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Uká zka z nové knihy anny Malchá rkové

V měsíci listopadu vychází 
nová kniha autorky Anny Mal-
chárkové „Kamenný svědek“. 

Tři povídky této knihy pood-
halí tajemství tří křížů.

Událostí, které se staly námě-
tem, mají pravdivý základ.

Děj nás zavede na Hlučínsko 
ke konci 19. století. V té době by-
ly státní hranice zcela jiné a kraj-
ským městem byla Ratiboř.

Ukázka z povídky „Učitel“
Rychlostí světla se šířila zprá-

va, že učitel je nezvěstný. Není to 
samo sebou. Byl vždy spolehlivý 
a svědomitý. Z vlastní vůle by 
jistě nenechal povoz tak dlou-
ho čekat. Přece spěchal na vlak. 
Kolem deváté už lidé postávali 
v hloučcích a kombinovali, co se 
mohlo stát. Ti, co věděli o jeho 

boji se sokem v lásce, měli zlé 
tušení. Utvrdil je v tom i sed-
lák, který se vracel starou cestou 
z Ratiboře. Když se dověděl, co 
se děje, začal vyprávět: „Vstával 
jsem asi ve dvě hodiny ráno. Tak 
za půl hodiny jsem zapřahal a jel 
do města na říjnové trhy. Vezl 
jsem vejce, brambory a zeleninu 
na prodej, však víte.

Pokaždé, když sedám na vůz, 
za mnou přiběhne pes. Rád se 
vozí. Neodehnal jsem ho a vzal 
s sebou. Kousek před mostem ko-
ně zůstali stát a nechtěli jít dále. 
Nepomohlo ani prásknutí bičem. 
Řehtali, pohazovali hřívou a sta-
věli se na zadní. Myslel jsem si, 
že je tam nějaké uhynulé zvíře, 
a tak jsem se šel podívat. Svítil 
jsem lucernou a viděl zakrvave-
nou trávu. Pes utekl a nechtěl 

se vrátit. Volal jsem na něho, ale 
neposlechl. Musel jsem za ním. 
U naskládaných klád něco hrabal 
v zemi. Přišel jsem blíž a on držel 
v tlamě kus zkrvavené bílé látky. 
Byl to rukáv. O kus dál ležela 
utržená manžeta. Prohledal jsem 
místo, neboť jsem myslel na nej-
horší a v trávě jsem našel i malý 
kapesní nůž. Zabalil jsem ty věci 
do papíru a dal do vozu. Místo 
jsem označil větví. Napadlo mě, 
co když to nebude krev zvířete, 
ale člověka. Možná, že se zde 
odehrála nějaká cikánská rvačka. 
Bude třeba důkazů. Koně jsem 
převedl přes to místo na uzdě, 
aby se neplašily. Cítili tam smrt, 
to já poznám. Zklidnili se až za 
mostem a já nasedl a jel dál. Asi 
jsem si zdřímnul. Probudil jsem 
se v Ratiboři u hospody. Tam 

koně zůstali stát, jak jsou zvyk-
lé. Nic jiného nevím. Nikoho 
jsem nepotkal, nic jiného jsem 
neviděl.“ 

Sedlák se odmlčel, otočil se 
a z vozu vytáhl kus látky zabalený 
v papíře.

Nůž prozatím neukázal, ten 
předá četníkům. Pradlena při 
pohledu na manžetu celou od 
krve vykřikla: „Můj Bože, to je 
učitele, snad se mu něco nestalo?“ 
Manžetu košile poznala. S jis-
totou věděla, komu patřila. Byl 
na ní totiž vyšitý monogram O. 
K. Znala ji, vždyť ji mnohokrát 
dřela mýdlem a prala. „On bude 
mrtvý, to není samo sebou. Mu-
síme zavolat četníky!“

Anna Malchárková
Kniha bude v prodeji: Muzeum 

Hlučín a kniha LIBREX

4. listopadu 2007 uplynulo 84 
let od založení organizace, kte-
rá ve Vřesině funguje od roku 
1923 – Jednoty Československé-
ho Orla (dnes jen „Jednota Orla 
Vřesina“). V současnosti funguje 
víceméně bez většího povšimnutí 
a zažívá období stagnace. V do-
bě založení se jejími členy stali 
téměř všichni vřesinští obyvatelé 
a kladli si vznešené cíle ve smyslu 
vedení svěřené mládeže k lásce 
a věrnosti Bohu a české vlasti.

Činnost Jednoty zahrnovala 
v počátcích uvádění divadelních 
her s náboženskými náměty, 
představení smyčcové a dechové 
hudby. Protože plnohodnotný 
spolek vyžaduje prostory pro se-
tkávání, plánovala se od léta 1932 
stavba Orlovny. Dříve k těmto 
účelům sloužil zdejší hostinec. 
K posvěcení základního kamene 
došlo 16. října 1932. Slavnost 
u příležitosti posvěcení nové Or-
lovny se konala v květnu násle-

dujícího roku. 1. květnem 1936 
písemné záznamy o činnosti Jed-
noty Čsl. Orla končí a obnovy 
se spolek dočkal v únoru 1990, 
a to u příležitosti schůze k zalo-
žení Československé strany lido-
vé. Ta se zavázala, že se zasadí 
o navrácení bývalé Orlovny (dnes 
mateřské školy) a obnovení orel-
ské činnosti a naváže na bohatou 
tradici z dob první republiky. 
Byly navázány kontakty se Župou 
Pavla Křížkovského v Opavě, což 
navazovalo logicky na územní 
členění. Z množství aktivit spol-
ku bylo v té době kladně hodno-
ceno zejména působení tanečního 
a turistického kroužku a zřizo-
vání křesťanské knihovny za-
měřené na zapůjčování duchovní 
literatury.

V červenci 1995 byla orelská 
jednota spolupořadatelem slav-
nosti k příležitosti 725. výročí 
Vřesiny. Pravidelně se také anga-
žovala při přípravě dožínkových 

slavností. Zaznamenává i dílčí 
úspěchy v rozličných sportovních 
disciplínách.  Mezi úspěšné vý-
pravy se například řadí účast na 
sportovním dni ve Vyškově v roce 
1999, kde se družstvo ze Vřesiny 
umístilo na 2. pozici v turnaji 
kuželek a úspěch v podobě 2. 
místa zaznamenalo také ve vrhu 
koulí. V této době čítala členská 
základna asi 90 členů. 

Událostí hodnou zmínky je 
posvěcení nově zhotoveného 
orelského praporu 17. srpna 1997 
během dožínkové mše svaté. 
Tento prapor byl plně sponzoro-
ván horlivým zastáncem orelské 
jednoty.

Jednou z tradičních a stěžej-
ních akcí spolku je Svatováclav-
ská réva, přebor v přednesu básní 
z křesťanské poezie, po obnovení 
spolku pořádaná od roku 1995. 
Soutěž se uskutečňuje každoroč-
ně na několika úrovních. Místní 
a župní přebor se uskutečňoval 

v chrámě sv. Viléma ve Vřesi-
ně, tato tradice sice vzala za své 
v roce 2000, nicméně kontakt 
s ústřední soutěžní přehlídkou 
pořádanou pravidelně v Lubině 
u Kopřivnice ztracen nebyl. Od-
tud z letošního ročníku soutěže 
přivezli zástupci ze Vřesiny jedno 
třetí místo v kategorii dospě-
lých. Členové spolku však, zatím 
marně, prahnou po aktivnějším 
zapojení dětí a mládeže.

Jednota Orla podporuje ve 
Vřesině i aktivní způsoby trávení 
volného času. Pod její záštitou 
probíhá kroužek f loorbalu, zatím 
na úrovni čistě rekreační.

Zakládající členové spolku by 
se velmi přimlouvali za to, aby 
se i další aktivity vedle přednesu 
básní odehrávaly na reprezen-
tační úrovni a aby spolek rozšířil 
své řady o nové členy. Jedině 
za těchto předpokladů by se za 
rok mohlo slavit půlkulaté výročí 
opět v plné síle.   

