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PROSINEC
Zima by měla být studená, 

protože Po studeném prosinci 
bývá úrodný rok.

Je třeba, aby vše, co má pro-
zmrznout, promrzlo, bude pak 
méně chorob a škůdců.

Nejhorší pro zahradu jsou 

velké teplotní výkyvy. Při ob-
levě zalijeme jehličnany. A také 
můžeme již nyní vysít mrkev 
a petržel.

Doma rychlíme okrasné 
cibuloviny a plánujeme, čím 
zahradu vylepšíme příští rok.

JAKÉ BYLY ZVYKY NA Vç NOCE
Na Štědrý den byl přísný půst. 

První jídlo bylo až na štědrou večeři.
Aby děti vydržely celý den nejíst, 

tak jim rodiče říkali, že ve čer uvidí 
na obloze „zlaté prasátko“, a tak 
k večeru bylo vidět za okny svítící 
dětské oči jak vyhlížejí na obloze 
„zlaté prasátko“. 

Na štědrou večeři se připravoval 
smažený kapr, v některých obcích 
bramborový salát, někde míchané 

brambory, někde i černé knedlíky. 
Polévka byla hrachová. Po večeři 
se podávala černá mačka vařená 
z perníku a povidel a frgalky nebo 
vánočka.

Někde byla jako předkrm podá-
vána krupice posypaná perníkem.

Na Boží bod vánoční se připra-
voval slavnostní oběd - podávala se 
pečená husa, kachna nebo krocan 
s knedlíky a zelím.

vánoČní Černá maČKa
Z 1 kostky másla a 4 lžic 

mouky uděláme světlou jíš-
ku, přidáme 4 lžíce povidel, 4 
lžíce cukru, 2 lžíce kakaa, 2 l 
studené vody, špetku soli a vše 
dobře rozmícháme, nasypeme 
nakrájené loupané mandle, lís-
kové a vlašské ořechy, hrozinky 
a vaříme na mírném ohni, až 
hrozinky srovnají své skrčené 
pusinky a nabudou oblých tva-
rů. Mezitím uvaříme do měkka 
3 větší mrkve, 1 větší pastiňák 

a 1/2 menšího celeru, pak roz-
mixujeme a přidáváme do mačky 
- podle aromatičnosti zeleniny 
a samozřejmě podle gusta. Na-
konec zahustíme strouhaným 
perníkem, dosladíme a dochutí-
me citrónovou kůrou. (asi 3 l)

Převzato z knihy „Co se vařilo 
a vaří na Hlučínsku“. Již rok je 
tato kniha na trhu, na straně 8 
vám nabízíme z této knihy pár  
receptů k Vánocům.

Ať radost
vánočních svátků
přetrvá v srdci
po celý
další rok.

Redakce

Ambrož se narodil roku 340 
vznešeným rodičům v Trevíru 
na západě Německa, poblíž 
hranice s Lucemburskem. Jeho 
otec byl vrchním náměstkem 
Galie. Po otcově smrti se 
Ambrož s matkou vrátil do 
Říma a stal se právníkem. Po 
krátkém působení ho prefekt 
Probus díky jeho výřečnosti 
jmenoval přísedícím soudu 
v Miláně. Po smrti milánského 
biskupa se sešli všichni křesťa-
né, aby zvolili nového biskupa. 
V té době bylo v Miláně velmi 
silné ariánské hnutí. Hrozilo 
tedy, že spory o teologické 
otázky přerostou v násilí. Pro-
to Ambrož a několik jiných 
lidí od soudu přispěchali na 
shromáždění. Ambrož ke shro-
mážděným promluvil. Když 
doznělo jeho poslední slovo, do 
nastalého ticha se ozvalo malé 
dítě: „Ambrož budiž bisku-
pem“. K tomuto výkřiku se při-
dali i ostatní a všichni volali: 
„Ambrož budiž biskupem!“

Ambrož se zdráhal úřad 
přijmout. Postrádal potřebné 
vzdělání a nebyl dokonce ani 
pokřtěn. Toto však císař Valen-
cián nevzal v potaz a jeho volbu 
potvrdil. Ambrož byl 30. listo-
padu 375 pokřtěn a 7. prosince 
nastoupil do biskupského úřadu 
v Miláně. 7. prosinec se proto 
slaví jako svátek sv. Ambrože. 

Svatý Ambrož se stal vzorem 
pro všechny křesťany – veškerý 
majetek i dědictví po bratrovi 
rozdal chudým. Milánskou li-
turgii upravil podle východní-
ho vzoru a ta se v Miláně užívá 
dodnes, neboť papež Hadrián 
I. odsouhlasil, aby byla pre-
ferována před římskou liturgií 
s gregoriánským chorálem. 
Ambrož je také autorem tzv. 
ambroziánského chorálu.  

Biskupem byl Ambrož 23 
let. Zemřel 7. dubna 397 a je 

pochován v milánské bazilice 
Sam Ambrogio. 

Sv. Ambrož je patronem 
města Milána, kde vykonával 
biskupský úřad. Zajímavostí 
je, že sv. Ambrož je pokládán 
za patrona včelařů. Jako ma-
lému dítěti se mu usadil na 
obličeji roj včel, žádná jej však 
neobdarovala svým bodnutím 
a Ambrož vyvázl bez újmy. Za 
patrona si jej však berou také 
cukráři. 

Zvláštní zvyk panuje v mís-
tech, kde stojí kostely zasvěce-
né sv. Ambrožovi.

Honění dětí Ambrožem 
kolem kostela spočívalo v tom, 
že přestrojený Ambrož měl na 
hlavě černou, do špičky sto-
čenou čapku se závojem přes 
obličej, na sobě dlouhou košili, 
v levé ruce uzlíček s cukrovin-
kami a v pravé koště polepené 
bílým papírem. Objevoval se za 
soumraku u kostela, kde na ně-
ho čekávalo vždy několik dětí. 
Ti, jakmile se Ambrož objevil, 
na něho začali hrdinsky pokři-
kovat a Ambrož je za to počal 
honit. Při tom občas ztratil 
nějaký pamlsek a tím přilákal 
děti ke sbírání, což byla chví-
le, aby se pokusil nějaké dítko 
chytit. Jeho hlavními atributy 
jsou metla a úl.

