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Bezpečné přechody pro chodce
V obci Píšť v části nazývané Korea (při příjezdu ze směru od Chuchelné) se během
měsíce listopadu zrealizoval
záměr předjímaný v rozpočtu
obce na rok 2007 pod označením zřízení přechodu a napojení chodníku v části Korea.
V návaznosti na již proběhlé vybudování chodníku
a instalování uvítacích tabulí,
působících při vjezdu do obce reprezentativním dojmem,
jsme mohli během října a listopadu pozorovat budování
chodníku na protější straně
silnice a jejich propojení přechodem pro chodce, který se
vyznačuje charakteristikami
bezpečného přechodu.
Přechod je vyznačen jak
vodorovným značením, tak
i umístěním svislé značky doplněné o f luorescenční podklad. Obojí odpovídá zásadám pro dopravní značení na

pozemních komunikacích,
jejichž tvůrcem je Ministerstvo dopravy a spojů České
republiky.
Ve večerních a nočních
hodinách kvalitně slouží systém přisvětlení přechodu pro
chodce intenzivním světlem
bílé barvy. To činí chodce
kontrastujícího vůči tmavšímu
pozadí a snáze viditelného.
Stavbu bezpečných přechodů pro chodce podporují i další obce hlučínského regionu
a tyto aktivity směřují k praktikování takového stavebnětechnického řešení přechodů,
kterým bychom se vyrovnali
vyspělejším státům. V Bolaticích se na navrhování podoby
přechodů dokonce spolupodíleli žáci místní základní školy.
V příštím roce se obec hodlá
postarat i o nasvětlení pro
bezpečnější přechod chodců
ve večerních hodinách.

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2008
přeje redakce

Nové vydání knihy Dědictví je v prodeji
Historické prostory někdejšího Café Habsburg, v současnosti
Literární kavárny knihkupectví Academia v Ostravě, hostily
vpodvečer 6. prosince 2007 setkání u příležitosti křtu druhého vydání knihy Dědictví. Ve

Církevní Silvestr
Všichni máme určité zažité představy ohledně toho, jak
prožijeme silvestr, poslední den
aktuálního roku. Tušíme, že
jej budeme chtít prožívat buďto v bezpečí domova obklopeni nejbližšími osobami, tácky
s jednohubkami a známým dálkovým ovladačem nebo zvolíme
variantu společenštější a zaplatíme si určitý komfort v některém z restauračních či kulturních zařízení. Domnívat se, že
tyto způsoby trávení posledního
dne v roce jsou ty jediné správné, je očividně předsudek.
Skutečnost, že silvestr není
třeba slavit jen na konci kalendářního roku, ale stejně dobře
i v závěru roku liturgického, demonstrují animátoři hlučínského děkanátu. Ti ve spolupráci

s občanským sdružením pozvali
zájemce, především z řad věřících i sympatizantů, aby přišli strávit Církevní Silvestr do
prostor kulturního domu v Bohuslavicích. Jako den konání
byl určen 30. listopad 2007,
neboť je zvykem, že pořádání
předchází první adventní neděli
a po ní následujícím přípravám
na příchod Spasitele. Nedílnou
součástí oslav je účast na mši
svaté v místním kostele.
Účast na akci nevyžaduje,
dle doporučení na pozvánce,
velkých příprav, postačí sezvat
přátele a opatřit si pár drobných, které lze na místě směnit
za jídlo a pití.
Pro letošní ročník bylo doporučeno se dostavit v jednobarevném oděvu.

světle žlutém interiéru prodejny
a kavárny, jehož obrovská okna
nabízejí výhled na celé Masarykovo náměstí, hosty přivítala
šéfredaktorka vydavatelství Repronis Marcela Stehlíková.
Prostor byl zaplněn do posledního místa zájemci o autogram a vyslechnutí autorského
čtení povídky Fajne kafe. Všichni
zúčastnění přišli, aby si nechali představit nové vydání knihy
Dědictví. Na jeho zrodu se velkou měrou podílel zájem čtenářů
a četné ohlasy na první vydání.
Kniha nyní obdržela pevněj-

ší vazbu, která má snáze odolat
opakovanému čtení. Ve srovnání s prvním vydáním obsahuje
jednu novou povídku a dobové
fotografie z archivu manžela autorky a pana Kotláře, starosty
obce Hať.
Všichni přítomní
si směli na
úspěch knihy
na trhu připít a ochutnat tradiční
hlučínské
koláče. Křtu
knihy vodou
z Opavice se
ujal novinář
Ivo Mludek,
blízký přítel
autorky. Knize popřál, „aby si našla v dnešní
zbrklé době, která příliš nepřeje
literatuře, svého čtenáře“. A neopomněl vyslovit naději, že se jí
to podaří.
Autorka má v plánu podniknout i další předvánoční setkání
se čtenáři. 7. prosince zavítá do
knihkupectví Pergamen v Hlučíně, 11. prosince se setká se
čtenáři v krámku U paní Vesny
v Kravařích a v neděli 16. prosince od 15 hodin bude podepisovat
svoji knihu v penzionu U sv. Mikuláše v Hati. Kniha je v prodeji
za 189 Kč.
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Rybáři, pozor!

Také v zimě myslíme na zahrádku
Hlavně musíme zhodnotit letošní úrodu a naplánovat si práce
na příští rok. Musíme si provětrat
hlavu v tom smyslu, co jsme udělali letos na svých zahrádkách
dobře a co jsme naopak pokazili,
nebo nestihli udělat. Z tohoto se
musíme poučit a příštím rokem
to špatné vylepšit. Toto všechno
můžeme získat při prostudování
časopisů a knih, nebo při návštěvě
přednášek, které pořádají zahrádkáři. Slíbil jsem vám v posledním
čísle, že se s vámi podělím o novinky, které jsem získal na oblastním školení v Ostravě-Zábřehu
v listopadu.
Přednášel ing. Krška, ředitel
Lednice o pěstování meruněk
a broskví. Česko dodává během jednoho roku na trh kolem
7 tisíc tun, Francie 123 tisíc tun
a Španělsko 143 tisíc tun. U meruněk velice kolísavá úroda, kolísavá teplota a síla mrazu. Kritické
teploty -10 až -12 stupňů mrazu.
Poškození květních pupenů,-7
stupňů v době květu, -5,5 stupně
mrazu. Meruňka potřebuje chránění severovýchodních větrů, nebo před severním svahem. Když
trvá -5 stupňů déle než 2 hodiny,
je po úrodě. Je možno večer před
mrazem stromy mlžit. Doporučuje nejlépe odrůdu VELKOPAVLOVICKOU, dále VECCOT,
BERGERON, jsou to pozdější
odrůdy květem. HARLAYNE
je odolná odrůda. Nové jsou také LESKORA nebo LEROSA.
HARCOT je také skorá odrůda.
LEGOLDA nová dobrá odrůda,
LENEDA nová spolehlivá velmi úrodná odrůda. MARLEN je
klon z VELKOPAVLOVICKÉ.
Meruňky se dají pěstovat i jako stěna, ale chráněny od severu a na stěně budovy. Ve stěně
se nezakracují jednoleté výhony.
V Itálii se pěstují meruňky jako
palmety na tři etáže do výšky asi 3
až 4 m. Na sploštělých vřetenech
je nejvíce úrody. Ve velkosadech
řežou stěny strojově traktorem
šablonovitě. Meruňky se můžou
pěstovat buď s terminálem nebo také s kotlovitou korunkou
jako broskve. Letním řezem zakrátíme 1/3 silných kosterních
větví, v období koncem května
do první poloviny června. Je to
takzvaný výchovný řez. V srpnu
upravíme hustotu korunky. Velkopavlovická odrůda není vhodná
pro pěstování vřeten. GOLDRICH je nová velice úrodná odrůda. WANGENHEIMOVÁ je