Jednota orla ve vřesině u Hlučína
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rybáři, pozor!letošní zaHrada byla sama radost

Ryby na listopad
    1. den - průměrný zrána, doce-

la dobrý po poledni
   2. den - dobrý do 13.00 hodin
   3. den - docela dobrý

4. den - dobrý do 13.00 ho-
din

5. den - průměrný od 15.00 
hodin

6. den - dobrý pouze po po-
ledni

7. den - dobrý pouze po po-
ledni

8. den - docela dobrý po po-
ledni

9. den - průměrný zrána, do-
cela dobrý po poledni

10. den - průměrný zrána, 
docela dobrý po poledni

11. den - velice dobrý do 9.00 
hodin

12. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

13. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

14. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

15. den - špatný den
16. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
17. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
18. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
19. den - celý den je průměr-

ný
20. den - celý den je prů-

měrný
21. den - celý den je prů-

měrný
22. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
23. den - celý den je prů-

měrný
24. den - celý den je prů-

měrný
25. den -špatný den
26. den - špatný den
27. den - docela dobrý od rána 

do šera
28. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni

Petrův zdar

Když hodnotíme letošní úro-
du na našich zahradách, může-
me být velmi spokojení a mů-
žeme jen poděkovat přírodě, že 
nám nadělila všeho dostatek, 
počínaje zeleninou a konče ovo-
cem.

Také okrasná zahrádka nám 
dělala jen samou radost a i když 
bylo velice suché léto, tak nás 
obdarovala krásným květen-
stvím. Když budou příští léta 
také tak štědré jako letošní, tak 
se určitě najde více obdivovatelů 
a také mladých pěstitelů a to jak 
ovoce a zeleniny, tak také zájem-
ců o okrasnou část zahrádky.

Kdo ještě nestihl zasadit no-
vé ovocné stromky, tak může 
pokračovat se sázením až do 
zámrazu. Týká se to také sázení 
okrasných cibulovin.

Okrasné rostlinky, které sá-
zíme pozdě před mrazem, mu-
síme na jaře zatlačit, ale toto 
vám už doporučuji v předešlých 
novinách.

Je také čas na nákup semen, 
substrátů a hnojiva, ať jsme 
připraveni na jaro. Přes zimní 
období si musíme naplánovat 
práce, které budeme provádět na 
jaře, až se ukáže zase příznivé 
počasí, kdy už můžeme vysévat 
a vysazovat potřebné rostliny. 
Také využijte dlouhých večerů 
pro poučení z knížek a časopisů, 
kde se dozvíme také nové zkuše-
nosti odborníků.

Také navštěvujte přednášky, 
které pořádají zahrádkáři v zim-
ních měsících.

Když uplatníte tyto poučky 
na jaře na svých zahrádkách, 
tak vám budou kolemjdoucí jen 
závidět, kolik zase máte novinek 
na své zahrádce.

Na zahradě je stále co vylep-
šovat a měnit a na toto platí staré 
pořekadlo, že zahrada nemá být 
nikdy hotova, ale stále se musí 
měnit a doplňovat o nové nejen 
rostliny, ale také o nové způsoby 
pěstování a úpravy.

Začátkem listopadu navští-
vím zase oblastní školení pro 
zahrádkáře v Ostravě-Zábřehu, 
tak v příštím čísle novin vám 
prozradím novinky, které jsem se 
na školení dozvěděl. Budou tam 
témata i na pěstování meruněk 
a broskvoní. Dále stálozelené 
a jehličnaté stromky, opylování 
rostlin a ochrana rostlin.

V neděli dopoledne ještě 
o pěstování paprik. Doufám, že 
si toho zapamatuji dost, abych 

vám mohl sdělit novinky, které 
uplatníte na svých zahrádkách.

Před zimou také prohlédněte 
stromky, kde hrozí okus zvěří, 
nasaďte chrániče nebo natřete 
kmeny a dolní větve repelentním 
přípravkem.

Je-li třeba zahradu vápnit, je 
teď vhodný čas. Záhon s jahod-
níky pokryjte uleželým hnojem 
nebo aspoň spadaným listím. Na 
záhoně můžeme ještě nechat pór, 
růžičkovou kapustu, kadeřávek, 
tyto jsou mrazuvzdorné.

Kontrolujte uložené ovoce 
a zeleninu ve sklepě a poškozené 
hned odstraňte, aby se nenakazi-
ly další. Ukliďte celou zahradu, 
první sníh nemá padat na plevel 
a neshrabané listí.

Za příznivého počasí rozhá-
zejte po trávníku a na záhony 
prosetý uleželý kompost. Kom-
postovou hromadu pomalu pře-
hazujte, nerozložené části znovu 
zařaďte do procesu tlení. Kontro-
lujte stav uložených hlíz mečíků, 
jiřinek a begónií.

Také opravujte a nakupujte 
nářadí, nástroje a ostatní potřeb-
né věci.

Pamatujte na naše malé přáte-
le ptáčky a přikrmujte je. Všechny 
záhony mají být zryty nahrubo, 
aby mráz hroudy roztrhal.

V letošním roce se zase u ně-
kterých odrůd jablek objevila 
sazovitost. Je to nepříjemná cho-
roba. Jablka jsou jako od sazí 
a velmi pracně se musí utírat 
před použitím. Proti této nemoci 
použijeme postřik EUPAREN 
MULTI, a sice 20  g na 10 l vody. 
Ošetřuje se začátkem září, pokud 
jsou příznivé podmínky k šíře-
ní této choroby (deštivé počasí). 
Tato nemoc se nejvíce vyskytuje 
tam, kde jsou jabloně sázeny ve 
stínu a kde neproudí vítr.

Po opadu listí kontrolujte ta-
ké výskyt vlnatky, nebo mšice 
krvavé. Určitě poznáte na prv-
ní pohled chomáčky vaty, které 
když rozmělníme mezi prsty, je 
to krvavé. Můžeme použít AZ-
TEC nebo BI-58, nebo také PI-
RIMOR DP anebo PIRIMOH 
25 WG.

Teď ještě můžeme obdivovat 
na okrasné zahrádce různé keře 
a rostliny obalené plody a růz-
nobarevnými bobulemi. Třebas 
skalník, ať již plazivý nebo ke-
říčkový hýří červenými bobulemi 
a je nápadný z dálky nebo hlo-
hyně (PYRACANTHA), která 
je obalená chomáči červených, 

žlutých nebo oranžových bobulí 
a tyto jsou také potravou pro 
ptactvo přes celou zimu.

V měsíci listopadu si také při-
pravte vitamíny na zimní měsíce. 
Zasadíme do květináčů třebas 
pažitku nebo petržel, necháme 
květináče na zahradě a podle po-
třeby je pak přenášíme do kuchy-
ně. Také cibuli můžeme takto 
využít pro příjem vitamínů, kte-
rých je v zimě nedostatek. Chce 
to jen trochu práce a důslednosti. 
Využijte také doby, kdy nemrzne 
a můžete rozdělit a přesadit tr-
valky a po přesazení je zahrnete 
spadaným listím nebo chvojím. 
Půda pomaleji chladne a rostliny 
ještě zakoření.

Také se konaly výstavy v okre-
se a je třeba pochválit ty orga-
nizace, které výstavy pořádají, 
že propagují naši ušlechtilou 
činnost. Navštívil jsem výstavu 
Vinařskou ve Velkých Hošticích, 
která byla velice krásná a bohatá 
na odrůdy, dále výstavy ovoce 
v Oticích, Píšti, Rohově, kde 
všude se zahrádkáři pochlubi-
li letošní bohatou úrodou. Nej-
větší výstava však byla Oblastní 
v Ostravě na Černé louce, kde 
letos vystavovali v celém druhém 
patře včelaři a zahrádkáři ze 6 
okresů, a to: Ostrava, Karviná, 
Opava, Frýdek-Místek, Nový Ji-
čín a Bruntál. Tato výstava měla 
vysokou úroveň, jen škoda, že se 
jí zúčastnilo málo zájemců na-
šeho okresu Opava. Letos byla 
obohacena také různými pěvec-
kými a recitačními soubory a to: z 
Polska a od nás soubory z Bolatic 
a Bohuslavic. Také tam bylo mož-
no ochutnat burčák a poslechnout 
si cimbálovou muziku.

Znovu upozorňuji, abyste ne-
řezali před zimou trsy okrasných 
travin a toto nechali až na jaro.

U vysokého rákosu může-
me zakracovat asi na polovinu 
a na jaře uřežeme tyto až u ze-
mě. Traviny neřežeme proto, že 
nám chrání kořenový bal před 
velikými mrazy. Na kořenový 
bal u vinné révy dáme na zimu 
buď chlévský hnůj nebo kompost 
a tento ještě nahrneme spadaným 
listím.

Také očistěte a nakonzervujte 
nářadí jako rýče, lopaty, hrábě 
a další, aby bylo připraveno na 
jarní práce. Odpočívejte a dopl-
ňujte si znalosti přes zimní měsí-
ce a radujte se na jaro.