bisKUp sv. ambrož

16. prosince 2006

v 15.00 hodin

Vánoční zvonky štěstí 

u kostela
sv. Jana Křtitele

v Hlučíně
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Zima na Zahradě

Ryby na prosinec
    1. den - je celý průměrný

2. den -je celý průměrný
3. den - velice dobrý od 16.00 

do setmění
4. den - je celý den docela 

dobrý
5. den - je celý průměrný
6. den - špatný den
7. den - průměrný z rána, do-

cela dobrý po poledni
8. den - docela dobrý od rána 

do šera
9. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
10. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
11. den - průměrný z rána, 

docela dobrý po poledni
12. den - dobrý do 13.00 

hodin
13. den - je celý den docela 

dobrý
14. den - průměrný z rána, 

docela dobrý po poledni
15. den - průměrný od 15.00 

hodin
16. den - průměrný z rána, 

docela dobrý po poledni
17. den - dobrý pouze po 

poledni
18. den - průměrný z rána, 

docela dobrý po poledni
19. den - dobrý do 13.00 

hodin
20. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
22. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
23. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - špatný den
26. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
27. den - je celý průměrný
28. den - průměrný zrána 

dobrý po poledni
29. den - je celý průměrný
30. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
31. den - velice dobrý do 15.00 

hodin

Petrův zdar

rybáři, poZor!
Také v prosinci máme co 

dělat na našich zahradách a to 
dokončení prací, které jsme ne-
stihli udělat už v listopadu, kdy 
nás překvapila zima. Musíme 
uklidit veškeré zbytky a to jak 
spadané listí, tak různé zbytky 
stvolů jak rajčat, papriky, tak ta-
ké posledních květin a nahrubo 
ořezaných růží. Růže ostříháme 
asi na 50 cm, na jaře pak na 2 
až 3 očka, ale toto vám ještě jed-
nou na jaře připomenu. Kořeny 
nakopčíme dobrým kompostem 
nebo alespoň chvojím. Tímto za-
bráníme promrzání kořenového 
balu a dolních pupenů, ale také 
už přihnojíme na jaro. Toto platí 
také u vinné révy. Tam můžeme 
použít buď kompost nebo prole-
želý chlévský hnůj. Kdo pěstuje 
vinnou révu, tak musí myslet na 
to, že nebudeme hnojit dusíkem, 
ale dráslem, fosforem a hlavně 
kombinovaným hnojivem nebo 
speciálním hnojivem VINO-
FERT plus, které obsahuje 
i železo.

Před mrazy a také v zimním 
období bez mrazů pamatujeme 
zalévat stálozelené rostliny a ta-
ké Rhdodendrony, které jsou 
obzvlášť na potřebu vody v zimě 
závislé. Tyto v zimě nezmrznou, 
ale uschnou při nedostatku 
vláhy.

Už v prosinci si můžeme udě-
lat zhodnocení celého roku, co se 
nám podařilo vypěstovat a mohli 
jsme se pochlubit na výstavách 
nebo co se nám už roky nedaří. 
Od toho máme zimní měsíce 
kdy můžeme navštěvovat různé 
přednášky, kde máme možnost 
se zeptat na neúspěch při pěs-
tování nebo si prostudujeme 
různé časopisy, kterých je dnes 
hodně a jsou na vysoké úrovni 
po stránce odborné. Jistě jste na-
vštívili některou výstavu, kterou 
pořádali zahrádkáři a tam jste 
obdivovali výsledek jejich práce 
a kolik se zase objevilo nových 
odrůd u jablek a zeleniny, včetně 
květin. 

Toto by mělo být pro nás 
hlavním vodítkem pro celoroční 
práci na našich zahrádkách.

Vy starší můžete srovnávat 
také to, kolik a jaké odrůdy se 
objevovaly před 30 léty a jaké 
máme dnes. Určitě je to veliký 
pokrok a hlavně u jablek jsou 
to zdravé, krásně vybarvené 
rezistentní odrůdy, které nemu-
síme chemicky ošetřovat proti 
strupovitosti a některé ani proti 

padlí. A toto by mělo být našim 
cílem používat co nejméně po-
střiků. Určitě mnozí řeknete, že 
v obchodech jsou krásná čistá jak 
jablka tak hrušky, ale nevíte, ko-
likkrát jsou chemicky ošetřeny, 
ale to už nechám na vás, jak se 
rozhodnete.

Můžeme letošní rok hodno-
tit jako úspěšný i když to byl 
mimořádně suchý rok. Kdo měl 
možnost přidávat vodu, ten se 
také dočkal dobré úrody, ale co 
to udělá se stromkama na jaře, na 
to si musíme počkat a doufat, že 
alespoň zima přinese více vláhy 
a toto bude záruka dobré úrody 
v příštím roce.

Je třeba také častá kontrola 
uskladněného ovoce a poškozené 
a nahnilé hned odstranit. Víme 
všichni kolik škod nám nadělali 
letos sršni a vosy a pokud jsme 
přehlédli i malé poškození při 
ukládání do sklepa, tak budeme 
překvapeni, jak nám hlavně jabl-
ka zahnívají. Před uskladněním 
bylo třeba řádně sklep vysířit, 
jak jsem vám v minulých číslech 
radil a sklep dobře větrat před 
příchodem mrazů. Také jsem 
vám radil některé odrůdy dávat 
do mikrosáčků, aby rychle nevy-
sychaly. Ale toto budete znát už 
z předešlých let.

Také na okrasné zahrádce 
je třeba věnovat péči některým 
choulostivým rostlinám a tyto 
chránit před namrzáním. Znovu 
připomínám, že veškeré traviny 
na okrasné zahrádce a skalce ře-
žeme až na jaře, to proto, že trsy 
travin chrání přes zimní období 
kořenový bal proti promrzání. 
Na jaře pak tyto uřežeme až 
v dolní části.

Také kontrolujte uložené ci-
buloviny a hlízy, aby nenamrzaly 
a aby také nezahnívaly a proto 
je dobře je chránit pilinami, ale 
hlavně v místnosti, kde není 
mráz. Jedná se o jiřinky, begonie, 
mečíky, acidentéry a další.

Za příznivého počasí také 
můžeme po trávníku rozházet 
prosetý kompost, aby na jaře 
zase byla zahrádka krásně zelená 
a dělala nám radost.

Kompost také můžeme přehá-
zet a hotový také osít a máme na 
jaře předstih a můžeme se věno-
vat dalším důležitým pracem.

Nezapomeňte také nařezet 
koncem prosince rouby peckovin 
a uchovat je na severní straně. 
Při mrazech neberte rouby do 
holých rukou, ale toto vám také 

připomínám každý rok. Také 
už můžeme nakupovat semena, 
hnojiva, nástroje a ostatní po-
třebné věci, které budeme potře-
bovat na jaře. Nezapomeňte také 
na přikrmování ptactva,  které 
nám celoročně likviduje škůdce 
a některé nám zpestřuje také 
pobyt na zahradě svým zpěvem. 
Také vyčistěte ptačí budky pro 
jarní hnízdění.

Už si také můžeme v prosinci 
naplánovat co si zase na jaro 
změníme, nebo doplníme na na-
šich okrasných zahrádkách. Vy-
užijte k tomu prosinec, kdy máte 
nejvíce volna a už si to můžete 
nakreslit na kus archu a můžete 
to ještě během zimy měnit nebo 
doplňovat, ať jste už připraveni 
pro jarní výsadbu.

Kdo má v truhlících sázené 
okrasné stromky a to stálozelené, 
tak pamatujte na jejich zálé-
vání také v zimních měsících, 
aby jsme nebyli zklamaní, že 
nám místo jarního růstu budou 
usychat, ale to by byla jen naše 
vina.

Připravujte si už také substrá-
ty pro lednové výsevy rychlené 
zeleniny, ale toto vám zase při-
pomenu v lednovém čísle novin.