výborná podnož pro meruňky.
Roste o 50 % méně než semenáč
meruňky. Myrobalanová podnož
hodně podrůstá. Doporučoval také tyto odrůdy: LEANA, pozdně
kvetoucí, úrodná a mrazuvzdorná. LEMEDA, průmyslová odrůda. LEJUNA, pro mražení
a kompoty. ORANGE RED,
krásné plody. HARGRAND, veliké plody na kompoty, předčasný
úhyn. Odrůda GOLDRICH je
cizosprašná. PLUOT, je to meruňka plus slíva. Velice doporučoval probírku plodů, malé spadnou
samy, větší protrháme na šířku
dlaně. Z nemocí bych upozornil
hlavně na šárku. Další je ESFY,
kdy jsou listy zkroucené a později
opadávají. Monilia, je to plíseň,
použijeme postřiky ROVRAL,
nebo HORIZON. Leukostoma,
je to dřevokazná houba, proti tomu použijeme KUPRlKOL nebo
Šampion, a to při opadu listu
a před rašením.
Dále se zmínil o pěstování
broskvoní. Pochází hlavně z Číny, Íránu, Itálie, Španělska, USA,
Chile, Argentiny. Řez doporučuje
po odkvětu, velmi nutný pro další
vývoj úrody. Také srpnový řez je
velmi nutný, kdy upravíme hustotu koruny.
Broskve se dají pěstovat i jako
štíhlé vřeteno. Podnože doporučuje: LASIBERIAN, BM-VA-2,
ST. JULIEN, SIBERIAN. Také
višeň plstnatá je vhodná podnož.
Odrůdy doporučuje tyto: RED
WINN, MAYKREST, SPRING
LADY, FAVORITA MORRETINI, ROYAL GEM, ROYAL
GLORY, REDHAVEN, ELBERTA, pozdní odrůda.
Koncem prosince pamatujte na
řez roubů, které budete potřebovat
k jarnímu roubování. Znovu upozorňuji, při mrazech nebrat rouby
do holých rukou, ale vždy mějte
kožené rukavice. Rouby budeme
odebírat z peckovin. Z jádrovin
bereme rouby až koncem ledna,
ale na to vás ještě upozorním
v lednových novinách. Nařezané
rouby uložíme na severní stranu,
kde tyto zapícháme do nádoby
se říčním štěrkem a dbáme na
neustálou vlhkost. Určitě jste si
už vybrali odrůdy, které si chcete
na jaře naroubovat, tak se také
zajímejte kdo tyto vlastní a už si
je zajistěte, jaro je tu coby dup,
tak ať jste připraveni. Také si už
zajistěte štěpařský vosk a vázací
materiál. V zimním období si také
doplňujte znalosti, které získáte

z různých knih a časopisů, kterých je dnes dostatek.
Musíme doufat, že bude také letošní zima tak mírná, jako předešlá, ale toto se může
projevit zase na větším výskytu
nemocí a škůdců a proto vás seznámím s některými změnami,
které připravuje Opavské AGROBIO. Na školení nám přednášel
ing. Tomáš Nábělek. Ochrana:
Kdo nemá dvoudenní školení
na jedové přípravky, nesmí tyto prodávat. Některé ochranné
prostředky také letos a v příštím
roce končí. Tak například: HATRIK a OUPAREN už nejsou
v prodeji. KARATHÁNE, které
je na Americké padlí u angreštu
už také není, MICAL-M do 30.
března 2008 pak končí, RUBIGAN, do 30. června a také končí,
SUMITHION-SUPER, který
byl na květílku na cibuli a roztoče
na jahodách končí, ZOLONE
končí letos. Za tyto přípravky
jsou nové a jak tvrdí ing. Nábělek,
jsou lepší než ty předešlé, ale také
budou dražší.
Už je v prodeji jejich KALENDÁŘ ŠETRNÉ OCHRANY
VÝŽIVY Zahradních rostlin,
kde máte možnost se dopodrobna seznámit s novými prostředky s jejích užíváním a ředěním.
Tento kalendář by měl mít každý
pěstitel doma, kde se má možnost
poučit. Jsou tam barevně vyobrazeny všechny i ty nové postřiky
a jejich použití v nejpříhodnější
dobu. Jsou tam INSEKTICIDY,
FUNGICIDY, HERBICIDY
a HNOJIVA.
Jelikož je zimní období a to
je vhodná doba pro poučení, tak
v příštím vydání novin vás seznámím s dalšími novinkami, které
jsem se na školení dozvěděl a to
jak o ochraně, tak také o přednášce ing. Kokošky, ředitele sadů
v Životicích u Havířova. Byla to
zajímavá přednáška, která zaujala
hlavně ovocnáře.
Plánujte už také, co budete v lednu vysévat nebo sázet
a opatřete si už semena, postřiky a hnojiva. Napadne-li mokrý
sníh, pozor na stálezelené dřeviny
a jehličnaté keře, může je rozlámat. Setřásejte jej z nich.
Na závěr vám všem přeji spokojené Vánoce, mnoho úspěchu
a hlavně zdraví v Novém roce
2008.
Toto všechno a mnohem víc
vám všem přeje:
Erich DUXA z BOROVÉ