To vám přeje Erich DUXA
z Borové
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na dluHeJvši
Pokračování z minulého čísla

Mařenka se němohla smiřič 
s tym, že mama umřela. Ale 
velej razy se potem na ňu spo-
mněla, jak slyšela v kostele ve 
vaněliju svatého Marka, jak Ježiš 
šel s křižem na Golgotu a mija 
baby, keře nad nim pláču:

Neplačte nade mnou, plačte 
nad sebou a nad svými dětmi. 
Přicházejí dny, kdy budete říkat: 
Blaze neplodným a blaze těm, 
které nikdy nerodily a nekoji-
ly...

Velaj pravdy je v tych slo-
vach! Mamě bylo na krchově 
u Margetky dobře. Nězažila co 
všecko svět a jeji milovane děcka 
mušely vytrpěč. Zanědluho se 
Hitler začnul roztahovač a ro-
bič pašklivošči, a svět zhlupnul. 
Začla druha vojna a mezi prv-
nimi padnul jeji milovany, 20 
rokuv starý synek Bruno, kery 
byl mirny jak ovečka a ani muše 
by něublížil.

Mařenka se vydala, a něcely 
rok po veselu, jak čekala svoje 
prvni děcko, dostal jeji chlop 
befel a odešel na polsku hrani-
cu. Ve stejny děň roku 1941, jak 
Hitler vpadnul do Ruska, se ji 
narodila prvša děvuška. Tačik 
se to dověděl až za měšic a prvši 
raz ju uviděl, jak měla jedenast 
měšicuv, jak přišel na prvši ur-
laub. Chodila už kole divana, 
a jak se na ňu podival, ryčela jak 
by ju na nože bral.

Tonkovi, zakeď byl na fronče, 
umřela ročni děvuška a jeho ba-
ba byla v tej hruže sama. Franci 
se v roku 1943 vzala německého 
f ligra a do roka se narodil sy-
neček. Z benešovskeho f lug-
placu f liger dycky zalečel nad 
chalupku na Dluhejvši a zakyval 
křidlama. Franci dycky vylečela 
na plac a odkyvala mu. Oddech-
la se, věděla, že chlop žije.

V lednu 1945 f liger přelečel 
ostatni raz. Syneček svojeho tatu 
něpoznal, tak jak druha děvuš-
ka, kera se v tej době narodila 
Mařence. Obě sestry se svojich 
chlopuv už nikda nědočkaly.

V dubnu 1945 se Mařenka 
s Franci a s děckama vydaly 
na f licht. Nakladní auta, kere 
měřily ku Mnichovu, byly plné 
něščastnych matek s děckama.

Byla to hruza. Chyběly suché 
plenky, a potem už ani to svoje 
mleko pro nemluvňatka něměly. 
Něraz ty male božatka dostaly 
napič černeho kafe lebo vody. 
Jednu chvilu byla Mařenka tak 

zezufana, že uvažovala, že z au-
ta za jizdy shodi vuzek i s děc-
kama, skoči za nima a budě měč 
na dycky pokuj. Ostatně baby 
nebyly na tym lepši. Nejhorši 
na celej věci bylo, že žadna ně-
věděla, kdy a kaj ta umorna cesta 
skonči a co jich ešče čeká.

Jak auta zastavily v male dě-
dince Gaden u Mnichova, tak se 
oddechly. Choč ludě, keři na ně 
čekali, sami teho moc něměli, 
tak se o ně postarali. Museli, 
dyč to měli naporučene. Ma-
řenka s Franci se nakludily do 
jednej izbečky prosto pod dach 
velkeho statku. Největši starošč 
robila Mařence ta mala děvuška. 
Jak se narodila, měla štyri a pul 
kila, a jak měla pět měšicuv, tuž 
pět kilo, a co vypila, to šlo hned 
šusem raus. Pomaly už něvěřila, 
že ju přiveze živu dom.

Na statku bylo roboty došč. 
Krom pěči děcek tam byla velka 
hospodarka a pola. Podělily se 
tak, že Mařenka přihledla děc-
ka a Franci pomahala selce při 
vařeňu, machaňu a na polu, byla 
z ni divka pro všecko. Choč idla 
měly došč a děvuška se pomaly 
začla spravovač, ony tesknily po 
domově. Ale navrat byl ešče 
v nedohlednu. Kdyby tak věděly, 
co se doma dělo!

Dva bratři byli nězvěstni 
a zpod Vinej Hury se ozyval 
křik a střilani. Tam vodili na 
smrč dezertery, vojaky a ludi, 
keři se pročivili Hitlerovi. Mezi 
nimi byli něraz i šestnast ro-
kuv staři synci, keři s rozhrnutu 
košulu a se zavazanyma očama 
plakali a volali po mamě. Jak 
střilani učichlo, zanědluho ko-
drcal mezi chalupami selsky vuz 
tahnuty koněm a přes celu Dlu-
huveš něchával za sebu na cešče 
červene špury až na krchov.

Fater s mutru musel ešče před 
koncem vojny učec do Bobrov-
nik i s kravu. Před tym nahonem 
zakopal někere věci od Franci 
a jejiho chlopa ve stodole, aby 
aspoň cošik měla, až se vrači. 
Sušed ho tehdaj při tym zahled-
nul, ale fater nevěřil, že by mu 
muh uškodič. Něstačil se divič, 
jak se vračil. Sušed se špaciroval 
ve věcach od Francineho chlopa 
a ve stodole nězostalo nic.

Na jednej straně se fater ra-
doval, jak slyšel, že se f lichtlin-
gy pomalu ze světa vracaju. Ale 
jak se teho dočkal, tak na děly-
hovskym banhově spinal ruky: 
Na co šče se vracaly? Tu je sama 

hruza! A už menoval ludi, keři 
su zavřeni v lagře, kaj co komu 
pobrali, velaj ludi chodi s „N“ na 
řbeče a kdo šel na odsun a kdo 
ešče pujdě. V tym momenče ho 
děvuchy ani moc něposluchaly. 
Byly radě, že su doma. Dluha 
cesta v odevřenych vagonoch 
žadny med, ešče že bylo leto. 
Ludě na banhovach radostni, 
že vojna skončila, im semtam 
i cošik podali. Ale včeraj to ešče 
vypadalo, že se dom nědostanu. 
Jak furt hamovaly děcka, něch 
němluvju, v Plzňu na nadraži 
se stejně kerešik německy cošik 
optalo a už to šlo: To su Němci! 
Něch maširuju, odkuď přišli! 
a odstavili cug na slepu kolej. 
To byly tři hodiny hruzy, miž se 
vlak zaš pohnul.

Franci zahledla sušeda v an-
cugu od svojeho chlopa. Bez 
haňby se v nim špaciroval. 
Jedneho dňa to už něvydržela 
a pravěla mu, že jejimu chlopovi 
ten ancug přecej lepši pasoval, 
na věc se nězmohla. A co? Na co 
by či byl, stejně chlopa němaš, 
kdovi kaj mu je konec! Beztak 
zahlida na fialky z druhej stra-
ny, smial se. Za jakyšik čas ho 
něbylo, šel v ancugu robič „zla-
tokopa“ do pohraniči...

Mařenka přišla do svojeho 
bytu a polovica mebli byla preč 
i s čepaňama. Bezmalaj se to 
vzal jakyšik česky dochtor, ke-
ry se nakludil do jedne vily za 
banhovem, na zařizeni izby pro 
služku. Ščešči, že se na obci na-
šel člověk, kery se postaral, aby 
to Mařenka dostala zpatkem.

Něch bylo, jak bylo, Mařenka 
s Franci byly doma. Enem se 
trochu otřepaly a hned začly 
hledač svoje chlopy. Pisaly na 
všecke strany, ale nědařilo se. 
S naděju otviraly pisma a přes 
sluze čitaly furt to samé: Neví-
me, není, nezvěstný.

Starši brater už byl doma, 
nejmladši se ozval z Německa, 
že už zpatkem dom něpřidě, 
a o tym s frizuru jak kajzer Vi-
lem se nic něvědělo.

Možná něcele dva roky po 
vojně něchal Mařence zkazač 
jeden chlop z Heneberku, co se 
pravě vračil z Ruska ze zajača, 
že ma přišč, že ji cošik povi o je-
jim chlopovi. Zaš naděja. Pěšky 
se tam vydala i s malu děvušku 
v kolesce, možna tym razem....