Kdo jste dali na moje rady 
a koupili si okrasné keře, které 
kvetou v zimních měsících, jako 
jasmín nahokvětý nebo Vibur-
num bodnatense dawn, nebo 
Abeliopfilum a další, tak určitě 
máte i v zimě radost, když se 
objeví květy. Pak nás hřeje po-
cit, že jsme přece něco pro naši 
zahrádku nového udělali a bude 
nás to hnát do dalšího vylepšení 
a nákupu nových rostlin, které 
ještě nemáme vysázené doma, 
ale už jsme je viděli v obchodech 
nebo u souseda a příští rok už 
budou i u nás.

Také si udělejte zhodnocení 
celého roku a co jste zanedbali, 
nebo udělali špatně, tak máte 
možnost toto v příštím roce na-
pravit. Určitě jste zase viděli na 
různých výstavách výpěstky, kte-
ré ještě neznáte, ale které se vám 
líbily, tak je budete shánět a toto 
je úkol nás, milovníků přírody.

A na závěr vám všem přeji do 
příštího roku 2007 hodně zdra-
ví, rodinné pohody a velikých 
úspěchů na vašich zahrádkách, 
aby příští rok byl ještě lepší než 
ten letošní.

To  vám všem  přeje 
Erich  DUXA z BOROVÉ
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KřížovKa

proGram Kina mír hLUČín
PROSINEC 2006

Pouze  život, který žijeme pro ostatní … (tajenka).
          Einstein
VodoroV ně: A. Hodně; mužské jméno; polotuhá hmota; běhoun 

(nář.); kec. B. Souhlas; název dívčí hudební skupiny; šperky; výhra v lote-
rii; ryba. C. Tázací zájmeno; znak; televizní stanice; palivo; značka tuny; 
krtek (nář.); podloubí. D. Hadi; částice; mistr na šachtě (nář.); filmové 
ocenění; předložka. E. Zájmeno; číslovka (nář.); pomůcky pro sportovce; 
zuby; otázka způsobu. F. Přitakání; spojka; prohlídnout (nář.); jednotka 
chůze. G. Bláto; SPZ Prahy; francouzská báseň; cesta; držadla; avivážní 
přípravek. H. Paráda; blána obalující mozek; otec (zast.); kyt; výsl. výher 
na dostizích. CH. Značka objektivu; kmeny; osvětlení; studna; světadíl.

SV ISLE: 1. Platidlo ve Švýcarsku; africký kmen v Kamerunu.  
2. SPZ Louny; primát; tu máš; solmizační slabika. 3. Planetka; kola 
(nář.). 4. Plot; SPZ Prahy. 5. Brambory (nář.); iniciály herečky Kořínko-
vé. 6. Srst; lotr. 7. Obraz; loketní kost. 8. Rostlina; který (zast.). 9. SPZ 
Opavy; české město; značka tlaku; návrhy. 10. Spojka; uhlovodík. 11. Che-
mický prvek; rychlá rota; zápor. 12. TAJENKA. 13. Tlukot srdce; písme-
no abecedy; zde; nádvoří u mešity. 14. Antonín (nář.); víkendová obydlí.  
15. Textilní látka; ohmatání. 16. Nevolník; lékařská potřeba. 17. Ozdoba; 
zrna ječmene; mateřská škola. 18. Zástěry; účastník. 19. název písmene 
„N“; pták pěvec; popěvek. 20. 365 dní; vzácnost. 21. Mapa; exotické ovoce. 
22. Dívčí jméno; popravčí. 23. Předložka; chemická značka sodíku; SPZ 
Rokycan; samohláska.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 12. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za listopad je Novák Karel, Dolní Benešov.  Blahopřejeme.

osLavy svátKů U vietnamsKé menšiny
Vietnamská menšina se u nás 

výrazně projevuje co se týče ob-
chodních aktivit. Chystá se do-
konce provozovat síť obchodních 
řetězců. Pravdou ale je, že tato 
minorita zůstává vůči české spo-
lečnosti poměrně uzavřená a z to-
ho plyne řada neznalostí vietnam-
ských způsobů a tradic. Bylo by 
nepochybně zajímavé podívat se, 
jak se slaví Vánoce v kraji, odkud 
vietnamská menšina přišla. 

Vietnamci pocházejí ze země, 
kde se Vánoce příliš neslaví a to 
i přes vliv západní kultury a re-
lativně velké procento (8 – 10 
%) katolíků, protože Vánoce jsou 
svátky především křesťanské. 
Sami Vietnamci, respektive ta 
většina, která není křesťanského 
vyznání, vnímá Vánoce jako pří-
ležitost k oslavě a schůzkám s přá-
teli. Tento zvyk se navíc uplatňuje 
zpravidla jen ve velkých městech, 
jakými jsou Hanoj a Saigon. 
Jediný den, kdy je katedrála sv. 
Josefa v Hanoji otevřena i nevěří-
cím, je Štědrý den. Půlnoční mší 
vietnamské Vánoce končí a 25. 
prosinec je ve Vietnamu den jako 
každý jiný. Podobný průběh má 
také oslava silvestra. 

Skutečně významným svát-
kem, a to nejen u Vietnamců, 
ale u Asiatů vůbec, je Tet neboli 
Lunární Nový rok. Slaví se na 
přelomu ledna a února podle lu-

nárního kalendáře. Během oslav 
se Vietnamci navštěvují, hostí 
se a předávají si dárky. Přípravy 
na oslavy probíhají ve znamení 
nákupu dárků, oblečení, shánění 
broskvoní speciálně pěstovaných 
pro tuto příležitost, neboť jejich 
květy rozkvétají přesně na Nový 
lunární rok. Dva dny před Tetem 
peče každá rodina tzv. tetový 
koláč. 

Pohostinnost je pro Vietnamce 
jednou ze základních ctností. Ve 
Vietnamu lidé hojně holdují rýži 
a tento pokrm pojídají tyčinkami 
z misek. Přitom se může snadno 
stát, že zrnka upadnou a znečistí 
ubrus. Postupem času se tedy vy-
vinul zvláštní zvyk, spočívá v tom, 
že úctu hostiteli nejlépe prokážete 
tím, že mu zašpiníte ubrus. Na 
závěr je vhodné ponechat trochu 
rýže v misce, čímž se dává najevo 
sytost. Vyjedení celého obsahu 
misky znamená, že jste ještě hla-
doví a hostitel v takovém případě 
předloží další chod. 

Pokud stolujete s Vietnamcem, 
můžete si dovolit dokonce i mlas-
kání. Není totiž považováno za 
prohřešek proti etice, nýbrž za 
uznání lahodnosti pokrmu a za 
výraz pochvaly hostiteli, případně 
kuchaři. Po dobrém jídle si smíte 
také říhnout, aby váš zažívací 
trakt nebyl zatěžován vzduchem, 
který se do něj při jídle dostal. 

písniČKář ZavítaL do hLUČína

12. prosincový den byl 
odehrán na pozadí atmosféry 
adventní doby a nadto tónů pů-
sobivých písní slezského barda, 
jak bývá často Jaromír Nohavica 
titulován.