Ryby na prosinec
1. den - dobrý do 13.00 hodin
2. den - docela dobrý
3. den - dobrý do 15.00 hodin
4. den - průměrný od 15.00
hodin
5. den - průměrný od 15.00
hodin
6. den - dobrý pouze po poledni
7. den - docela dobrý po poledni
8. den - průměrný zrána, docela dobrý po poledni
9. den - velice dobrý do 9.00
hodin
10. den - velice dobrý do 9.00
hodin
11. den - velice dobrý do 11.00
hodin
12. den - velice dobrý do 15.00
hodin
13. den - velice dobrý do 15.00
hodin
14. den - špatný den
15. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
16. den - průměrný od 10.00
do 16.00 hodin
17. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
18. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
19. den - celý den je průměrný
20. den - celý den je průměrný
21. den - celý den je průměrný
22. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
23. den - celý den je průměrný
24. den - celý den je dobrý
25. den -špatný den
26. den - špatný den
27. den - docela dobrý od rána
do šera
28. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
29. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
30. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
31. den - průměrný od 10.00
do 16.00 hodin
Petrův zdar
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Dopis z Mnichova
V roce 1988 mě překvapil dopis
z Německa. Ozvala se mi nějaká
sestřenice Johana, o které jsem
nikdy neslyšel. Možná kdysi byla
o ní nějaká řeč, ale tehdy mě to
nezajímalo. Celá věc byla nyní
o to horší, že už jsem se nemohl
nikoho zeptat, protože rodiče už
několik let odpočívali na místním hřbitově. Mimo jiné jsem se
v dopise dočetl, že je o deset let
starší než já a narodila se v Bernu
/nynějším Moravském Berouně/.
Od roku 1945 je v Německu a teď
žije v Mnichově a podstatou dopisu byla prosba, zda by nemohla
přijet, že by se moc ráda podívala
do svého rodného města.
Neuplynul snad ani měsíc a já
jsem nedočkavě čekal na autobusovém nádraží v Ostravě a vzápětí
se u nás sešla celá rodina. Po náležitém přivítání se vyprávělo, vzpomínalo a mezitím i ukápla nějaká
ta slzička. Trvalo chvíli, než došlo
na souvislé vyprávění znovunalezené sestřenice Johany.
Do roku 1945 bydlela s rodiči
v Moravském Berouně. Byla tam
směs národností, ale všichni spolu dobře vycházeli. Těsně před
koncem války se začaly projevovat
snahy některých lidí dělat v městečku pořádek. Hysterie propukla
až těsně po válce. Na nádraží začaly zastavovat dlouhé vlaky, které
odvážely lidi na odsun. Ve svých
dvanácti letech Johana už nebyla
hloupá, a nešlo jí do hlavy, proč
se s pláčem ubíraly na nádraží
i hodně staré sousedky a sousedé,
dokonce i maminky s kočárky.
Jednoho dne přistihla tatínka,
že na zahradě něco zakopával,
a bylo vidět, že mu není příjemné,
že jej zahlédla. Dověděla se, že
jsou na odsunovém seznamu a do
povoleného patnáctikilového rance
se toho moc nevejde. Proto nějaké
věci zakopal tatínek na zahradě,
aby něco bylo, až se vrátí zpátky domů, pošeptala jí maminka.
Johana se dočkala jen pokrčení
ramen, když se se slzami v očích
ptala proč?
Johana se šla rozloučit se svými
nejlepšími kamarádkami. Jedné
svěřila svého pejska a druhé musela odmítnout slíbené kotě, na které
se tolik těšila. Pak se všechny tři
rozběhly do kopce na konec parku,
usadily se na „jejich“ stromě, na jehož tlustých větvích často sedávaly
a hrály si s panenkami, a ještě si
mohly hodiny a hodiny vymýšlet
a plácat nesmysly, aniž by je někdo
okřikoval.

Tentokrát jim nebylo do řeči.
Johana nikdy nezapomněla, jak se
smutnýma očima rozhlížely po líbezném zvlněném kraji koupajícím
se v paprscích zapadajícího slunce.
To přece není možné, že by tady již
nikdy spolu neusedly. V slzách se
rozešly s nadějí, že se jistě sejdou
v lepších časech.
Ráno před dnem „D“ maminka chodila po domě jako tělo bez
duše, loučila se v duchu s každým koutkem domku zděděného
po rodičích a prarodičích, občas
zaběhla ještě ke známým a příbuzným s něčím, co se do rance už
nevešlo. Odpoledne ještě naposled
se srdcem plným smutku a s růžencem v ruce usedla v zahradním
altánku.
V podvečer se všichni odebrali
na hřbitov, aby se rozloučili se svými předky. Maminka dlouho hladila očima jméno na mramorové
desce, které patřilo synkovi, jenž se
na začátku války narodil, ale konce
se nedožil. Kdo ví, co nás čeká,
Bože, opatruj nás, šeptala maminka při odchodu ze hřbitova.
Po neklidné noci se probudili
do šedivého rána. I nebe plakalo
nad nespravedlností, která se tady
děla. Zahoukání vlaku ukončilo
pláč a loučení a vlak se s mohutným vypuštěním páry rozjel. Nastala nekonečná cesta do neznáma,
skrápěná slzami matek a rušená
pláčem dětí. Jen starým lidem již
vyschly slzy a s otazníkem v očích
sledovali dění kolem sebe. Co jsme
komu udělali? Jak to může udělat
člověk člověku? Na některých zastávkách nastal smutný problém,
bylo třeba vynést a pohřbít mrtvé,
kteří tuto křížovou cestu vzdali.
Den ode dne se počet lidí zmenšoval a zároveň, čím více se vzdalovali od domova, tím více ubývalo
i zásob jídla. Občas jim na nádražích, když vlak na chvíli zastavil,
dobří lidé něco dali, a tím jim pomohli přežít. Prozíravá maminka,
která se ještě před odjezdem vrátila
z nádraží domů pro pytlík s kostkami cukru! Ten jim bezpochyby
zachránil život.
Po strastiplné pouti vystoupili bývalí obyvatelé Bernu v malé
vesničce u Mnichova v americké
zóně. Starousedlíci toho sami moc
neměli a ještě k tomu tolik zubožených chudáků! Nedalo se nic dělat, nařízení bylo nařízení. Rodiny
byly rozděleny po domech a příští
dny trávili všichni práceschopní
dospělí odklízením trosek v Mnichově. Nebylo příjemné nacházet

v sutinách zbytky těl a připomínek
zmařených snů kdysi spokojeného
života. Co všechno dokázal jediný
zfanatizovaný malíř pokojů! Ten se
musí smažit v pekle, nezapomněl
připomenout tatínek každý den po
návratu z práce. Jedinou výhodou,
kterou tato těžká práce přinášela,
bylo alespoň chvilkové zapomenutí
na domov. Někteří starousedlíci
dávali nepokrytě najevo „nadšení“
z vnucené společnosti přivandrovalců.
Johanka se záhy připojila k houfu dětí, které každý den v poledne
běžely s kastrolkem ke kasárnám.
Američtí vojáci jim nechávali to,
co k obědu nesnědli. Zbytky! Ale
jen ten, kdo nezažil, co je skutečný
hlad, se může nad tím pohoršovat
a ušklíbat.
Byly to těžké časy, ale rodina
byla spolu, a to byla veliká výhoda.
Odrazili se ode dna, když otec
dostal nabídku vozit z místního
statku mléko do Mnichova. Přestěhovali se do jednopokojového
bytu na statku a v té době se pravidelně začaly na stole objevovat
kousíčky másla, konvička mléka
a nějaký brambor. Za dva roky
se rodina opět stěhovala, když se
uvolnilo místo s bytem na místní
miniaturní poště.
Do třetice se stěhovali ještě
o jednu vesnici blíž k Mnichovu,
když otec dostal práci v Mnichově
v expedici u Siemense a maminka
v malé pletárně. Ve vesnici bydlelo
více lidí ze Sudet, a to bylo radosti.
Rodinka získala nové přátele, kteří
jí tolik chyběli. Každá návštěva
sklouzla vždy ke vzpomínkám,
které je spojovaly a s odstupem času se stávaly stále krásnějšími. Jak
tvrdí klasik, že vzpomínky jsou
jediným rájem, ze kterého člověka
nikdo nevyžene. Starousedlíci je
nikdy mezi sebe nepřijali a stále je
měli za méněcenné občany. Welcher? Der Ausländer! V té době
začal mít otec zdravotní potíže.
Podepsalo se na něm každodenní
sezení na kozlíku mlékařského povozu v chatrném oblečení. Zlobily
jej ledviny a stále častěji pobýval
v nemocnici.
Nadarmo se neříká, že člověk
si má pěstovat přátele. Kolik je
přísloví o přátelství, které člověk
pochopí, až se dostane do úzkých.
Právě přátelé pomohli mamince
překonat samotu, když byl otec
v nemocnici, a oběma rodičům
pak dobu, kdy Johanka pobývala
na studiích. Tam se taky seznámila
s Paulem, který se narodil v Šum-