Vaš chlop ležel v decemře 
1944 v zajaču v lazareče a tam 
se objevil tyfus, začnul pově-

dač chlop, kery ležel v lužku, 
košč a skura. Jak sem se s nim 
ostatní raz viděl, to už mě něpo-
znal. V tej chvili posledni naděja 
splaskla ani bublina. Zpočatku, 
jak slyšela, že se zaš keryšik vra-
čil, drobne kvitečko naděje vy-
kvitlo. Ale jak honem vykvitlo, 
tak honem zvjadlo a Mařenka se 
svojiho chlopa nědočkala. Chlop 
z Heneberku tež se domova dlu-
ho něužil, za dva roky umřel.

Nejstarša sestra Finka zosta-
la svobodna, robila služku u jed-
neho obchodnika. Moc teho 
něnamluvila, ale kaj mohla, tam 
Mařence i Franci pomahala. 
Nejmladša sestra se vydala, ale 
potem nejeden raz sestram je-
jich život zaviděla, i choč byly 
vdovy.

Mařenka roky šila jednej ba-
bě, kerej jediny syn padnul. Ně-
bylo mu ani dvacet. Pokaždej, 
jak přišla na anprobu, spominala 
a plakala. Raz přilečela Mařen-
čina starša děvucha z kostela: 
Něskaj byla mša za Marii Paja-
čovu a pět padlych synu. To je 
hrozne. Mamo, kdo je na tym 
horši? Ta, kerej padnul jediny 
syn, lebo ta kerej padlo pět? 
Viš, děvucho, pravěla Mařenka, 
s děckama to maš jak s prstama. 
Maš na ruce pět prstuv a včil 
se vyber, kery se něchaš uřnuč. 
Něviš kery, bo o každy prst či 
idě, a tak to je i s děckama a moc 
to boli.

Pět roku po vojně se konečně 
objevil ostatni brater. Celu dobu 
robil na fronče leteckeho me-
chanika, přešel kus světa. Raz 
už byl na cešče dom v roku 1945, 
ale v severnich Čechách ho chyt-
li. Bylo tam německych vojakuv 
věc a miž ich poslali zpatkem 
na Sibiř, tak ešče museli v Ús-
tí vytahovač z Labe utopenych 
starych ludi, baby i děcka.

Jak se tam dostali? Jedneho 
dňa se ludě, keři měli išč na 
odsun, ubirali v šoru do lag-
ru. Jak přišli na most, tak ich 
tam zfanatizovani mistni začli 
žduchač do řeky. Nejhorši pro 
bratra bylo, jak z vody vytahnul 
mrtve nemluvňatko a kusek da-
lej plaval kočarek. Na to něza-
pomněl cely život.

Strach, kery tu zostal i po 
vojně, dluho Hlučiňaky dušil 
ani mora a někerych dohnal 
i k temu, že škodili vlastnim 
luďum.

Z knihy Jany Schlossarkové
Po hrbolatym chodniku
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KřížovKaproGram Kina mír Hlučín
listopad 2007

prodloužená úřední doba pro výměnu řidičsKýcH průKazů

Rozumní lidé nebývají učení … (tajenka)
             Lao-c̀
VodoroV ně: A. Zesílený zápor; židovský učitel náboženství; 

šaty (nář.); ohon; značka mouky; citoslovce. B. Protože (nář.); střecha 
(nář.); vtlačil (nář.); osvědčení; popěvek. C. Chemická značka vápní-
ku; počítačová tomografie; úder nohou; dej (nář.); trakaře (nář.). D. 
Jednotka hmotnosti; zmetek (nář.); chemická vlastnost; nula. E. Draví 
ptáci; kocour (nář.); divadelní závěs; snížený tón; barel. F. Část pletiva; 
předložka; podmáslí (nář.); úděl; tu máš. G. Druh lesní trávy (nář.); 
perlivá vína; nerovně krájet (nář.).

SVISLE: 1. Značka kosmetiky; SPZ Karlovy Vary. 2. Opak dne; 
věc, která je nad zlato. 3. Mužské jméno; slepice (nář.). 4. Korýši; 
pašované zboží. 5. Hospodská míra; spojka. 6. SPZ Břeclavi; značka 
českých letadel; SPZ Spišské Nové Vsi. 7. Identifikační číslo obchodní-
ka; biblická postava; samohláska. 8. SPZ Karviné; číslovka; zkratka 
redakčního systému. 9. Droga; předložka; předložka. 10. TAJENK A. 
11. Citoslovce; SPZ Domažlic; značka tuny. 12. Zkratka digitální 
laboratoře; vojenská auta. 13. Ruský panovník; egyptský bůh slunce; 
nejzápadnější město. 14. Druhá tráva; SPZ Ostravy. 15. Okřídlený 
kůň; solmizační slabika. 16. Vosa (nář.); SPZ Rimavské Soboty; cito-
slovce. 17. Otec; kouř; značka délky. 18. Citoslovce; spodky nádob. 19. 
Římská 2; částice.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 11. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za říjen je J. Kaštovský, Opava.  Blahopřejeme.

Od 12.11. do konce roku bu-
dou každý pracovní den  otevřeny 
přepážky pro výměnu řidičských 
průkazů Městského úřadu Hlučín 
až do 17 hodin. Vedení města a 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství tak reagují na předpo-
kládaný nápor řidičů na konci ro-
ku, kdy končí platnost řidičských 
průkazů vydaných od 1.7.1964 do 
31.12.1993. Přesto, že výzvy k vý-
měně zaznívají průběžně ze všech 
médií, přicházejí řidiči na odbor 
dopravy  sporadicky.

Prodloužená úřední doba se 
týká pouze úseku řidičských prů-
kazů. U ostatních úseků, jako je 
např. registr vozidel nebo pře-
stupky v dopravě, se úřední doba 
nemění.

Zákon říká jednoznačně, že  
kdo bude řídit motorové vozidlo s 
neplatným řidičským průkazem, 

může očekávat od policistů při 
přistižení pokutu ve výši 1500 - 
2000 Kč. Ve správním řízení mů-
že být řidič pokutován za nedodr-

žení lhůty pro výměnu řidičského 
průkazu až do výše 30 000 Kč.

J. H.

poeticKý podzim

16. listopadu si připomí-
náme výročí narození Kar-
la Hynka Máchy a abychom 
vzpomněli tuto osobu jako 
významnou v dějinách naší 
literatury, zveme tento svátek 
Dnem poezie.

Neděje se tak dlouho, tato 
tradice byla započata rokem 
1999, na letošní listopado-
vé dny tedy připadne již 9. 
ročník. 

Dny poezie mají být osla-
vou bohatých českých poe-
tických tradic a odehrávají se 
nejčastěji v prostorách kniho-
ven, škol, kaváren, na ulicích 
i v dalších prostorách. Po-
sláním Dnů poezie je snaha 
semknout všechny, kteří mají 
poezii rádi – autory, čtenáře 
i vůbec příznivce, a přimět 

je k tomu, aby se svůj vztah 
k ní pokusili /nejen/ během 
festivalu vyjádřit různou for-
mou. Upozorňuje na to, že je 
třeba podpořit lidskou tvůrčí 
energii, představuje  přístup 
k tvorbě i k poezii. Dny po-
ezie se konají pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR.

Jeden by si pomyslel, že 
jeden svátek poezie do roka 
je dostačující.

Mimo Dne poezie, který 
je zahrnut v seznamu Mezi-
národních a světových dnů, 
však tamtéž f iguruje pod ji-
ným datem (21. března) Svě-
tový den poezie. Ten však 
pojednává o poezii v celosvě-
tovém kontextu a nevyzvedá-
vá nijak osobu Karla Hynka 
Máchy. 

pátek 9.11. v 17.00 a 19.30 hod.
BoŽSKÝ EVAn
USA

sobota 10.11. v 15.00 a 17.00 hod., neděle 11.11. v 15.00 hod.
rATAToUILLE
USA

neděle 11.11. v 17.00 hod.
KdYŽ SI CHUCK BrAL LArrYHo
USA

sobota 17.11. v 17. 00 a 19.30 hod.
dEnnÍ HLÍdKA
USA

pátek 23.11. v 19.30 hod., sobota 24.11. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 
25.11. v 17.00 hod.
MEdVÍdEK
ČR

sobota 24.11. a neděle  25.11. v 15.00 hod.
dIVoKÉ VLnY 
USA

pátek 30.11. v 19.30, sobota 1.12. v 17.00 hod.
KoŘEnÍ ŽIVoTA
USA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
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Čtení na pokračování
Hned v lednu nového roku 

1913 připravil sportumilovný 
učitel Jiří Knappe pro veřej-
nost velmi vydařený sportovní 
večer. Uskutečnil se v Pollá-
kově hostinci a patřil dětem 
i dospělým. Současně tam byla 
instalována výstavka mapující 
dějiny země, která oslavovala 
militarizaci a pruského ducha. 