Kdo zaváhal a podcenil 
včasný nákup vstupenek na jeho 
vystoupení v kulturním domě, se 
po dvou dnech mohl dočkat ne 
zas tolik překvapivé informace 
o více než svižném tempu pro-
deje, které vyústilo v nemožnost 
dopřát si tento jedinečný kultur-
ní zážitek. 

Třiapadesátiletý Jaromír No-
havica si získal věhlas psaním 
textů pro regionální skupiny 
a spoluprací s předními ostrav-
skými zpěváky populární hudby.

Ovládá hru na heligonku, 
na kytaru, vystupování s něko-
likačlenným souborem i sólový 
zpěv. Jeho hudba vyvolávala 
nevoli cenzorů a zažil také časy, 
kdy mu nebylo umožněno se svo-
bodně vyjadřovat. Jeho tvorba se 

ovšem hojně šířila na ilegálních 
audionahrávkách a jeho obliba se 
každoročně promítá do žebříčku 
Zlatý slavík, kde se v posledních 
pěti letech umístil v první dvacít-
ce mezi zpěváky. Nohavica bývá 
ceněn pro svůj bohatý slovník, cit 
pro zpěvnost češtiny a osobitost 
jejích jazykových vrstev. Tema-
tika, kterou zpracovává ve svých 
písních, je nebývale široká. No-
havicovy písně jsou těsně spjaty 
s poezií a literaturou vůbec. 

Po spolupráci s rockovými 
muzikanty, která vyvrcholila 
v roce 2002 při práci na filmu 
Rok ďábla, se svými nedávnými 
alby Babylon a Moje smutné srd-
ce navrací ke zklidněné poloze. 

Ze svých koníčků zmiňuje 
stolní hru scrabble založenou na 
slovní zásobě, komunikačních 
schopnostech, postřehu a poho-
tovosti.

V roce 1997 se Jaromír No-
havica stal mistrem republiky 
v této hře.  

pátek 8.12. v 19.30 hod., sobota 9.12. v 17.00  a 19.30 hod.
EXTrÉMnÍ SVAHY
MP od 12 let, USA – sportovní dokument. Pět nejlepších 

prknařů světa, hory, adrenalin, riziko…

neděle 10.12. v 15.00 hod.
HVězdA bETLÉMSká

Vánoční pásmo pohádek pro nejmenší diváky

neděle 10.12. v 17.00 hod. 
zÍTrA nEHrAJEME
MP, USA – hudební smutná komedie. V hlavní roli Woody Harrelson, Tommy 
Lee Jones, Meryl Streepová.

pátek 15.12. v 19.30 hod., sobota 16.12. a neděle 17.12. v 17.00 hod.
HEzkÉ CHVILkY bEz zárUkY
MP, ČR – hořká komedie o tom, jak si nelze dělat iluze.

neděle 17.12. v 15.00 hod.
MrAVEnČÍ PoLEPŠoVnA 
MP, USA – animovaný, rodinný. Gigantická bitva miniaturních rozměrů.

středa 20.12. v 17.00 a  19.00 hod.
ro(C)k  PodVrAŤákŮ 
MP od 12 let, ČR – kriminální černá komedie. Film Karla Janáka o muzice, pe-
nězích a gangsterech amatérech. Hrají Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Martin Písařík 
a další.
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Zpráva Z tichomoří

historie města „Kravařští ve vírU staLetí“
Pokračování z minulého čísla

Po jejím zřízení mohli majitelé 
podél ní navíc výhodně sami svá po-
le využít nebo je nabídnout ke koupi 
stavebního místa. Zástavba prosto-
ru v tomto sektoru v blízkosti želez-
niční tratě byla záměrem úředníků 
stojících v čele obce. Ti se zasazovali 
také o napojení a prodloužení tratě 
na Hlučín. Uvědomovali si, že by 
oživila a posloužila rozmachu nejen 
jejich, ale i sousední vesnice. Toto 
přání mělo být v brzké budoucnosti 
vyslyšeno. Svou podobu začalo teh-
dy výrazně měnit rovněž kravařské 
panství. V minulosti mělo 3 dvory 
o rozloze 947 ha, 67 a 36 m2. Na 
počátku 20. století už byl déle jak 
čtvrtstoletí zmenšen o nejvzdále-
nější dvůr od zámku. Hanůvka, 
rozprostírající se severně od obce 
byla ve vlastnictví rytmistra Schlar-
bauma. K pronikavé proměně stále 
rozlehlé nemovitosti hraběcí rodina 
přistoupila, jak jíž zmíněno počát-
kem léta 1905. K prodeji nabídla 
polnosti o výměře něco přes 2800 
jiter (juterek). Ponechala si pouze 
zámek, park, panskou zahradu, 
mlýn a palírnu. 

Patronaci nad odprodejem půdy 
převzala osídlovací banka ve Vrati-
slavi. Přilehlým obcím doporučila, 

aby pole odkoupily celistvě. Koupi 
celků však překazila vysoká cena. 
Všechny zájemce podle informací 
sekretáře Kirchnera osídlovací ban-
ka od 2 jiter evidovala. Na seznamu 
figurovali jména občanů Kravař, 
Koutů, Štěpánkovic i Velkých 
Hoštic. Z nabízené půdy mělo být 
odprodáno okolo 600 jiter. Mezi 
kupujícími byl i farní úřad. Pan fa-
rář Ignatz Maiss koupil pole, mírně 
kopcovitou parcelu, známější farské 
břehy. Hned za železniční tratí 
odkoupil 3 jitra půdy, v současnosti 
areál chovatel, opavský obchodník 
Weisshuhn. Rozhodl se na této 
ploše postavit parní pilu a sklad 
šibru (břidlice). Rozprodej majetku 
tím nekončil. Místní obchodník 
František Glabazňa koupil panský 
dvůr u zámku (dneska Golfclub) 
s domem pro služebnictvo, zde 
stojícími stájemi, stodolou, kůlnami 
a zbývajícími na ploše asi 7 jiter se 
nacházejícími věcmi. Za koupené 
objekty zaplatil 29 000 marek. Za 
odprodej místa nacházejícího se 
v krásném, vyhovujícím prostředí, 
kde nejmenovaný podnikatel měl 
zájem  postavit továrničku, nabízel 
35 000 marek. Téhož roku byl 
k prodeji nabídnut i dům, v němž 
na Hospitální (do r.1946), nynější 