perku, v rodině se stejným osudem. Po ukončení studií se vzali
a odstěhovali do Mnichova, kde
bydlí dodnes. To bylo vždy radostí
a vzpomínání, když se všichni sešli
u Paulových rodičů. Vzájemně se
podporovali v naději, že se ještě
jednou do své vlasti vrátí, alespoň
na návštěvu.
Opakovaně se rodina pokoušela získat povolení k návštěvě
svého bývalého domova. Marně.
S přibývajícími léty rodiče pomalu přestali věřit ve splnění svého
přání. Jen Johanka to nevzdávala.
Tajně si představovala, jak asi ten
jejich domek se zahrádkou vypadá, vždyť ještě má na jazyku chuť
raných jablek a ostatního ovoce.
Stále měla naději, ale rodičům čas
neúprosně ukrajoval dny. Velkou
vzpruhou pro ně byla tři vnoučátka, která, když trochu povyrostla,
ráda poslouchala babiččino vyprávění o zemi zaslíbené jménem
Bern.
Jednoho dne dědečka zradily
ledviny a babička jej do měsíce
následovala. Jejich vroucné přání
zůstalo nesplněné. Na pomníku
mají napsáno: Zemřeli daleko od
milovaného domova. Takových
nápisů je na hřbitovech v kraji kolem Mnichova hodně.
Léta přibývala, děti vylétly
z hnízda a Johana přestala věřit,
že se do svého rodiště ještě někdy
podívá. Musela si přiznat, že i ten
obraz městečka jejího šťastného
dětství vybledá. Kolikrát se přistihla, že sice píše žádost o povolení, ale nebyla si jistá, zda po tom
skutečně ještě touží. V podstatě to
chtěla hlavně dopřát rodičům, ale
když už tady nejsou...
Pak přišel čas jistého uvolnění
v cestování do východního bloku,
ale Johanka nějak ztratila chuť i odvahu, zvláště když se setkala s lidmi,
kteří se vrátili z návštěvy svého bývalého domova a neskrývali rozčarování. Mrzí mě, že jsem tam vůbec
jel, mám z toho akorát špatné spaní,
konstatoval při návratu z jedné takové návštěvy Johančin spolupracovník. Co oči nevidí, srdce nebolí.
Více už o tom nemluvili a Johanka
to na čas vzdala.
Psal se rok 1988. Po dlouhé době
se Johance zdálo, že se ocitla v Berouně. Ve snu se toulala po důvěrně
známých místech a všechno bylo
neskutečně krásné. Když se ráno
probudila, bylo rozhodnuto. Pojede
se podívat domů!
Pokračování příště
Z knihy Jany Schlossarkové
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Klienti hodnotí práci úřadu

Přínosy konzumace medu
Me du ,
ne j z n á mě j š í mu
a nejdů ležitějšímu včelímu
produkt u se připisuje řada
přízniv ých účinků na lidský
organismus.
V návaznosti na test y
s krysami bylo zveřejněno, že
med pomáhá v boji se stresem,
zlepšuje paměť a zpomaluje
proces stárnutí.
Do opozice k medu stavíme řepný cukr. Ten se musí
nejpr ve štěpit v játrech na
v yužitelné jednoduché cukr y
a pak se distribuuje k buňkám krevním oběhem. Hladina v yužitelných cukrů v kr vi
tedy stoupne až po časové
prodlevě.
Při užití medu stoupne tato
hladina okamžitě a její následný pok les je velmi pozvolný. Důsledkem je fakt,

ž e slazení medem zatěžuje
organismus daleko méně než
řepný cukr.
Med obsahuje mimojiné
i složitější cukr y – dextriny
– které přispívají ke snazšímu
hojení poranění kůže.
Popálená kůže se s jejich
užitím r ychleji a s méně patrnými jizvami hojí.
Téhož účinku lze v y užít
při vředov ých chorobách, neboť hojiv ý účinek medu se
projevuje také na poraněných
sliznicích.
Pravidelné pití medové vody ráno nalačno údajně dokáže snížit intenzitu a frekvenci
obtíží, i ur ychlit hojení žaludečních nebo dvanácterníkov ých vředů.
Neředěný med může působit pálení žáhy.

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
PROSINEC 2007
neděle 2. 12. v 15.00 hod.

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

V rámci projektu zvyšování kvality poskytovaných
služeb probíhá v těchto dnech
na Městském úřadu v Hlučíně dotazníkové šetření spokojenosti klientů s vyřizováním
záležitostí. Studenti Ostravské
univerzity oslovují návštěvníky
úřadu se žádostí o zodpovězení
otázek týkajících se navštíveného úseku, průběhu vyřizování,
osobního přístupu úředníka,
apod. Součástí dotazníku je
také ohodnocení práce odboru
známkami jako ve škole.
Výsledek šetření bude sloužit nejen jako podklad pro
případné změny na městském
úřadu, ale také pro srovnání
s ostatními městy zapojenými
do projektu. Také srovnávání
je důležitým hybným faktorem
zvyšování kvality.

Medem si lze v ypomoci také při korigování v ysokého
tlaku. Obsahuje látku acetylcholin, která rozšiřuje drobné
cév y a tím snižuje tlak.
Při potížích s nespavostí,
podrážděností a ner vozitou je
lépe med užívat večer před
spánkem. Rozpuštění v mléce
posílí zk lidňující účinek medu
a učiní jej dlouhodobějším.
Řada lidí si spojuje užívání
medu s léčbou onemocnění
dýchacích cest.
Silice v medu obsažené totiž usnadňují v ykašlávání hlenu a dextriny současně tlumí bolest zanícených sliznic.
Med se tedy s úspěchem užívá
nejen při chřipce, angíně či
zánětech průdušek, ale i při
léčbě závažnějších a vlek lých
plicních chorob.

Křížovka
1
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13

14

15

16

17

A
B
C
D

Pásmo vánočních kreslených pohádek pro nejmenší.

E

pátek 7. 12. v 17.00 hod. a 19.30 hod.

G

Film Velká Británie, USA – akční, dobrodružný. V českém znění.

CH

F

HVĚZDNÝ PRACH

H

I

sobota 8. 12. a neděle 9. 12. v 17.00 hod.

EDITH PIAF

Film Francie, Velká Británie, ČR - drama
pátek 14. 12. v 19.30 hod.

GYMPL

Film ČR - komedie
sobota 15. 12. v 17.00 hod. a 19.30 hod.

ZBOUCHNUTÁ

Film USA – romantická komedie
neděle 16. 12. v 17.00 hod.

GYMPL

Film ČR - komedie
neděle 16. 12. v 15.00 hod.