Znovu se musel řešit tíživý 
stav v obou školách, trpících 
akutním nedostatkem místa.

Opět pomohlo provizorium. 
Představitelé obce se obrátili 
na soukromé osoby ohledně 
pronájmu místností pro vyu-
čování. Ty však situaci využily 
ve svůj prospěch. Kupříkladu 
Antonie Polláková, manžel-
ka hostinského, požadovala 
výrazné navýšení nájemného 
místnosti v hostinci, kde se ta-
ké vyučovalo. Příchuť hořkosti 
zjevného vydírání však bylo 
představenstvo nuceno spolk-
nout.

Po čtvrtstoletí nepřetržitého 
fojtství v Koutech se Jan Rich-
ter v roce 1907 rozhodl opustit 
tento post a mandát přenechat 
následovníkům. Nahradil jej 
Josef Luzar. Právě když kon-
čilo jeho šestileté funkční ob-
dobí, zachvátil v březnu roku 
1913 fojtovu stodolu požár.

K nebi žalostně trčelo oho-
řelé zdivo, vše co z ní zůstalo. 
Nepomohla ani před rokem po-
řízená hasičská stříkačka, o je-
jíž koupi se fojt sám rezolutně 
zasadil. Luzarovým nástupcem 
byl zvolen Josef Peterek, který 
stál v čele obce do roku 1918. 

Lidé se dokážou vzájemně 
trápit v každé době a z různých 
příčin. Mohou to být projevy 
arogance, různé závislosti, ne-
zodpovědnost i neopatrnost. 

Jeden konkrétní případ: 
Podomní obchodník Kliška 
neopovrhl skleničkou. Rád si 
přihnul a když mu v pití brá-
nila manželka, několikrát ji 
napadl a zranil. Nakonec chtěl 

psychicky labilní člověk vyřešit 
své prohřešky sebevraždou. Už 
v minulosti si nožem přivo-
dil zranění. Po dlouhotrvající 
léčbě se sice uzdravil, ale ne-
poučil se.

Roku 1912 se o ni pokusil 
znovu skokem pod projíždějící 
vlak. Strojvůdce soupravu již 
neubrzdil a ta mu amputovala 
obě nohy. V Ratiboři, kam 
byl převezen následující den, 
skonal. Ještě téhož roku před 
uctěním památky zesnulých se 
udála další  nešťastná příhoda 
na statku Nový Dvůr, jenž 
vlastnil komerční rada Max 
Pinkus.

Elektrický proud do roz-
vodné sítě pro osvětlení zde 
vyráběl a dodával benzinový 
motor. Když byl obsluhující 
pracovník přesvědčený, že sud 
s prudce hořlavou látkou je 
už prázdný, pohlédl do otvoru 
sudu s pomocí hořící zápalky. 
Zbytkový plyn přivodil explozi 
sudu, ten se roztrhl a roztříš-

til muži obě nohy. Zároveň 
se na něm vzňalo oblečení, 
které z něj však okamžitě str-
hali poblíž pracující zeměděl-
ští dělníci. Naštěstí při svém 
zkratkovitém počínání nepři-
šel o život.

Uběhl další měsíc.
Za mlhavého temného ve-

čera krátce před Mikulášem 
se vracel kterýsi pan učitel na 
kole domů.

Poblíž Kravař narazil do ne-
osvětleného vozu a vážně se 
poranil. Přestože byl viníkem 
neštěstí forman, ten ještě začal 
postiženému nadávat a dokon-
ce mu nadělovat bičem.

Hodný a pracovitý učitel se 
nechal ošetřit u doktora Wey-
gandla.

Totožnost viníka se zjistila 
a za přestupek jej stihl zaslou-
žený trest. 

Pokračování příště,
Herbert Stoklasa.

Převzato z Krav. Besedníku

Historie města „Kravařští ve víru staletí“

věda a tecHniKa ruKu v ruce s děJinami národa
Od 25. října 2007 mohou 

obyvatelé Hlučína i turisté 
zhlédnout v Muzeu Hlučínska 
výstavu nazvanou „Významné 
osobnosti české vědy a tech-
niky“.

Výstava čerpá ze sbírek Ná-
rodního technického muzea 
a byla připravena, aby nabídla 
vedle základních údajů o bada-
telích a ukázek vynalezených 
přístrojů také zajímavosti z je-
jich osobního života.

Desítka vynálezců, kterým 
se v Muzeu Hlučínska věnuje 
pozornost, působila v Česku 
od 18. do 20. století a každé 
z osobností je věnována sa-
mostatná část expozice s por-
trétem, dokumenty, osobní-
mi pomůckami, vynalezenými 
a používanými přístroji. Za-
stoupeni jsou: Prokop Diviš, 
Josef Božek, Josef Ressel, Jan 
Evangelista Purkyně, Karel 
Klíč, František Křižík, Viktor 
Kaplan, Jaroslav Heyrovský, 
František Běhounek a Otto 
Wichterle.

Z osobní korespondence Ja-
roslava Heyrovského je v Mu-
zeu k vidění telegram, který 
vědci oznamoval udělení No-
belovy ceny za chemii. Heyrov-
ský je objevitelem polarograf ie 

– elektrochemické analytické 
metody, která slouží k určování 
přítomnosti a koncentrace ne-
známých látek v roztoku. 

Za vynález měkkých kon-
taktních čoček vděčíme Ottovi 
Wichterlemu. První kontaktní 

čočky vyrobil v roce 1961. Pod-
le řady kritiků jej však nelze 
pokládat za toho, kdo kontakt-
ní čočky vymyslel. Tento nápad 
se údajně zrodil dříve v hlavě 
Leonarda da Vinciho, ten se 
je ale nikdy nepokusil vyro-
bit. René Descartes vypracoval 

matematický základ primitiv-
ní kontaktní čočky a možnos-
tí využít kontaktní čočky pro 
korekci krátkozrakosti se za-
býval i britský astronom John 
Herschel. Výstava je jako jedna 
z mála dostupná i zahraničním 

návštěvníkům, protože resumé 
každého textu je v anglickém 
jazyce.

Výstava v muzeu setrvá do 
27. ledna 2008.

Po boku aktuální výstavy 
o vědcích v Muzeu stále setr-
vává obří leporelo Lucie Sei-

fertové. Expozice s historickou 
tematikou nese název „Dějiny 
udatného českého národa a pár 
bezvýznamných světových 
událostí “. Byla inspirována 
stejnojmennou knihou, která se 
dočkala řady významných oce-
nění, mezi jinými ceny Magne-
sia Litera za nejlepší dětskou 
knihu roku 2003.

Lucie Seifertová, rodačka 
z Poděbrad, je malířkou, spiso-
vatelkou a manželkou známého 
zpěváka Petra Prchala, kterého 
známe spíše pod přezdívkou 
Pancho. 

Leporelo provádí českou mi-
nulostí barevnou, hravou for-
mou s prvky komiksu a před-
stavuje historii českého národa 
od období lovu mamutů, které 
bylo asi před 35 000 lety, až 
po sametovou revoluci v roce 
1989. Odehrávají se tu děje 
z císařského dvora i bitevních 
polí, není pominuto ani období 
nadšeného budování socialis-
mu a kapitalismu. Pojetí his-
torických událostí je přístupné 
i těm, kteří obdivem k historii 
zrovna nežijí. 

Historické leporelo může-
te obdivovat do neděle 2. 12. 
2007. Posléze bude vystřídáno 
tradiční výstavou betlémů.
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pozdravy z HlučínsKa, místopisné poHlednice

dolní benešov obdržel ocenění za webové stránKy města

23. října byla redakcí časopi-
su Veřejná správa vydána tisková 
zpráva, která informovala o ví-
tězích soutěže Objev roku 2007. 
Protože se v kategorii Obce umístil 
Dolní Benešov, je více než žádoucí 
říci o podstatě této soutěže více. 