Kolofíkově ulici provozovala místní 
nemocnice. „Špitál“, majetek pan-
ství, podle v matrikách vedených 
záznamech sloužil od roku 1653 
chudým, opuštěným, starým lidem. 
Předpoklad, že pan hrabě nebo 
hraběnka, jak se zprvu proslýchalo, 
nechají na svých pozemcích pro 
tyto lidi postavit novou nemocnici, 
se nenaplnil. Pfeilovi do poloviny 
1907 prodali poslední ze svých 
dvorů – Nový dvůr. Kupcem 
a držitelem velkostatku se stal ná-
jemce panských statků Karel Kroll 
z Friedersdorfu v okrese Neustadt. 
Pod katastr usedlosti připadlo přes 
360 ha, z nich se rozloha polí roz-
kládala na 292 ha, 62,5 ha tvořily 
louky a pastviny a 8 ha plochy činil 
lesní porost. Za dohledu svého 
hospodářského inspektora tady 
Kroll choval osvědčený holandsko 
– oldenburský skot. Jakostní pro-
dukt šlechtěného stáda krav, mléko, 
distribuoval k prodeji obyvatelům 
obcí. I on pěstoval cukrovku a pše-
nici, kterým tady vyhovovala půda 
a klima. Makléř Kroll si velko-
statek nadlouho nepodržel. Čekal 
na vhodnou příležitost, aby ho se 
ziskem prodal. V závěru října roku 
1910 se mu naskytla, když o Nový 
dvůr projevil zájem jeho krajan 

Max Pinkus. Vlastník velkostatků 
v Hněvošicích, Služovicích a Oldři-
šově zakoupené pozemky přidružil 
k posledně jmenovanému. Komerč-
ní rada Pinkus, kníže Lichnovský, 
baron Rotschild a hrabě von Sprin-
zenstein ze sousedních Velkých 
Hoštic tenkrát vlastnili více jak 
polovinu půdního fondu v regionu. 
Své silně okleštěné panství se roz-
hodla hraběcí rodina Pfeilových 
definitivně odprodat na Nový rok 
1911. Kupcem nemovitosti zámku 
s parkem se stal baron dr. Felix von 
Luschka – Selheim. Za odprodaný 
majetek Pfeilovi inkasovali 375 000 
marek. Prodej panské nemocnice 
byl naštěstí pro obec kompenzo-
ván 18. července 1905 vysvěcením 
a oficiálním otevřením kláštera. 
Klášterní objekt, další Seyfriedovo 
dílo, předal důstojný pan farář 
Maiss sestrám Kongregace Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova. Ty v budově 
zřídily vzdělávací ústav pro mladé 
hospodyňky. Odtud se „klášterny“ 
začaly starat a poskytovat službu 
nemocným lidem. Jejich věhlas se 
rychle šířil. Staly se uznávanými 
a vyhledávanými pro každého, kdo 
pomoc potřeboval a s důvěrou se na 
ně obrátil.

Pokračování příště

Šalamounovy ostrovy
Několik let připravovaná výpra-

va dopadla poněkud jinak, než jsem 
předpokládal. Narazil jsem totiž 
na lidi, kteří přemýšlejí způsobem 
„Peníze nebo život“. Navíc k tomu 
používají pomůcku - mačetu.

Z těch mnoha kultur Šalamou-
nových ostrovů mě zajímaly dvě, 
tajuplně znějící Kwaio a Moro. Již 
v Sydney jsem navázal kontakt s 
člověkem, který byl sám ze kmene 
Kwaio, navíc tamním učitelem. 
Onen přítel však podlehl zákeřné 
nemoci a z naší společné výpravy do 
nitra území Kwaio tak sešlo. Stále 
jsem však byl v kontaktu s jeho 
rodinou, která pro mě představovala 
jakousi základnu. Po mém příletu 
na Šalamouny jsem tak nemusel 
marnit čas a mířil jsem na jisto, k 
mým přátelům. Přesun z hlavního 
města Honiary byl následující. 3 
hodiny na rychlé meziostrovní lodi, 
kde se pasažérům nestačily vydávat 
igelitové sáčky, následoval půlden 
na korbě přetíženého náklaďáku, 
následkem čehož byly dva defekty 
a několikahodinové zpoždění. Pře-
spal jsem v domě jednoho učitele, se 
kterým jsem se na korbě seznámil. 

Další den jsem po několika hodi-
nách, na pronajatém motorovém 
člunu, dorazil na místo. Dle infor-
mací, které mému příjezdu před-
cházely, už o mne a mých záměrech 
věděli i dva nejvyšší náčelníci území 
Kwaio.

Ti však v době mého příjezdu 
nebyli na místě a já tak v rodině ze-
snulého kamaráda trávil déle času, 
než jsem předpokládal. Společnost 
mi dělala právě sestra mého kama-
ráda, jediná osoba z celé vesnice 
schopna a ochotna hovořit se mnou 
anglicky. To se však po čase stalo 
trnem v oku části vesničanů, kteří 
mou přítomnost vnímali poněkud 
jinak.

A tak se stalo, že nám bylo po 
14 dnech dáno ultimátum. Buď za-
platím v přepočtu 1000AUD=1700 
Kč nebo budeme oba dva o hlavy 
kratší. To už jsem měl za sebou 
schůzku se sedmi zástupci vesnice, 
která však dopadla patem. Teď jsem 
tak stál před hrozbou, která pro 
mě znamenala stop a nenaplnění 
mých několikaletých představ o 
proniknutí do nitra území Kwaio, 
tam, kde se uctívají duchové zesnu-
lých předků, nadpřirozené síly jsou 

samozřejmostí a západní civilizace 
nemá vůbec žádný vliv. Navíc mi ve 
stejnou dobu někdo ukradl mé jedi-
né boty... Života si cením nejvíce, 
přistoupil jsem proto na výkupné, 
které se mi podařilo částečně snížit. 
Využil jsem však situace, a aniž 
bych cokoli zaplatil, vydal jsem se o 
půlnoci na kanoi, i s tou dívkou, do 
nejbližší policejní stanice. Nejedna-
lo se mi ani tak o tu hrozbu, ta se 
dala řešit penězi, ale o boty nemalé 
hodnoty, bez kterých byl můj sen 
těžko myslitelný. Po delší diskusi, 
především s místním policistou, byl 
tam i australský, mi bylo doporu-
čeno se zpátky nevracet. Další den 
jsme pak byli oba dva eskortováni do 
bezpečí, z dosahu krvelačných do-
morodců. Tím však pro mě zdaleka 
nic neskončilo. Prakticky do stejné-
ho místa jsem se pak vydal ještě dva-
krát. Výši případného rizika jsem si 
uvědomoval, přesto „chtíč“ poznání 
a snaha prorazit do nitra svérázného 
kmene, mě ovládaly více než obavy 
o život. I když jsem ani jednou ne-
dosáhl svého, spíše naopak, dostal 
jsem se do téměř stejné situace jako 
dříve, můžu být spokojen co jsem o 
těchto lidech slyšel předtím. Prostě 

„Peníze nebo život“. Přesto však 
na Kwaio nevzpomínám negativ-
ně. Spíše naopak. Poznal jsem je 
takové, jací skutečně jsou, a přežil 
jsem. Jako jakýsi bonus tak poklá-
dám mou přítomnost na svatební 
hostině Kwaio, na kterou jsem byl 
pozván. Tam jsem také po dlouhých 
letech opět ochutnal vepřové maso. 
Odmítnutí by totiž nemuselo být 
pochopeno. Vše probíhalo v rámci 
Kwaio tradic a to i přesto, že se vše 
konalo v již křesťanské vesnici. Víra 
má totiž na tradiční zvyky nesku-
tečný vliv, likvidující. Veškeré maso 
a zelenina se pekly v tzv. zemních 
troubách mezi rozžhavenými kame-
ny. Výjimkou byla krev prasat. Ta se 
pekla v bambusových tyčích přímo 
na ohni. Bambus také sloužil jako 
zásobník vody, ze kterého se pilo. 
Ještě něco k těm prasatům. Byla 
zabita dvěma způsoby v závislosti na 
tom, kdo byl členem jaké víry. Část 
jich byla podřezána a část udušena 
omotáním jejich rypáků špagátem. 
Všechny dobroty se servírovaly na 
banánovníkové listy či do rozpůle-
ných bambusových tyčí.