POHÁDKY POD SNĚHEM

pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako
svědectví, …(tajenka).				
Plinius
Vodorov ně: A. Úplně (nář.); kůže (nář.); kolečka (nář.). B.
Kořist; čaj; zelí (nář.); náš letopočet; ruský hudební nástroj. C. Doma
(angl.); nula; obyvatel Troje; část chrámu. D. Kryt; značka poloměru;
ukazovací zájmeno; SPZ Vsetína; SPZ Prahy; literární dílo. E. Soubor
vozů; nevyhmátnout (nář.); hlavní město Peru. F. Plod; chemická značka
astatu; samohláska; nebo; boží soud; snížený tón. G. Já; lyže; odstáté pivo
(nář.); oddíl dobrodruhů. H. Ano (nář.); česká televize; SPZ Ostravy; nealkoholické pivo; poplach. CH. Souhláska; předložka; cestovní doklad; dívčí
jméno; opice; citoslovce. I. Botanicky smradlavec; hůl (nář.); ruský souhlas;
dvě samohlásky
SVISLE: 1. Citoslovce skoku; měkkýš. 2. Vysoký úder; chemický prvek.
3. Psací potřeba; chemická značka radonu; ryba. 4. Výzva; církevní stavba. 5. Chemická značka dusíku; vak; jednotka míry. 6. Písmeno abecedy;
úsečka kružnice; iks. 7. Vzor z kostek; předložka; plod. 8. Nádoby na vodu;
nepojmi. 9. TAJENKA. 10. Velký kus dřeva (nář.); dům (nář.). 11. Ženské jméno; sokl (nář.); začátek abecedy. 12. Lhát (nář.); přísada při výrobě
piva. 13. Paže (angl.); oco; avivážní prostředek; spojka. 14. Vzbouřenec;
přemety. 15. Slon; událost. 16. Pouze (nář.); samohláska; kus trávy. 17.
Španělská chůva; citoslovce zvonění.
Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 12. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za listopad P. Václavíková, Opava.		
Blahopřejeme.
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Kam za adventní atmosférou
V titulcích českých deníků se
letos nezávisle na sobě objevilo
několik zaručených tipů, kam za
atmosférou vánočních trhů. Byly
si nápadně podobné a jeden vedle
druhého se rozplýval nad krásami a specifiky adventní atmosféry
v jednotlivých evropských městech.
Kdo by jen na chvíli podlehl dojmu, že adventní trhy mívají atmosféru dost identickou, toho se pokusí
z omylu vyvést cestovní kanceláře

a nízkonákladové letecké společnosti. Uvádí tím záměrně potenciálního návštěvníka vánočních trhů
na zcestí. Občas to vyznívá, jako
by se pravé kouzlo Vánoc skrývalo
každou chvíli v jiném evropském
městečku, tu před vídeňskou radnicí, tu v Londýně. Jednotlivá pořadatelská města se div nepřetahují
o dlouholetosti tradice pořádání trhů. Přiměje nás to na chvíli dumat,
zda není nezbytné si dojet do Vídně,

kde se nabízí možnost si za poplatek
v řádu několika eur ponechat originální hrneček od punče.
Smyslem návštěvy náměstí v adventním čase bývá možnost pořídit
drobné pozornosti svým blízkým,
poskytnout nevšední zážitek dětem,
které si berou Ježíška do úst tím častěji, čím víc svíček hoří na adventním věnci. Odlišné chutě a vůně
jednotlivých trhů dokáže vykouzlit pestrý sortiment kulinářských

specialit vlastních té které oblasti.
Skořice i stromy, které odíváme do
slavnostního hávu vytvoří kulisu
poměrně zaměnitelnou. Adventní
atmosféru beztak nedělá množství
stánků, u kterých se zvládneme ve
spěchu zastavit.
Přeji Vám, aby advent ve Vašem
podání nepostrádal určitou dávku
duchovního rozměru, umírněného
těšení se a zdobnosti v příbytcích
i v myslích.

Hraniční kámen
opět na svém místě
Někdejší hraniční kámen mezi
Hlučínem a Dlouhou Vsí (dnešní
ulice Dlouhoveská) se po rekonstrukci ulice Pode Zdí opět vrátil
na své místo.

Kámen, který místní někdy
označují pro tvar jeho vrchní části jako kamennou bábovku, je
navržen na zapsání mezi kulturní
památky. Na současné křižovatce
ulic Pode Zdí a Ostravská stojí
téměř 150 let - je na něm vytesán
letopočet 1858.
Charita Hlučín
připravuje Tříkrálovou sbírku 2008!
Koledníci budou chodit po domácnostech v městě Hlučíně,
Bobrovníkách 4. – 6. ledna
2008!

OTEVŘENO
Pondělí – Pátek 9 – 18 Sobota 8 – 17

Neděle 10 – 17

Zároveň
Charita Hlučín přeje Všem
krásné
a požehnané Vánoce
a šťastný Nový rok
2008!
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Pozdravy z Hlučínska, Místopisné pohlednice
Čtení na pokračování, Darkovice
a Darkovičky
Pravděpodobně po ničivém mongolském vpádu český
král daroval obec cisterciáckému k lášteru na Velehradě,
jak dosvědčuje breve papeže Inocence z 18. prosince
1250 jmenujícího Darkovice
v k lášterním majetku. Jedná
se o pr vní písemnou zprávu
o existenci obce.
Zá hy neda leko Da rkovic před rokem 1265 vznik la
obec Žibřidovice a mezi nimi
nejstarší r ybník na Opavsku
s mlýnem. Hospodářský rozmach byl zastaven nek lidnými časy vojenských střetů po
smrti krále Přemysla Otakara
II. Žibřidovice zanik ly a Darkovice zpustly. Tepr ve z pověření opavského vévody Mikuláše II. hradecký purkrabí
Přesek Darkovice obnovil. Za
kolonizační činnosti ve vsi
obdržel 2 lány polí a 14 dalších lánů osídlil nov ými hos-

rekatolizaci. Za jezuitů v roce
1721 žilo v Darkovicích 27
poddaných, z toho 21 sedláků,
6 zahradníků a 1 svobodný
mlynář. Jezuitům v obci náležel vrchnostenský dv ůr a rybník. Přetěžovali své podddané
plat y i robotami, a v y volali
tak v Darkovicích i na celém
šilheřovickém panst ví v roce
1734 jejich vzpouru.
S uvedeným panst vím sdílely Darkovice i další osudy.
Prusko, ke kterému byla obec
po uzav ření v ratislavského
míru v roce 1742 přičleněna,
v roce 1823 zrušilo robotu
a svou radost nad touto událostí poddaní v yjádřili postavením kaple na počest svého
osvobození.
Škola v Darkovicích vznikla a zároveň získala školní budovu v roce 1867. Po připojení
k ČSR měla obec rozlohu 466
ha, 989 oby vatel, 148 domů,
3 hostince, 2 obchody. Dne
1. ledna 1979 byly Darkovice