Soutěž se letos konala již poos-
mé a je zaměřena na populariza-
ci webových stránek obcí, měst i 
sdružení obcí, přičemž se přihlíží 
zejména k jejich strukturovanosti a 
originalitě zpracování. Ocenění se 
udílí ve 4 kategoriích: Obce, Ob-
ce s pověřeným obecním úřadem, 
Obce s rozšířenou působností a 
Dobrovolné svazky obcí. Hlavními 
kritérii, která předjímala úspěch 
v soutěži, byl rozsah informací o 
veřejné správě, přehlednost, in-
teraktivnost, aktuálnost i design. 
Na základě těchto měřítek byly 

nominované webové prezentace 
předloženy třináctičlenné odborné 
porotě složené ze zástupců Měst-
ských i obecních úřadů, právníků, 
webmasterů, zaměstnanců Minis-
terstva vnitra ČR 

Do soutěže se není možné při-
hlásit, finalisté jsou vybíráni z ce-
lého spektra obcí a měst a webové 
prezentace jsou sledovány vícemé-
ně utajeně a dlouhodobě redaktory 
týdeníku Veřejná správa. Ti sta-
noví Tipy roku, které pak hodnotí 
odborná porota. V úvahu je ale 
možné vzít doporučení čtenářů a 
informace tvůrců o nových webo-
vých prezentacích obcí a měst.

Webové stránky města Dolní 
Benešov jsou podle vyjádření poro-
ty: „přehledně strukturované a na 
první pohled upoutají moderním 
designem. Kvalitně zpracované 

jsou rubriky věnované městskému 
úřadu a jeho jednotlivým odbo-
rům, radě a zastupitelstvu. Měst-
ská samospráva je představena i na 
fotografiích.“

V rámci Moravskoslezského 
kraje se také výtečně uvedl web 
města Krnov. Ten byl oceněn v 
kategorii Obce s rozšířenou působ-
ností. Ve svém tažení za vítězstvím 
porazil webové stránky měst Kop-
řivnice, Nový Jičín a Nymburk. Na 
internetových stránkách Krnova 
porota velmi ocenila zpracované 
„Řešení životních situací občanů a 
podnikatelů“, které rozdělila pře-
hledně do sedmnácti okruhů.

Oficiální vyhlášení výsledků 
soutěže proběhlo na veletrhu In-
vex v Brně na stánku Ministerstva 
vnitra ČR, a to v rámci Dne státní 
správy a samosprávy. 

dědictví v tisKu

Kniha Dědictví se v těchto 
dnech dostává do tisku, takže kon-
cem listopadu se opravdu objeví na 
pultech knihkupectví. Naklada-
telství Repronis připravilo velmi 
pěkné vydání této knihy, doufám, 
že čtenáři budou spokojeni. Mně 
osobně se připravovaná publikace 
velmi líbí.

Ve čtvrtek 6. prosince 2007  se 
v knihkupectví Academia v Os-
travě na Masarykově náměstí 
uskuteční křest této knihy. V pá-
tek 7. prosince 2007 pak proběhne 
autogramiáda v knihkupectví Per-
gamen v Hlučíně. V dalším týdnu 
pak přijedu na setkání do Kravař, 
přesné datum ještě upřesním. 

Těším se na setkání, milí čte-
náři.

Aktuality na www.evatvrda.cz. 
Eva Tvrdá

Již v mladší době kamenné, 
tedy v období 4500-2500 let př. 
n. l. byl katastr obce osídlen li-
dem s lineární a moravskou ma-
lovanou keramikou.

Nepřetržitost osídlení doku-
mentují i další nálezy pozůstat-
ků lidu popelnicových polí, tedy 
z období 1000-700 let př. n. l., 
dle breve papeže Inocence IV. 
vyhotoveného v Lyonu dne 18. 
prosince 1250 byly Bolatice da-
rovány cisterciáckému klášteru ve 
Velehradě, což je první písemná 
zpráva o existenci obce. Správ-
ním centrem statku tohoto kláš-
tera na Opavsku byly Stěbořice. 
Husitství zatřáslo majetkovou 
držbou velehradských cisterciá-
ků a Bolatice v té době získal 
Jindřich z Děhylova. Revindika-
ci Bolatic klášteru se nepodařilo 
uplatnit ani vůči dalšímu její-
mu držiteli, Otíkovi z Rohova, 
a tak se opat Štěpán roku 1467 
rozhodl Bolatice, které nedržel, 
zastavit přímo synům českého 
krále Jiřího z Poděbrad, Vikto-
rinovi a Jindřichovi, opavským 
vévodům. Poděbradové zástavu 
pak udělili Jindřichovi Donátovi 
z Velké Polomi. V Bolaticích v té 
době bylo již dědičné fojtství se 
svobodným dvorem a rybníkem, 
které nepodléhalo zástavním 
držitelům Bolatic, a docházelo 
proto k velmi vleklým sporům. 
Bolatické volenství, jak se zmí-
něnému dvoru s fojtstvím říkalo, 
náleželo evangelíkům Drahotu-
šům na Dolním Benešově.

V roce 1544 získali v zásta-
vu i ves Bolatice. Pobělohorské 
proměny umožnily opět návrat 

cisterciáků do Bolatic a zahájily 
důkladnou rekatolizaci. Při ní 
se osvědčil syn konvertity vele-
hradský cisterciák Kristián Bo-
humír Hiršmencl, ba-
rokní spisovatel (1638 
– 1703), který působil 
v Bolaticích v roli ve-
lehradského adminis-
trátora a později pro-
bošta.

Opavským zem-
ským sněmem byl 
pověřen postarat se 
o stravování a ubytová-
ní polského krále Jana 
Sobieského s vojskem, 

když táhl v roce 1683 na pomoc 
Turky obležené Vídni. Kostel po-
stavený v Bolaticích v roce 1713 

byl zasvěcen sv. Stanislavovi, pol-
skému patronovi, právě na paměť 
této události. Pro důstojné byd-
lení proboštů vystavěli cisterciáci 

v Bolaticích v letech 1724 – 1748 
raně barokní zámek s kamenným 
portálem. V tom období v Bo-
laticích postavili také barokní 
kapli P. Marie a posléze menší 
barokní kapli sv. Jana Nepomuc-
kého. V roce 1721 měli cisterciá-
ci v Bolaticích 9 zahrad, krčmu 
a dvůr. Žilo zde 25 sedláků, 26 
zahradníků, 6 domkařů a 10 po-
druhů.

Po zrušení velehradského 
kláštera pruský stát 21. prosince 
1784 Bolatice zabral a za 41 000 
tolarů prodal baronům Eugenovi 
a Aloisi Hennům z Henneberku. 
Noví majitelé již v roce 1786 
nedaleko obce založili osadu He-
neberky, která byla v roce 1893 
připojena k Bolaticím a od roku 
1949 se nazývá Borová.

19. prosince 1822 Bolatice 
koupili Lichnovští a připojili 
k fideikomisnímu panství Chu-
chelná. Škola vznikla v Bolati-
cích v roce 1750, školní budovy 
postaveny v letech 1837, 1897 
a 1963. Bolatice byly k ČSR 
připojeny v roce 1920 o rozloze 
1 339 ha, s 2 375 obyvateli a 345 
domy, z toho v Heneberkách bylo 
393 obyvatel a 62 domů. Výrazně 
do osudu obce zasáhla 2. světová 
válka.

V jejím závěru po několika-
denních bojích, trvajících do 17. 
dubna 1945, byla obec z 80 % 
zničena. V obci byl v rámci obno-
vy postaven závod Lanex, výroba 
vaků, horolezeckých lan a prů-
myslových textilií.

Bolatice
montáž, obchodní dům, hostinec, kostel a hájenka. Datovaná 1930

Celkové pohledy, nákupní středisko a koupaliště
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třešňovou aleJí  (čtení na poKračování)
Pokračování z minulého čísla

7 Edeltraud často myslela na 
otce. Dřív se jím nezabývala. Byl 
jednou z jistot, jeho existence 
byla samozřejmá, bývala hrozivá, 
ale vzdálená. Občas se objevil, 
aby pojedl, nebo se vyspal a za-
se byl pryč. Často sršel hněvem 
a Edeltraud se ho bála. Vnímala 
jeho lehce nahrbená záda v košili 
zpocené prací, nůž zakrajující se 
do pecnu chleba, srkání polévky. 
Sálalo z něj napětí, nikdy si ne-
byli jisti, odkud přiletí pohlavek, 
facka nebo herda do zad. Pokud 
Edeltraud mohla, vyhnula se mu.

Vnímala jeho nenávist k mat-
ce. Tušila kdesi hluboko v sobě, 
že bije i ji. Nikdy ho neviděla 
uhodit ji, přesto napětí mezi nimi 
bylo příliš silné a matčin klid v je-
ho přítomnosti až surový. Dávala 
mu najevo, že žádná rána, žádné 
ponižování ji nezlomí. Jeho násilí 
bylo  pro ni slabostí. A její oči to 
dokázaly říct.