Pokračování příště
Dali Kupka
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třešňovoU aLejí (Čtení na poKraČování)
7
Edeltraud vstala časně ráno. 

Dobytek bučel, slepice kdáka-
ly a husy se snažily překřičet 
všechny. Edeltraud obešla svá 
ranní zastavení, napojila a nakr-
mila zvířata a umyla se u studny. 
Matka to neviděla ráda, chtěla, 
aby se Edeltraud myla v domě, 
ale Edeltraud byla líná po sobě 
uklízet. Nikomu nevadilo, když 
nacákala na dvoře, v domě by 
musela setřít podlahu, naleštit 
skříňku a vynést lavor se špina-
vou vodou. Venku stačilo umýt 
se, chrstnout vodu z lavoru na 
hnojiště, lavor opláchnout a hoto-
vo. Proto se v létě myla radši ven-
ku. Nevěděla, že ji matka každé 
ráno pozoruje z kuchyně, svírá 
rty a roní vnitřní slzy nad ztrátou 
civilizace. Chtěla mít z Edel-
traud jemnou vychovanou dívku. 
Teď však více než o Edeltraud 
dbala o dobytek, pole, zahradu, 
děvečky a pacholky. Vlastní 
děti nechávala napospas osudu. 
Musely se nějak protlouct. Edel-
traud utíkaly zásadní roky, ale její 
matka boj za lepší život vzdala. 
Místo vzdělané dcery měla po-
loděvečku, která se každé ráno 
ráchá u studny, aby ze sebe smyla 
pach dobytka. Jak asi vypadala 
výuka ve škole, když před začát-
kem vyučování měla Edeltraud 
za sebou několik hodin perné 

práce v hospodářství? Nedělala 
si iluze. Ještě před několika mě-
síci doufala, že válka brzy skončí, 
muž se vrátí domů a všechno 
vpluje znovu do starých kolejí. 
Teď jí bylo jasné, že změna, která 
nastala, je definitivní. Edeltraud 
zhrubla, muž nepíše, ona sama 
je k smrti unavená a skeptická. 
Někde ve hvězdách je psáno, že 
všechno je lež.

Zatímco se Edeltraud myla 
u studny v Třebomi, jejímu otci 
se podařilo ukrýt mezi hustými 
větvemi keřů a stromů. Zoufale 
sám na daleké Krétě sledoval 
rojnici Novozélanďanů, kteří 
postupovali krajinou a bez souci-
tu masakrovali vše, co se hnulo. 
Výstřely padaly jeden za druhým 
a ve vzduchu byl cítit pach krve. 
Ještě dlouho poté, co rojnice zmi-
zela, se neodvažoval ani pohnout. 
Stál v keřích a snažil se nedívat 
na mrtvoly ležící na zemi, visící 
v padácích na stromech či zaklí-
něné v keřích. Všude, kam stočil 
oči, byla mrtvá těla. Hleděl proto 
k nebi a několikrát se přistihl, že 
se úpěnlivě modlí. Po hodinách 
ticha sebral odvahu a opatrně se 
vyplížil z keřů, které mu poskytly 
záchranu. Tiše přebíhal mezi ke-
ři a stromy a přeskakoval mrtvá 
těla. Většinu mrtvých poznával, 
byli z jeho roty.

Slunce stoupalo k poledni 

a oteplovalo se. Zdálo se mu, že 
takové horko ještě nikdy nezažil. 
Měl žízeň a srdce mu bušilo jako 
splašené. Narazil na kontejner se 
zbraněmi a zásobami. Zaradoval 
se. Vzápětí zaznamenal vpravo 
od sebe nepatrný pohyb. Sáhl po 
zbrani, ale uvědomil si, že nesmí 
na sebe upozornit střelbou. Než 
vytáhl nůž, objevili se před ním 
tři příslušníci jeho roty. Nejprve 
naprázdno polkl a pak se roz-
plakal. 

Objali se, otevřeli kontejner, 
vybrali zbraně a zásoby a vydali 
se směrem, který jim večer určili. 
Asi po dvou hodinách se k nim 
přidala skupina osmi mužů. Ze 
sto dvaceti šesti jich víc nepře-
žilo.

Dvanáctičlenná skupina 
postupovala k letišti v Maleme. 
K večeru se zdálo, že budou brzy 
u cíle. Snad polevili v opatrnosti, 
a proto narazili na hlídku. Když 
se ozvala střelba, zpanikařili. 
Dva muži padli hned, ostatní se 
dali na útěk. Utekli však jenom 
čtyři. Ostatní byli pochytáni 
a ubiti klacky a rýči. Vesniča-
né bránili Krétu před Němci. 
Opravdově a brutálně.

Edeltraudin otec zděšeně 
prchal z místa střetu. Nadosmrti 
mu v mysli zůstaly zvuky tříš-
tících se kostí, výkřiky hrůzy 
a krvelačný řev. 

Další události přišly jedna za 
druhou bez souvislostí a bez vní-
mání. Bitva o letiště, to byly další 
stovky padáků snášejících k zemi 
rozstřílené vojáky v německých 
uniformách, rozbité junkersy, 
které měly přistát na pomoc, 
střelba, střelba a střelba…

Dvě novozélandské kulky si 
našly i Edeltraudina otce. Ucítil 
bolest v břiše. Padl do trávy 
a nahmatal si rány. Přiskočili 
k němu dva vojáci a jeden z nich 
si ho přehodil přes rameno. V tu 
chvíli omdlel.

Byl večer a Edeltraud na 
dvoře splachovala ze svého těla 
celodenní prach a pach. Třebom 
tichla a chystala se k večerním 
motlitbám.

Pokračování příště
Eva Tvrdá

Po předchozích publikacích, 
představujících historický vývoj 
nejpopulárnějších sportů v na-
šem městě, kopané a hokeje, 
přichází autor Herbert Stoklasa 
s další knižní novinkou. Tento-
krát zvolil jiný úhel pohledu na 
minulost.

Chcete se dozvědčt, jak žili 
obyvatelé na rozvíjejících se stat-
cích, posléze panstvích Kravaře, 
Kouty a Dvořisko, později v sa-
mostatných obcích a nakonec ve 
společném městě Kravaře? Chce-
te se seznámit s životem silně 
katolicky orientovaných předků 
na jižním Ratibořsku, pozděj-
ším Hlučínsku až do dnešních 
dnů? Pak nyní máte jedinečnou 
příležitost.