Darkovice, celkový pohled foto datovaná 1967

podáři. Obnovené Darkovice
se dostaly pod správu hradu
Landeku se soukromými majiteli za roční plat 5 hřiven,
jak tomu bylo na počátku 15.
století např. u Hanuše z Češova.
Opavský zemský hejtman
kníže Kazimír Těšínský děd ičně př ipoji l Da rkov ice
k hlučínskému panst ví, ale již
roku 1568 synové jeho majitele
Štěpána z Vrbna rozdělili toto
dědict ví, tak že obec dostal
se Silheřovicemi, Koblovem
a Hatí Karel z Vrbna. Přes odpor opavských zemských stav ů
Darkovice s celým šilheřovickým panst vím v roce 1673 získala jezuitská kolej v Opavě,
aby i zde provedla násilnou



sloučeny na přechodnou dobu
s Hlučínem jako jedna z jeho
městských čt vrtí. Od 1. ledna
1991 je obec opět samostatnou.
Pravděpodobně na místě
zanik lých Zibřidovic byla založena nová ves Darkovičky,
která se popr vé připomíná při
dělení Opavska v roce 1377.
Tehdy ve vsi žil zeman Hanuš,
kter ý příslušel pod pravomoc
opavsk ých k níž at Hanuše
a Přemka.
Samostatný statek Darkovičky byl personálně spojen
od 15. století s Markvartov icemi za majitelů Bzenců
z Markvartovic. Po smrti otce
Fabiána a smrti bratří Jana

a Jiřího zdědil Markvartovice
s Darkovičkami Kryštof Bzenec mající za manželku Ludmilu Bírkovou z Násile, v roce

čepním právem a sousední kovárnu.
8. září 1863 byl ve vsi odhalen pomník zdejšího rodáka

Darkovičky, montáž–pohled ulicí, statek, obchod a hostinec
foto datovaná 1937
1551 odprodal Markvartovice a sochaře Jana Jandy z Berlína
a ponechal si jen Darkovičky, „Panuj Marie“, v letech 1873kde zbudoval t vrz.
1874 byla postavena kaple.
Evangelický majitel neměl
lehké pořízení se sousedy, katolickými pány z Vrbna na
Hlučíně, kteří se soudili nejpr ve o majetek s velehradskými cisterciáky a pak se soustředili na Kryštofa Bzence.
V roce 1566 inscenovali jeho přepadení v Darkovičkách,
kde jej svázaného dovlek li na
náves a pak jej propustili, aby
se záhy dobý vali do jeho dvora. Za této napjaté situace pan
Kryštof raději Darkovičky následujícího roku pánům z Vrbna prodal a usídlil se v Opavě.
Takto byly Darkovičky připojeny k hlučínskému panst ví,
Evangelíci z tohoto panst ví se
nadále scházeli tajně k bohoslužbám, a není proto divu, že Darkovičky, kostel foto 1994
za třicetileté války zde došlo
Po připojení k ČSR měly
k vážným střetům, při kterých Darkovičky rozlohu 477 ha,
870 oby vatel. Obec byla v roDarkovičky zpustly.
Ale již v roce 1643 se zde ce 1930 elektrif ikována. Již
usídlili 2 sedláci se 2 zahrad- od 12. čer vna 1960 se stala
níky, zatímco dv ůr a fojtst ví městskou čt vrtí Hlučína.
bylo pustinou. Za majitele Františka Řehoře hraběte
Gianini žilo v Darkovičkách
k roku 1721 10 sedláků a 7
zahradníků.
Panský dv ůr a krčma patřily majitelům hlučínského
panst ví.
V roce 1823 požár zničil Darkovičky, areál čs. opevnění
v Darkovičkách většinu dře- foto 1994
věných budov, v roce 1831
Poz or u hodná je z dejší
pro nově založenou školu obec e x pozice československého
koupila podle pověstí bý valý opevnění před 2. světovou
rytířský zámek Bzenců s v ý- válkou.
Příště Dolní Benešov
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Třešňovou alejí
Pokračování z minulého čísla
8 Edeltraud chodívala na statek blízko kostela za svou kamarádkou Inge. Hrávaly si v kuchyni pod stolem, i když se už pod
něj sotva vešly. Matka Inge je
nechávala. Řídila svou domácnost přesně, důkladně a s jistou
elegancí. Věřila v řád, pořádek,
poslušnost a v boha. Edeltraud
mívala na statku u Inge pocit
dokonalého bezpečí. Všichni věděli, kde je jejich místo a jaká je
jejich úloha. Inge a její rodina,
to byla čistota, kázeň, disciplína
a jakási všeobjímající láska, která
dopadala i na Edeltraud.
Jednoho zářijového dne roku tisíc devět set čtyřicet jedna
přišla Edeltraud tak jako mockrát předtím k Inge domů. Řád,
pořádek, poslušnost a možná
i bůh byly pryč. Statek zaplavilo
podivné ticho. Vyděšená Edeltraud zamířila do kuchyně pod
stůl. Našla pod ním Inge strnule hledící před sebe, oči oteklé
od pláče. Ubrus vytvářel přítmí,
jindy bezpečné a příjemné, dnes
umocňovalo úzkost. Edeltraud
naprázdno polkla a přisedla si
k Inge.
Otec Edeltraud polykal v té
době prach, vztek, zlost a hrůzu
východní fronty. Slýchával, že
ruská fronta je děsivá. Když ji
ale zažíval sám na sobě, zdálo se
mu, že se propadl do pekla.
Cesta vlakem na východ ubíhala rychle. Mezi vojáky panoval
optimismus. Většina zažila válku zatím jen v týlu, někteří zažili
rychlé obsazování západní Ev-

(čtení na pokračování)
ropy. Ti netušili, jak může taky
válka vypadat. Věřili, že německý voják je uvědomělý, disciplinovaný a odhodlaný a že wehrmacht je neporazitelná armáda.
Otec Edeltraud měl ale v sobě
dobývání Kréty. Neodvažoval se
o něm hovořit. V noci se budíval
hrůzou, slyšel znovu praskání
kostí svých kamarádů, které lopatami dobíjeli vesničané, viděl
rozstřílená těla zaklesnutá v padácích, stromy obsypané mrtvolami padajícími z nebe. Zpocený
hrůzou přivolával boha, ale ten
ho zřejmě neslyšel. Nechal ho
odcestovat do pekla na východ
a nestaral se. Bůh je mrtev. Kde
jen tahle slova slyšel?
Edeltraud zatím seděla v Třebomi pod kuchyňským stolem
a hleděla na Inge.
„Co se stalo?“ šeptla.
Inge se na ni podívala a rozeštkala se. Zmatená Edeltraud
netušila, co dělat. Vylezla zpod
stolu, aby vyhledala vysvětlení. Matka Inge, jindy sebejistá,
vzorně upravená a usměvavá, seděla na divanu, vlasy rozcuchané, pohled roztěkaný a nevěřícný
a cosi mumlala. Ostatní členové
domácnosti se tiše pohybovali
jako dřív, ale Edeltraud cítila, že
nic není jako dřív. Její pohled zachytil jednu změnu. Stejně jako
u nich doma i na statku u Inge
visela na zdi fotografie otce rodiny ve vojenské uniformě. Dnes
byl jeden z rožků fotografie potažen černou páskou. Edeltraud
se lekla. Tohle se přece dělá,
když… Náhle pochopila. Otce