Edeltraud se probírala jiřinami 
k řezu a myslela na jejich poslední 
polibek. Dvůr, slunce, léto, křik 
drůbeže, rachot vozu, rozpálené 
kameny v dláždění a muž a žena 
a polibek. Na věži třebomského 
kostela se rozhoupal zvon a jeho 
zvuk orámoval obraz, který Edel-
traud uvíznul v mysli. Spojili se? 
To ne, ale přesto… Udělali krok 
k sobě.

Otec zatím v Baden-Badenu 
promyšleně vyhazoval stravu, 
mořil se hlady a snažil se o to, 
aby vypadal jako boje neschopný. 
Byl opatrný. Několik mužů se 
chovalo podobně, ale většina se 
hleděla doléčit. Služba v armá-
dě pro ně nebyla hrozbou, ale 
vyznamenáním. Proto si dával 
pozor. Kdyby ostatní přišli na to, 
že schválně sám sebe mrzačí, aby 

nemusel na frontu, bylo by s ním 
zle. A tak jen opatrně předstíral, 
že se léčí, že jí, že pracuje na svém 
zdraví, ale ubližoval svému tělu, 
jak se dalo, jen aby padlo žádoucí 
slovo: neschopen.

Edeltraud uřízla první jiřinu.
Ostrý nůž projel stonkem a od-
dělil hezčí část rostliny od ne-
vzhledného zbytku. Bolí ji to? 
problesklo hlavou Edeltraud. 
Z polí zavanul chladnější závan 
větru. Rozhlas z kuchyně vyhrá-
val Lili Maleene…Edeltraud se 
zasnila. Její desetileté tělo pocí-
tilo dosud nepoznanou touhu. 
Uřízla další květ.

Znovu zavanul chladnější ví-
tr a píseň stále zněla. Nařezala 
celou kytici a zamířila do kuchy-
ně. U stolu seděla matka, jedna 
služebná vzlykala u dřezu, druhá 
u brambor. Vojska wehrmachtu 
postupovala vítězně vpřed, muži 
těchto žen za wehrmacht bojovali 
a z rádia zněla melodie plná tkli-
vého smutku, který jim vháněl 
slzy do očí.  Kuchyní se míhaly 
stíny a kalily víru ve vítězství. 
Každý z mužů mohl padnout, 
každý se mohl stát mrtvým hr-
dinou.

Ženské slzy a chraplavý hlas 
z rádia zneklidnily Edeltraud. 
Vložila květiny do vázy s vodou 
a pohlédla na matku. Její pohled 
upřený do dáli něco vnímal, ale 
Edeltraud nechápala co.

Její otec, vyhublý, přepadlý 
a bez jiskry, předstoupil před lé-
kařskou komisi. Prohmatali ho, 
zvážili, změřili, zrentgenovali 
a vyslovili ortel: schopen dalšího 
boje.

Čekalo ho krátké lázeňské do-
léčení a pak – vlak na východní 
frontu.

Pokračování příště, Eva Tvrdá

Klub turistů z Bolatic má 
asi jako každá dobře fungující 
organizace svůj celoroční plán 
akcí, které chce uskutečnit. 
Jsou to různé výlety, zájezdy, 
pochody i oslavy. Většinou se 
tyto akce uskutečňují o víken-
dech a svátcích. Pevný termín 
už má svátek oslavy českého 
krále Václava. Tradičním mís-
tem našeho pobytu jsou hory 
našich sousedů ze Slovenska, 
Vysoké Tatry.

Letos byla zá-
kladnou našich vý-
stupů chata u Ze-
leného plesa zvaná 
Brnčá lka. Naše 
výprava čítala 17 
osob a čtyřmi auty 
jsme dojeli do Ta-
tranských Matliarů, 
kde u hotelu Hut-
ník nám recepční 
dovolila parkovat za 
příslib, že když ona 
navštíví naši obec, 
má celoroční parko-
vání u nás zdarma. 
Po dvouhodinovém 
přesunu s plnou zá-
těží jsme dorazili na kýženou 
chatu v krásném údolí Zele-
ného plesa. Do večera jsme 
většina z nás stihli menší dvou 
až tříhodinovou túru. Chata je 
rekonstruována, s teplou vodou 
v zimě téměř nevyužívána pro 
nedostupnost.

V pátek byla na-
plánována hlavní 
túra s výstupem na 
nějaký štít. Počasí 
však rozhodlo, že 
v dešti se to nedá, 
a tak jsme vyrazili 
přes Svišfovku na 
Skalnaté pleso a po 
modré zpět. Pro-
močení jsme z cha-
ty vyhlíželi zlep-
šení počasí a ejhle, 
k večeru se obloha 
začínala vyjasňovat, 
a tak jsme zamíři-
li do Velké zmrzlé 
doliny, která svými vodopády 
připomínala krajinu v Norsku. 
Voda padala ze všech štítů, 
a tak se bylo opravdu na co 
dívat.

V sobotu jsme se probouzeli 
do nádherného rána, a tak hned 
po snídani za krásného slu-
nečného počasí se šlo nahoru. 
Jedni na Kolový a Černý štít, 
další na Jahňačí štít. Obě túry 

mají svoji obtížnost a poskytují 
neskutečné pohledy do údolí 
a okolní hory, do Polska a na 
východ Slovenska, prostě krá-
sa, která stojí za vynaloženou 
námahu.

A vůbec nezáleží na věku, 
vždyť s námi byli i šedesátníci 
a dokonce jeden skoro sedmde-
sátník, p. W. Nanke z Kravař 
a jedna žena, která už taky 
není nejmladší a dávala nám 
pěkně zabrat. I mně. Potěšují-

cím momentem bylo, když jsme 
u chaty potkali tři spoluobčany. 
Z túry se vrátili všichni ve 
zdraví a odhodláni se tady opět 
někdy vrátit.

V neděli ráno jsme se postup-
ně přemísťovali zpět k domovu, 
někteří ještě dali nějakou túru, 

jiní termály v Bešaňové. Poča-
sí bylo nádherné a pohledy na 
hory po absolvovaných túrách 
z auta patří k těm nejkrásnějším 
pocitům srovnatelným s pocity 
dobře vykonané práce.

Kam vyrazíme příště, ještě 
není rozhodnuto, ale Tatry to 
budou určitě.

Za Klub turistů Bolatice
Gerhard Václavík

turisté u zelenéHo plesasvatební termíny na příští roK
O osmnácti svatebních 

termínech na příští rok roz-
hodla Rada města Hlučína.

Snoubenci tak mohou vy-
bírat každý měsíc z jedno-
ho až dvou termínů, které 
připadají obvykle na sobotu, 
v ojedinělých případech na 
pátek. Stanoveným místem 
oddávání je pro tyto termíny 
obřadní síň městského úřadu 
a v jednom dni  může pro-
běhnout i více svateb.

Ani v Hlučíně už ale není 
výjimkou uzavření manžel-
ství jinde než v obřadní síni. 

Své „ano“ si tak snoubenci 
říkají např. v zahradách, u ře-
ky Opavy na Loděnici apod. 
Na takové mimořádnosti se 
však musí s úřadem dohod-
nout a zaplatit 1.000,- Kč 
poplatek ze zákona a 300,- 
Kč za přípravu obřadu. Stejně 
je tomu, pokud si snoubenci 
vyberou jiný termín, než je 
schválený.

V minulém roce zaevido-
vala hlučínská matrika 50 
občanských a 15 církevních 
sňatků.

J. H.
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stavební pozemeK

Stavba rodinného domu před-
stavuje obrovskou investici, která 
zatíží náš rozpočet na dlouhé 
následující roky, proto je důležité 
nepodcenit žádnou fázi nejen 
realizace, ale také nutných před-
cházejících příprav. Správné roz-
hodování při volbě stavebního 
pozemku je nesmírně důležité, 
případná chyba už se totiž nedá 
napravit a vlastnosti pozemku 
v budoucnu ovlivníme jen velmi 
těžko. Vyplatí se již v této fázi 
příprav spolupracovat se schop-
ným a zkušeným odborníkem, 
který nám pomůže vyvarovat se 
základních chyb, omylů a získat 
podstatné technické a právní in-
formace o stavebním pozemku.

