen „zdvihnouce dva prsty 
a stojíce nad hrobem proti východu 
slunce“.  Staročeská přísaha svěd-
ku „v hrobě“ na hranicích dlouho 
se dochovala. Ještě v XVII. století 
byla pojata do předpisů o mezních 
sporech. Asi od XV. století byly na 
jaře konány pravidelné „obhlídky“ 
hranic. O tom byl v městských 
nebo vrchnostenských knihách 
sepisován protokol.

Důkazy, kterými se potvrzo-
vala pravost a správnost hranice, 
byly trojího druhu:

1. listinný průkaz
2. hraničníky, mezníky a zna-

mení mezní

3. „užívání starobylé“ potvr-
zené svědeckými výpověďmi

Za meze byly považovány: 
„vrchy, vrchův začátek, hřebeny 
vrchův, pahrbky, hrby, náspy 
nánosy, hromady, stráně, břehy, 
zabřeštci, mezery, rokle, strou-
hy, příkopy, stesky, lesy, chrás-
tiny, háji, řeky i potoky a jiné 
podobné příležitosti“.

Za mezní znamení bylo 
považováno ono, „kterým se 
meze, hraničníci a mezníci 
znamenají“, při čemž obyčejně 
tato znamení se dělala na stro-
mu, dřevu, skále nebo kameni. 
Mezní znamení byla nejvíce vy-
sekávána na dubech, protože 
toto dřevo je „nejtrvalejší a nej-
déle stojí“. Sto let roste, sto let 
stojí a sto let schází….

Nebylo mým úmyslem po-
dat přehled historického vývo-
je problematiky hranic a hra-
ničních označení, třebaže ani 
to není bez zajímavosti. Chtěl 
jsem jen ve stručnosti na někte-
rých příkladech dokumentovat, 
že péče o hranice byla již od 
nejstarších dob stále v popředí 
zájmu. Tím však není řečeno, 
že by dnes péče o hranice po-
strádala své důležitosti. Dnes 
je to v prvé řadě snaha, zajistit 
ochranu soukromého vlastnic-
tví.

Při hranicích je nutné odli-
šovat tři základní pojmy:

1. určení nebo stanovení či 
vymezení hranic (hraniční čá-
ry), tj. rozhodnutí o tom, jakým 
způsobem a kde má být hranič-
ní čára vedena. Určení hranice 
se může stát: mezinárodním 
právním aktem, normativní ces-
tou (zákonem, nařízením,…), 
jednostranným aktem (rozhod-
nutím, rozsudkem,  dvoustran-
ným aktem (smlouvou).

2. vytyčení hranic, což je 
opatření ryze faktické, kterým 
se hraniční čára, některým 
z výše uvedených aktů stanove-
ná, na místě samém pevně f ixu-
je (stabilizuje) vykolíkováním 
a vymezníkováním (piquetage).

3. zaměření hraniční čáry 
i polohy každého hraničního 
mezníku.

Po těchto úkonech dochází 
k čarám - k zobrazení hrani-
ce, tj. ke grafickému vyznačení 
v mapách a k písemnému popisu 
hranice. A opět jsme u čar, pa-
matujete si úvod článku?

dle § 86 Vyhlášky č.26/2007 
Sb., kterou se provádí zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlast-
nických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 
344/1992, o katastru nemovi-
tostí České republiky (katast-
rální zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů je určená součin-
nost s vlastníky při vytyčení 
hranice pozemku. K účasti na 
projednání vytyčené hranice 
přizve způsobilá osoba vyko-
návající vytyčení hranice po-
zemku (dále jen „vytyčovatel“) 
písemnou pozvánkou všechny 
vlastníky pozemků, jejichž hra-
nice má být vytyčena, nebo na 
jejichž hranici má být vytyčen 
alespoň jeden lomový bod.

Pozvánka obsahuje upozor-
nění, že:

1. k účasti na projednání 
vytyčené hranice může vlastník 
pověřit svého zástupce na zá-
kladě plné moci

2. informace o vytyčené hra-
nici lze získat u vytyčovatele

3. v případě neúčasti na pro-
jednání vytyčené hranice se 
lze k průběhu hranice vyjádřit 
u vytyčovatele ve lhůtě uvedené 
v pozvánce

4. má-li být do katastru za-
psáno zpřesněné geometrické 
a polohové určení pozemku 
a jemu odpovídající zpřesněna 
výměra parcely podle výsledku 
vytyčení hranice pozemku, je 
nutné vyhotovit pro tento účel 
geometrický plán

5. případná nepřítomnost 
pozvaného vlastníka pozemku 
nebo jeho zástupce na ústním 
jednání není na překážku dal-
ším úkonům vytyčovatele

6. oznámení o oprávnění ke 
vstupu na pozemek

7. poučení, že případný spor 
vlastníků o průběh vlastnic-
ké hranice a o rozsahu vlast-
nického práva ke sporné části 
pozemku je možné řešit občan-
sko-právní cestou

Písemnou pozvánku vytyčo-
vatel prokazatelně doručí všem 
vlastníkům. Seznámení vlastní-
ků s průběhem vytyčené hrani-
ce provede vytyčovatel ústním 
jednáním.

Nepřítomnost pozvaného 
vlastníka pozemku, nebo jeho 
zástupce na ústním jednání ne-
ní na překážku dalším úkonům 
vytyčovatele.

Další informace na dané téma 
Vám rád poskytne  Ing. Mikulášek  
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