Inge zemřel. Edeltraud nemohla
odtrhnout pohled od fotografie.
Muž v uniformě, voják neporazitelné armády, je mrtev. Jak to?
Edeltraud si myslela, že muži,
kteří odešli do wehrmachtu, se
brzy vrátí, prostě jsou jen na
nějakou dobu pryč, splní úkoly
a pak se vrátí a všechno bude
jako dřív. Hleděla na fotografii
uniformovaného muže a uvědomovala si, že německý voják není
chráněn kouzlem, je smrtelný,
a že nic už nebude jako dřív.
Její otec poznával kouzlo
wehrmachtu na vlastní kůži.
Po několika dnech na východní frontě Kréta kamsi zmizela.
Doma slýchal, a říkalo se to
ještě i ve vlaku, že ruský voják
je bez bojové morálky, se slabým
odhodláním a výkonem. Počáteční bleskový ústup Rusů dobře
posloužil propagandě, ale skutečnost na frontě se velmi rychle
měnila. Mezi vojáky kolovaly
zvěsti o tom, že ruská armáda je
daleko početnější a daleko odhodlanější, než se předpokládalo. Kdo zvítězí? Bude vyřešen
odvěký boj mezi germánským
a slovanským světem? Před pár
měsíci tohle nebyly otázky. Fakta vypadala jasně. Civilizace
a řád zvítězí nad barbarstvím.
Rozlehlá krajina, nekonečné
lány slunečnic a kukuřice, neprostupné pralesy a bažiny…A
silnice? Jen prašné cesty. Prach
pronikl všude a všechno pokryl.
Lidi i techniku, jemné průduchy
vzduchových filtrů aut a tanků, jemný písek se dostal až do

válců. Beznadějný boj techniky s přírodou. Vojáci celé léto dýchali prach a těšili se na
deště, které prach smyjí. Když
ale opravdu deště přišly, prosili
o sucho. I malý déšť rozvodnil
potoky a řeky, krajina se proměnila v jezera a bažiny, místo prachu všude mazlavé bláto,
v němž technika zapadala. Byl
však konec léta tisíc devět set
čtyřicet jedna a fronta přece jenom postupovala vpřed. Wehrmacht stále ještě vítězil.
Edeltraud se vrátila domů
a neměla odvahu sdělit novinu. Hleděla zaraženě na otcovu
fotografii na zdi, na matku míchající cosi v hrnci na plotně, na
sourozence čekající na oběd.
Do kuchyně vpadla vyděšená
služebná a s vytřeštěnýma očima
nabírala dech. Edeltraud věděla,
co chce říct. Než zaznělo první slovo, Edeltraud z kuchyně
utekla. Oči z fotografie na zdi za
ní zamyšleně hleděly.
Pokračování příště, Eva Tvrdá

seděl dalej a hleděl do jedneho
mista jak kos do hlisty. Naraz ožil,
oči mu zasvičily:
„Maš tam ešče tu samohonu?“
obračil se na Vilmu. „Mam, ale
chčela sem to skovač na svatky.“
„Ezli chceš měč stromek, tak mi
trošku odlej!“
Vilma pokručila hlavu a choč se
ji to moc nězdalo, tak mu do plaskačky odlala. Věděla, že chlop, jak
se co uvezme, tuž něpopušči. Co
by pro děči nězrobila. Ujec ešče
cošik šuškal nejstaršemu synkovi
a naraz skočil ku oknu. Jak na
zavolanu idě hajny Machalik dom
kole jejich chalupky.
Zaklepal na něho přes šajbu:
„Hajny, poče na pulku, dy su
ty svátky!“ Teho něbylo třeba dva
razy pobizač. Oklepal na schud-

koch buty od sněhu, v šini pověšil
flintu, sejal baranicu a už seděl
pod pecem na ryčli s velku pulu ve
zmrzlych rukach.Nejstarší synek
mrknul na tačika a vytračil se
z kuchyně.
Netrvalo dluho, ujec oknem
zahlednul, že se synek vračil
a stromek skoval do šopy. Včil už
seděl ani na jehlach a čekal, skoro
se hajny zdvihně. Ten seděl ani na
smole, v plaskačce už samohony
moc něbylo, to viče, v tej žimě
mu šmakovalo. Naščešči, jak se už
zdalo, že nězbudě, miž samohony
přilač, nahledla do dveři hajna.
Hned spuščila, že ho hleda feršter, bo su v reviru svižo vyřnute
stromky. Borak hajny hned věděl,
kera bije. Zakeď popijal, synčiska
zaš rabovali. Jako každy rok ich

něuvachoval a včil budě za to
potrestany. Aby se něřeklo, tuž se
honem lečel do lesa podivač. To
viče, že žadnaho něchytnul, synci
tak hlupi něbyli, aby v lese čekali,
až na ně kery přidě. Jak přišel
dom, hajnemu už ve dveřoch baba
nadavala:
„Ty tam lopeš u čijich ludi ani
jaluvka, mezičim či tam zloději
hospodařu. A kaj maš stromek
pro nas?“
Měl. Každy rok hajny vachoval, ale něuvachoval, choč se už
nikda na samohonu něstavil. Za
to ujec o tym rad povědal. Smial
se, že dyby něbylo samohony,
tak by u nich byly Vanoce bez
stromka.
Z knihy Jany Schlossarkové
Smich a plač v jednym měchu

Přeji všem čtenářům
Zrcadla Hlučínska
krásné Vánoce a šťastný rok
2008.
Eva Tvrdá