Stavební pozemek je po-
zemek, jeho část nebo soubor 
pozemků, vymezený a urče-
ný k umístění stavby územním 
rozhodnutím anebo regulačním 
plánem. (dle písmena b) odstavce 
1, §2 zákona č. 183/2006 Sb. 
- stavebního zákona)

Zastavěným stavebním po-
zemkem je pozemek evidovaný 
v katastru nemovitostí jako sta-
vební parcela a další pozemkové 
parcely zpravidla pod společným 
oplocením tvořící souvislý celek 
s obytnými a hospodářskými bu-
dovami. (dle písmena c) odstavce 
1, §2 zákona č. 183/2006 Sb. 
- stavebního zákona)

Pozemek je část zemského 
povrchu oddělená od sousedních 
části hranicí územní správní jed-
notky nebo hranicí katastrální-
ho území, hranicí vlastnickou, 
hranicí držby, hranicí druhů 
pozemků, popř. rozhraním způ-
sobu využití pozemků. (dle pís-
mena a) §27 zákona č.344/1992 
Sb.) Parcelou je pozemek, který 
je geometricky a polohově ur-
čen, zobrazen v katastrální ma-
pě a označen parcelním číslem. 
Stavební parcelou je pozemek, 
evidovaný v druhu pozemku za-
stavěné plochy a nádvoří. Po-

zemkovou parcelou je pozemek, 
který není stavební parcelou. 
(dle §27 zákona č. 344/1992 Sb. 
– katastrálního zákona.)

Mezi klíčové vlastnosti sta-
vebního pozemku určitě zařa-
díme kromě ceny také výmě-
ru, tvar, polohu vůči světovým 
stranám, vzdálenost od inženýr-
ských sítí, dostupnost různými 
druhy dopravy, vybavenost síd-
la službami, okolní prostředí, 
osobní vazby a podobně. S ve-
likostí plochy pozemku vzrůstá 
nejen užitná hodnota, ale ta-
ké náročnost údržby a hlavně 
jeho cena. Nejvhodnější tvar 
stavebního pozemku, zejména 
u menších ploch, je obdélník 
s poměrem stran zhruba 2:3, 
přičemž kratší strana je oriento-
vaná k přístupové komunikaci. 
S pozemky takového pravidel-
ného tvaru se nejčastěji setkáme 
v nově zastavovaných územích, 
jinak je optimální tvar spíše vý-
jimkou. Nepravidelný pozemek 
naopak může vést k originálním 
řešením. Významným kritériem, 
ovšem velmi individuálním, je 
také svažitost nebo rovinnost 
pozemku. Svažitý pozemek je 
většinou žádaný pro vytvoření 
atypického domu se zajímavě 
členěnou zahradou, důležitá je 
ovšem v tomto případě orienta-
ce svahu ke světovým stranám. 
Obecným vodítkem může být 
pravidlo, že celková zastavě-
ná plocha, tedy včetně terasy 
a ostatních zpevněných ploch 
okolo domu, by neměla překročit 
30 % celkové výměry pozemku. 

Vyhláška č.501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na vyu-
žívání území  § 25 vyhlášky, říká 
o vzájemných odstupech staveb. 
Je-li mezi rodinnými domy volný 
prostor, vzdálenost mezi nimi 
nesmí být menší než 7 m a jejich 
vzdálenost od společných hra-
níc pozemků nesmí být menší 
než 2 m. Ve zvlášť stísněných 
územních podmínkách může 
být vzdálenost mezi rodinnými 
domy snížena až na 4 m, pokud 
v žádné z protilehlých stěn ne-
jsou okna obytných místností. 
V souladu zachování stávajících  
hodnot zástavby a v souladu 
s nimi je možno umístit až na 
hranici pozemku rodinný dům, 
garáž a další stavby a zařízení 
související s užíváním rodinného 
domu. V takovém případě nesmí 
být ve stěně na hranici pozemku 
žádné stavební otvory, zejmé-

na okna, větrací otvory, musí 
být zamezeno stékání dešťových 
vod nebo spádu sněhu ze stavby 
v sousední pozemek, stavba, jejíž 
část nesmí přesahovat na soused-
ní pozemek.

Výběr i koupě pozemku mo-
hou být někdy složitější než sa-
motná stavba rodinného domu. 
Než se pustíme do vyřizování 
koupě stavebního pozemku, je 
nutné zjistit o něm podrobnější 
informace.

Na katastrálním úřadě (jeho 
pracovišti) se dozvíme, zda ne-
ní pozemek zatížen zástavními 
právy, případně jestli na něm 
váznou věcná břemena a podob-
ně. 

Zjištění potřebných údajů 
je možné i pomocí internetu 
podíváním se na internetovou 
adresu příslušného katastrální-
ho úřadu. 

Při osobní návštěvě pracoviš-
tě katastrálního úřadu se můžete 
zdarma podívat do zápisů z ka-
tastru nebo si rovnou požádat 
o výpis z katastru nemovitostí 
i snímek (kopií) části katastrál-
ní mapy. Za to se však již platí 
– za list vlastnictví 100.-Kč, za 
kopií katastrální mapy (formát 
A4) 50.-Kč a  vydání ověřeného 
opisu nebo kopie listin ze sbír-
ky listin katastru nemovitostí 
(nebo pozemkové knihy) i jen 
započatou stránku formátu A4 
50.-Kč. Další sazby viz v po-
ložce 119 správních poplatků 
podle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v plat-
ném znění. Údaje, které zde 
zjistíte, mohou patřit mezi jed-
ny z nejdůležitějších.

Veškeré závazky, které na 
daném pozemku existují, jsou 
zapsány v katastru nemovitostí 
a publikovány na listu vlastnic-
tví. Které jsou nejdůležitější?

• Pokud je například na po-
zemku zástavní právo, pak je 
vlastně majitelem pozemku ban-
ka, u které si dosavadní vlastník 
půjčil. Banka totiž může ne-
movitost prodat a inkasovanými 
penězi uhradit dluh původního 
majitele.

• Takzvané předkupní právo 
je často „činem“ rodičů, kteří 
pozemek darovali dětem a ne-
chtěli, aby ty jej prodali něko-
mu cizímu. A předkupní právo 
změnou vlastníka nezaniká. 
Pokud by jej děti prodaly, pak 
mohou rodiče prodej soudně 
zrušit. 

• Jedním z možných závaz-
ků na kupovaném pozemku je 
věcné břemeno: například prá-
vo doživotního bydlení nějaké 
osoby, vedení inženýrských sítí 
či přístupové cesty přes poze-
mek nebo dokonce i povinnost 
umožnit sousedům čerpat vodu 
ze studny. 

• Důležitou informací je i to, 
zda je pozemek vyňat ze země-
dělského půdního fondu, ale 
třeba i exekuce či omezení práva 
disponovat s nemovitostí. 

Poté si na obecním úřadě 
(stavebním úřadě) ověříme, zda 
je daný pozemek určen podle 
územního plánu k výstavbě ro-
dinných domů, a ne například 
pro veřejnou zeleň, případně 
zda není v dané lokalitě vy-
hlášena stavební uzávěra. Další 
nezbytností je příjezdová cesta 
k domu a její napojení na hlavní 
dopravní komunikace v místě. 
Těžkosti by mohly nastat i v pří-
padě, že pozemek zasahuje do 
ochranného pásma, nejčastěji 
může jít o vodní zdroj, chráněný 
biotop, plynovod, vysoké napě-
tí, železnici a podobně. Stupeň 
zasíťování, případně vzdálenost 
sítí od pozemku, zjistíme také 
na příslušném obecním úřadě, 
nebo u správců jednotlivých in-
ženýrských sítí. 

Nezbytnou podmínkou uží-
vání pozemku je přístupnost, 
před koupí se vyplatí si pro-
věřit vlastnické vztahy příjez-
dových komunikací. Většinou 
je pozemek přístupný z obecní 
komunikace, ale nemusí to být 
pravidlem! Komunikace může 
vést přes soukromý pozemek 
a nevyjasněné vlastnické vztahy 
a následná soudní řízení mohou 
zablokovat stavbu na několik 
let. Přístup na vlastní poze-
mek přes cizí pozemek, pokud 
není možný jiný způsob, lze 
řešit zápisem věcného břemene 
– věcného práva využívat část 
sousedního pozemku do katas-
tru nemovitostí.

Za účelem prověření právní-
ho zatížení stavebního pozem-
ku doporučuji kontaktovat zku-
šeného odborníka, který by vás 
měl provést i celým procesem 
převodu vlastnického práva.

Ptejte se co vás dále zajímá 
GSM: 608 873 568 nebo E-mail: 

znalecrealit@volny.cz
Ing. Štefan MIKULÁŠEK - 

znalec v oboru geodézie
a kartografie
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