Dlouhodobě připravovaná 
novinka s názvem „KRÁČELI 
CESTOU DLOUHOU“ vy-
chází k jubilejnímu 110. výročí 
výstavby a vysvěcení kravařského 
chrámu sv. Bartoloměje.

Do prodeje přichází právě 
včas, nedlouho před Vánocemi. 
Jistě bude vhodným dárkem pro 
každého, komu není lhostejná 
historie jeho farnosti. Vydání 
knihy schválila Rada města. 
Veškeré smluvní záležitosti pro-
jednal Ing. Milan Rostek.

Vážím si rozhodnutí vedení 
Města Kravaře, které odsouhlasi-
lo vydání mé knihy. Stejně tak si 
považuji zodpovědného přístupu 
a pečlivého posouzení tohoto 
díla Kateřinou Grygarčíkovou, 
která se zasloužila o její stylistic-
ké doladění.

Kravařský Besedník

KráČeLi cestoU dLoUhoU

výroČní den úmrtí aLfreda nobeLa
Uprostřed prosince, poslední-

ho měsíce v roce, žijeme nejin-
tenzivněji přípravami na oblíbené 
rodinné svátky - Vánoce. 10. 
prosinec je však již od roku 1901 
zasvěcen udělování významného 
ocenění pojmenovaného po vy-
nálezci dynamitu, Alfredu Nobe-
lovi. Švédský vědec a průmyslník 
(21. 10. 1833 - 10. 12. 1896) se 
zasloužil o rozdávání Nobelovy 
ceny odkazem ve své poslední 
vůli. Ceny se rozdělují každoroč-
ně v den jeho úmrtí. 

Nobelovou cenou se rozumí 
ocenění udělované za zásadní vě-
decký výzkum, technické objevy 
či za přínos lidské společnosti. 
Všeobecně je uznávána za nej-
hodnotnější ocenění, které může 
být v dnešní době uděleno. No-
belovy ceny se udělují za činnost 
v pěti oborech: fyzika, chemie, 
lékařství, literatura a za přínos 
míru. Spolu s těmito cenami se 
uděluje také cena za ekonomii, 
která ovšem není Nobelovou ce-
nou v pravém slova smyslu, neboť 

ji založila Švédská národní banka 
v roce 1968 a není zmíněna v No-
belově závěti.  

Poprvé byly Nobelovy ceny 
udělovány roku 1901, ceremoniál 
se konal ve Stockholmu. Od roku 
1902 je většina cen předávána 
švédským králem na slavnostním 
večeru, v den výročí Nobelovy 
smrti ve Stockholmu. Nobelova 
cena za mír je v totožném dni 
předávána na ceremoniálu v Os-
lu. Jména  jednotlivých držitelů 

cen jsou známa, bývají zveřejněna 
jednotlivými komisemi v říjnu.

Jedna Nobelova cena může 
být v jednom roce rozdělena 
i mezi více osob (roku 1968 bylo 
rozhodnuto, že nejvýše mezi tři 
osoby). Nobelovu cenu nelze 
udělit posmrtně (in memoriam), 
s výjimkou situace, kdy držitel 
zemře mezi zveřejněním svého 
jména a slavnostním předáváním. 
Toto pravidlo platí od roku 1974. 

Každý držitel Nobelovy ceny 
obdrží medaili, diplom a finanč-
ní odměnu ve výši  10 miliónů 
švédských korun (cca 35 miliónů 
českých korun). Původním cí-
lem této odměny bylo umožnit 
pokračování ve výzkumu či práci 
bez nutnosti ohlížet se na finanč-
ní situaci.  

Na každé medaili je vyryto 
jméno jejího držitele, na líci lze 
vidět portrét Alfreda Nobela a na 
rubu motiv charakteristický pro 
příslušnou cenu a nápis v latině. 
Diplom bývá unikátním grafic-
kým dílem. 
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Obsah katastru a návrhu na vklad
Slovo katastr je odvozeno z latiny 

a znamená krátce asi totéž co soupis. 
Obecně pak býval tímto slovem 
označován přehledný soustavný popis 
zvláštních vlastností, osob, věcí nebo 
práv, zejména pak soupis pozemků nebo 
i výtěžků z obchodů a živností pořizo-
vaný k účelům daňovým. 

Obsah katastru se člení na dva 
hlavní soubory informací. Soubor ge-
odetických informací (dále jen „SGI“) 
se zobrazuje v katastrální mapě, která 
má některou z forem stanovených 
vyhláškou. Původní katastrální mapy 
vznikaly v obdobích významně rozdíl-
ných společenských poměrů a potřeb 
i technické úrovně a v průběhu času 
došlo k jejich obnovování více či méně 
přesnými způsoby nebo převáděním 
do jiné zobrazovací soustavy či měřítka. 
Tak se mohou u katastrálních map 
a map dřívějších pozemkových eviden-
cí vyskytovat v různých kombinacích 
zobrazovací soustavy, souřadnicové 
systémy, měřítka, …Máme digitální 
katastrální mapu a katastrální mapa 
digitalizovanou a obě jsou společně 
nazývány „mapa v digitální formě. 

SGI obsahuje geometrické a polo-
hové určení nemovitostí a katastrálních 
území. Je-li geometrické a polohové ur-
čení číselné, vyjadřuje se v souřadnicích. 
Geometrické a polohové určení rozsahu 
věcného břemene, které se vztahuje jen 
k části nemovitosti, je vymezeno v ge-
ometrickém plánu, který je s listinou 
založen ve sbírce listin. 

SGI obsahuje zobrazení pozemků 
(v mapě parcel), budov, dalších prvků 
polohopisu, hranice pozemků, průnik 
vnějšího obvodu budovy s terénem, 
druh a způsob využití pozemku a další 
údaje. U každé parcely (obrazu pozem-
ku v mapě) je uvedeno parcelní číslo 
v rámci katastrálního území. Výměry 
parcel se zaokrouhlují na celé m2.

V souboru popisných informací 
(dále jen „SPI“) jsou údaje o územních 
celcích, o katastrálních územích, o po-
zemcích, budovách, bytech a nebyto-
vých prostorech, vlastnících a jiných 
oprávněných a o právních vztazích. 

Obsah návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemo-
vitostí.

Návrh musí obsahovat následující 
údaje:

1. Označení katastrální úřadu, kte-
rému je návrh určen

2. Označení účastníků řízení o po-
volení vkladu do katastru nemovitostí

Těmito účastníky jsou účastníci 
smlouvy nebo jiného právního úkonu, 
na jehož základě má být v navrhovaném 
řízení vloženo právo do katastru. Účast-
níkem řízení o povolení vkladu nejsou 
osoby, které nejsou účastníky smlouvy, 
na jejímž základě má být podle návrhu 
vloženo právo do katastru. Účastníkem 
smlouvy není ani advokát nebo jiná oso-
ba, která v zastoupení účastníka smlou-
vu sepsala nebo za něho ve smlouvě 
jednala. Pokud tyto osoby zastupují 
účastníky řízení o povolení vkladu 
před katastrálním úřadem na základě 
ustanovení právního předpisu, jedná se 
o zástupce účastníků řízení. Zastupují-li 
tyto osoby účastníka řízení na základě 
plné moci, jedná se o zmocněnce.