Vanočni stromek
Bylo to kole roku 1930. Roboty nebylo, zato všudě velka bida,
žilo se v tej době moc zle. Vánoce na krku, každy se staral, jak
poshaňač trošku peniz na rybu
a stromek. Aspoň trošku tej radošči pro děcka.
U četky Vilmy bylo tych hladnych hrtaňu pět. Byl Ščedry děň,
ale žadněmu něbylo moc do smichu. Děcka enem zahlidaly, čekaly na stromek a furt se nic nědělo.
Četka byla z teho něščasna, ale
ujec ešče věc. Seděl u stola, hlavu
podepřenu a chvilama enem povzdechnul. Naraz se podiva:
„Mamo, kery revir ma hajny
Machalik?“ „Na či něviš, ten ku
Oskaršachče, jak se idě na Lihotku přecej!“ „Aha, tak to tam ešče
budě,“ pravěl sam pro sebe a zaš
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100. výročí Stolice geodézie a důlního měřictví
Historie tím, že lidi informuje
o minulosti, umožňuje jim soudit
přítomnost. T. Jefferson
Cílem tohoto článku je Vás
informovat o historii činnosti lidí,
kteří žili a jsou mezi námi a setkali
se minulý měsíc u příležitosti 100.
výročí založení Stolice geodézie
a důlního měřictví na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě
v Ostravě. Tato činnost se výrazně
„podepsala“ na vývoji celého regionu nebo se významně podílela
na hornictví, hutnictví a těžkém
strojírenství a souvisejících oborů jako stavebnictví, zemědělství,
ekologie,…
Důlní měřictví bylo jedním ze
základních předmětů všech učebních plánů na báňských školách
v Jáchymově, Baňské Štiavnici,
Příbrami i Ostravě. V roce 1849
bylo v Příbrami zřízeno „báňské
učiliště vysokoškolského charakteru“, které bylo v roce 1868 přejmenováno na „Báňskou akademii“
a ta byla v roce 1894 formálně prohlášena na vysokou školu, i když
se o vysokoškolském charakteru
předcházejících forem studia nedalo pochybovat. Název Vysoká
škola báňská byl škole přidělen
v roce 1904. Studium na tehdejší
Vysoké škole báňské v Příbrami
bylo dvouleté, ale podmínkou pro
přijetí bylo absolvování teoretického studia na univerzitách nebo
polytechnikách. Mezi přípravnými předměty byla již tehdy zařazena Praktická geometrie, tj.
dnešní Nižší geodézie. V prvním
ročníku bylo přednášeno důlní
měřictví, které bylo také jedním
z nejdůležitějších předmětů závěrečné zkoušky.
Prvním profesorem byl v roce 1849 jmenován Karel Heyrovský a jeho prvním asistentem
Augustin Beer, který po smrti
prof. Heyrovského se v roce 1863
stává jeho nástupcem. Augustin
Beer napsal první českou příručku
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o důlním měřictví vydanou roce
1852 v Příbrami. Její přepracované vydání vydané v roce 1856 se
stalo rozšířenou knihou v tehdejší odborné veřejnosti. V té době
obsah důlního měřictví tvořily
základy praktické geometrie a ryze důlně měřické discipliny jako
např. připojovací a usměrňovací
měření, hloubkové měření, měření závěsnými přístroji, počítání
chyb a stanovení přesnosti. V té
době bylo samostatně přednášeno
Důlní mapování.
Dekretem prezidenta republiky z roku 1945 byla Vysoká škola báňská přemístěna z Příbrami
do Ostravy. Důvodem tohoto
rozhodnutí bylo přemístění školy do centra hornictví, hutnictví
a těžkého strojírenství. Začátek
působení VŠB v Ostravě byl poznamenán obtížemi, které vyplynuly z válečné přestávky ve výuce,
z přestěhování školy do nového
prostředí v Ostravě, nedostatku
výukových místností. Přes všechny tyto potíže byla výuka zahájena
7. listopadu 1945. Ústav důlního
měřictví a geodézie byl v tomto prvním období po roce 1945
umístěn v budovách III. a IV.
bývalého učitelského ústavu ve
Slezské Ostravě – Hladnově. Do
těchto budov byly umístěny sbírky
měřických přístrojů, jemnomechanická dílna, kanceláře pedagogů a výukové místnosti. V těchto
budovách byla Katedra důlního
měřictví a geodézie, která vznikla
z původního Ústavu důlního měřictví a geodézie soustředěná až
do roku 1964, kdy si rozvoj školy
vynutil výstavbu budovy hornického pavilonu na Chitussiho ulici
ve Slezské Ostravě, do kterého
se katedra přestěhovala. S dalším
rozvojem školy bylo v roce 1964
rozhodnuto o výstavbě areálu VŠB
v Ostravě – Porubě. Výstavba byla zahájena v roce 1965 a v roce
1973 se mohlo započít se stěhováním kateder do nových místností
pedagogů a poslucháren. V roce
1972 se však uskutečnilo přestěhování sbírek měřických přístrojů
a skladu měřických přístrojů a pomůcek, knihovny a fotolaboratoře
do budovy bývalé hutnické fakulty
v centru Ostravy. V roce 1973 se
uskutečnilo přestěhování pedagogů katedry do nových objektů
areálu VŠB v Porubě. V té době
se ještě dokončovala výstavba laboratoří, dílen a některých poslucháren, takže po přestěhování
fotolaboratoře a sbírek měřických

přístrojů se uskutečnilo až v roce
1976 a opravny měřických přístrojů z Hladnova v roce 1977.
V tomto roce byla přestěhována celá katedra důlního měřictví
a geodézie do nového areálu VŠB
v Porubě.
Na katedře geodézie a důlního měřictví vzniká od roku 1993
nový studijní obor „Inženýrská
geodézie“, který má studijný základ ve všeobecném studiu s nově vzniklými stavebními obory.
Profilující předměty tohoto oboru
jsou Geodézie I, II, Teorie chyb
a vyrovnávací počet, Fotogrametrie, Zaměřování a mapování lomů,
důlní měřictví, Fyzikální geodézie
a geofyzika, Nauka o důlních škodách, Základy kartografie, Geodetické sítě, Inženýrská geodézie,
Katastr nemovitostí, Uživatelské
programy v geodézii, Vyšší geodézie, Měřické přístroje a systémy,
Geodetické a důlně měřické předpisy, Měření pohybů a deformací
a Dálkový průzkum Země.
Od roku 1994 se název Katedry geodézie a důlního měřictví
změnil na Institut geodézie a důlního měřictví a vznikl sloučením
Katedry geodézie a důlního měřictví a Báňské měřické základny
(BMZ).
Od zavedení specializačního
studia důlního měřictví v roce 1951
vychoval institut v řádném studiu
do školního roku 2006/2007 celkem 626 inženýrů - specialistu
v oboru Důlního měřictví a Inženýrská geodézie a v bakalářském
studiu oboru Inženýrská geodézie
a Důlní měřictví celkem 43 bakalářů.

Kluby klubům

Společenské odpoledne si připravili senioři 15. 11. v Kulturním
domě v Hlučíně. O zábavu se postaraly kluby z Vrablovce, Bolatic
a Vřesiny. Kolegům z Vrablovce,

Bobrovníků, Bolatic, Darkoviček, Hošťálkovic, Ludgeřovic,
Markvartovic, Petřkovic, Šilhe-

V současnosti jsou profilujícími předměty v oboru Důlní
měřictví a Inženýrská geodézie:
geodézie, důlní měřictví, teorie
chyb a vyrovnávací počet, katastr
nemovitostí, mapování, speciální
geodézie, fotogrammetrie, měření
pohybů a deformací, nauka o důlních škodách, vlivy dobývání na
důlní díla povrch, laserová technika, uživatelské programy v geodézii, fyzikální geodézie, astronomie, kosmická geodézie, vyšší
geodézie, základy geoinformatiky,
geografické informační systémy,
pedologie a pozemkové úpravy,
zahlazení hornické činnosti a rekultivace, legislativa v zeměměřictví v důlním měřictví. Samozřejmostí je úzká spolupráce
institutu s praxí, zejména při měření a posuzování vlivu hornické
činnosti, sledování stability svahů,
sledování deformací stavebních
objektů a řešení speciálních úloh
ve strojírenství.
Výše uvedené informace o současných vzdělávacích činnostech
Institutu geodézie a důlního
měřictví na Vysoké škole báňské
a 100 leté historii byly vyňaty ze
sborníku XIV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního
měřictví konané dne 21. listopadu
2007 v Ostravě. Další informace je možné získat na webových
stránkách www.hgf.vsb.cz, www.
sdmg.cz, www.igdm.cz .
Ing. Štefan MIKULÁŠEK
- znalec v oboru geodézie a kartografie, GSM: 608 873 568 nebo
E-mail: znalecrealit@volny.cz

řovic, Chuchelné a Vřesiny předvedly humorné scénky, zazpívaly
a zahrály.
Při kávě a koláčích pak pokračovala volná zábava, kluby si
představily svou
činnost,
senioři navázali nové
kontakty a hlavně
- dobře se bavili.
Myšlenka uspořádat akci „Kluby
klubům“
vzešla
z pracovní skupiny
„senioři“ pro komunitní plánování
sociálních služeb.
KC Hlučín myšlenku podpořilo
a zdarma poskytlo prostory.
J. Harazimová