Účastníci řízení o povolení  vkladu 
musí být v návrhu označeni těmito 
údaji:

a) fyzická osoba:  jménem a pří-
jmením, trvalým pobytem a rodným 
číslem

b) právnická osoba: názvem, sídlem 
a identifikačním číslem 

3. Označení práv, která mají být 
zapsána podle návrhu do katastru

Práva lze označit buď přímo, tedy 
jaká práva, ke kterým nemovitostem 

a ve prospěch kterých osob mají být do 
katastru zapsána nebo je práva možno 
označit také odkazem na příslušnou 
část smlouvy nebo jiné listiny, na jejímž 

základě mají být tato práva do katastru 
zapsána, ale vždy tak, aby z návrhu bylo 
možno zjistit, co se katastrálnímu úřadu 
navrhuje. 

K návrhu na zahájení řízení o po-
volení vkladu musí být připojeny tyto 
přílohy:

1. listina (různé smlouvy, dohody, 
prohlášení,..), na základě které má 
být zapsáno právo do katastru nebo 
její úředně ověřený opis v počtu o dva 
větším než je počet účastníků řízení 
(na manžele se pohlíží jako na dva 
účastníky řízení)

2. plná moc, pokud je účastník říze-
ní zastoupen v řízení o povolení vkladu 
zmocněncem

3. výpis z obchodního nebo jiného 
zákonem určeného rejstříku, pokud 
je účastníkem řízení právnická osoba, 
jejíž vznik je podmíněn zápisem do 
takového rejstříku

4. listina prokazující oprávnění 
vlastníka nebo jiné osoby oprávněné 
z právního vztahu nakládat s nemovi-
tostí, jehož právní účinky nastaly před 
1. 1. 1993

5. úředně ověřený překlad listiny, na 
základě které má být zapsáno právo do 
katastru, pokud tato listina není sepsána 
v českém jazyce.

Pokud návrh na zahájení řízení 
o povolení vkladu nemá předepsané 
náležitosti, katastrální úřad vyzve 
navrhovatele, aby ve stanovené přimě-
řené lhůtě odstranil nedostatky návrhu 
s upozorněním, že v případě neodstra-
nění nedostatků návrhu bude řízení 
zastaveno. Pokud navrhovatel nedostat-
ky neodstraní, katastrální úřad řízení 
zastaví.  Za podání každého návrhu 
na zahájení řízení o povolení vkladu se 
vybírá správní poplatek ve výši 500.-Kč 

podle položky č. 120 přílohy k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Poplatek 
se hradí kolkovými známkami při 
podání návrhu na zahájení řízení o po-
volení vkladu nebo jeho uhrazení je 
nutno prokázat dokladem - převodem 
z účtu poplatníka zasláním na zvláštní 
účet státního rozpočtu příslušného 
katastrálního úřadu.

Příklady:

Přeji všem čtenářům v novém 
roce 2007 zdraví, lásku, štěstí a co 
nejméně starostí se svými nemovi-
tostmi a rád Vám odpovím na Vaše 
otázky … (608 87 35 68 nebo miku-
lasek@cbox.cz).

Váš spoluobčan regionu Hlučín-
ska  Ing. Mikulášek
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Označení právního úkonu:
Kupní smlouva
Darovací smlouva
Zástavní smlouva
Smlouva o zřízení věcného bře-

mene
Vklad nemovitosti do základního 

kapitálu obchodní společnosti
Smlouva o zřízení předkupního 

práva
Směnná smlouva
Účastníci řízení:
Prodávající a kupující
Dárce a obdarovaný
Vlastník nemovité zástavy a zá-

stavní věřitel
Vlastník zatěžované nemovitosti 

a oprávněný z věcného břemene
Vlastník nemovitosti a osoba 

oprávněná z předkupního práva
Vlastníci směňovaných nemovitostí
Osoba vkládající nemovitost do ob-

chodní společnosti a obchodní společnost

Marcipánové rohlíčky slečny Elišky
Těsto 1. 12 dkg tuku, 18 dkg 

mouky, 8 dkg cukru, 1 žloutek, 10 
dkg ořechů.

Na vále zaděláme těsto, z něhož 
vykrajujeme formičkou měsíčky nebo 
hněteme rohlíčky. Pečeme v mírně 
vyhřáté troubě.

Těsto 2. 10 dkg loupaných mandlí, 
10 dkg moučkového cukru, 1 bílek, 
rum.

V míse zpracujeme těsto a děláme 
rohlíčky, které klademe na upečené 
měsíčky nebo rohlíčky a nahoru je 
polejeme čokoládovou polevou.
Kokosky z celých vajec

25 dkg moučkového cukru, 25 
dkg kokosu, 3 vejce, 3 lžíce hrubé 
mouky, 1 vanilka

Vše promícháme a z hotového těs-
to tvarujeme malé hrudky přímo no 

připravený plech. Pečeme do růžová.
Perníkové kuličky

50 dkg perníku, 25 dkg tuku 
Iva, 25 dkg cukru, 5 dkg kakaa, 1 dl 
rumu

Perník pomeleme, tuk rozpustíme 
a vše smícháme. Z těsta uděláme ku-
ličky, které plníme višní nebo rozin-
kami namočenými v rumu. Nakonec 
máčíme v čokoládě.
Ovocný chlebíček paní Aničky

14 dkg moučkového cukru, 2 
celá vejce, 14 dkg krájených mandlí, 
14 dkg citronády nebo kandovaného 
ovoce, 15 dkg sušených fíků, 15 dkg 
datlí, 15 dkg rozinek, z půl citrónu 
sekaná kůra, 14-20 dkg krupicové 
mouky

Fíky o datle pokrájíme. Ze všeho 
zaděláme těsto, z kterého uděláme 3 
válečky, potřeme rozšlehaným vej-

cem a dáme do středně teplé trouby 
péci (sušit). Krájíme až příští den na 
plátky.
Čokoládové banánky paní Jaškové

42 dkg tuku, 16 dkg cukru, 50 
dkg selské mouky, 5 dkg kakaa, 2 
žloutky

Zpracujeme těsto a pomocí strojku 
na těsto vytvoříme tyčinky. Ty slepu-
jeme marmeládou.
Moka kolečka

28 dkg margarínu Hera, 14 dkg 
cukru, 10 dkg mletých ořechů, 40 
dkg hladké mouky, 1 lžíce mleté 
kávy, 1 celé vejce

Vše zpracujeme v těsto, pak roz-
válíme a formičkou děláme kolečka, 
upečeme, dohromady slepíme kré-
mem, do kterého dáme trochu kávy. 
Poleva bílá, rumová.

Přejeme dobrou chuť.
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