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říJen
A už je tu podzim v plné 

parádě: Na Šimona a Judy kožich 
sneste z půdy.

Dokončíme sklizeň a věnu-
jeme se výsadbě neopadavých 

listnáčů a jehličnanů. Sázíme 
česnek a po prvním mrazíku 
vyjmeme ze země hlízy jiřinek. 
Domů přeneseme pelargonie, 
fuchsie apod.

výroČí Posvěcení chrámů

rozšíření KaPacity domU s PeČovateLsKoU sLUžboU

KULTUrní CEnTrUM V HLUČíně 
VÁS ZVE

17. října 2006 v 17.00 hodin na

Podvečer s Janou Schlossarkovou
setkání s významnou hlučínskou spisovatelkou

27. října 2006 v 18.00 hodin
proběhne

Vyhodnocení soutěže 750 Hlučínských zlaťáků 

připravujeme:

5. listopadu 2006 v 17.00 hodin

Kytarový koncert Antonína Viliše
evangelický kostel

Biskupství ostravsko-opav-
ské informuje na svých interne-
tových stránkách hned o dvou 
významných výročích, která 
se týkají chrámů v hlučínském 
mikroregionu či jeho okolí. 

22. října 2006 proběhne od 
9:30 hodin mše svatá, kterou 
bude oslaveno 70. výročí od 
posvěcení kostela sv. Floriána. 

Tím bude slavnostně ukon-
čen proces generálních oprav 
chrámu. 

Biskup Lobkowicz o šest 
dní později (v sobotu 28. října 
2006) požehná také novému 
hřbitovu v Hněvošicích a osla-
ví zde společně s farníky 10. 
výročí posvěcení kostela Krista 
Dobrého pastýře. 

V sobotu 23. září 2006 se na 
prostranství před Domem s pe-
čovatelskou službou sešla početná 
skupina občanů, jimž není lhos-
tejno, kterým směrem se ubírá 
rozvoj v jejich obci. V Píšti byl 
toho dne představen výsledek 2. 
etapy výstavby Domu s pečovatel-
skou službou. K první části stav-

by, jež byla veřejnosti představena 
v červnu roku 2004, se přidružila 
zrekonstruovaná budova, v níž 
původně měla své místo kotelna 
základní školy a kabinety. 

Starosta obce ve svém úvod-
ním slovu zdůraznil zásluhy 
všech zainteresovaných v této 
investičně náročné akci. Zho-
tovitelem stavby byla firma Sias 
Opava, fasádu realizovala firma 
Milana Hudezcka a Michaela 
Fichny z Píště. 

Význam celé akce podtrhl svou 
účastí doc. Jan Mrázek, kandidát 
na senátora pro občany Opavska, 
Hlučínska a Vítkovska, který Píšť 
poctil svou návštěvou i při slav-
nostním otevírání Mariánského 
poutního místa.

Původním záměrem, jak vyu-
žít kotelnu bývalé základní školy 
a prostory kabinetů, bylo vybu-
dovat reprezentativní prostory, 
do nichž by se mohla přesunout 
místní knihovna. Zájem o uby-

tování v Domě s pečovatelskou 
službou však předčil očekávání a 
přiměl zastupitele vážně uvažovat 
o rozšíření ubytovacích kapacit. 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
podpořilo snahu zastupitelů při-
dělením dotace ve výši 800 000 
Kč na každý ze šesti bytů, 
celkově tedy 4 800 000 Kč. Po 

jedenácti měsících usilovné práce 
mohla být stavba 25. srpna 2006 
zkolaudována. Celkové náklady 
na výstavbu se vyšplhaly k částce  
8 500 000 Kč. V součtu s první 
etapou byly vynaloženy prostřed-
ky ve výši 22,6 mil. Kč, přičemž 
dotace činily  11,8 mil. Kč. Dům 
s pečovatelskou službou aktuálně 
nabízí k obydlení 16 bytů. 

Budova byla za účasti míst-
ního kněze Mgr. Petra Černoty 
vysvěcena a po přestřižení pásky 
nůžkami ze soupravy pro ma-
nikúru, jež ochotně poskytla 
jedna z přihlížejících, poskytnuta 
k prohlédnutí všem přítomným 
zájemcům. K dispozici bylo také 
malé občerstvení. Pro potěchu 
oka byla ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou 
instalována výstava obrazů pana 
Gerharda Zuga, který mimojiné 
několik svých děl věnoval pro 
výzdobu interiéru Domu s pečo-
vatelskou službou.

Tento kupón
Vás opravňuje k jednomu ošetření pleti značkovou kosmetikou

ZdArMA.
Jestli-že se posléze rozhodnete pro vánoční nákup

máte garantovanou 5 % slevu.
Volejte 605 540 359 (pouze odpoledne)
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Podzimní Práce na zahrádce

Ryby na říjen
    1. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
2. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
3. den - je celý průměrný
4. den - je celý průměrný
5. den - docela dobrý od rána 

do šera
6. den - je celý den docela 

dobrý
7. den - je celý průměrný
8. den - špatný den
9. den - dobrý pouze do 13.00 

hodin
10. den - je celý den docela 

dobrý
11. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
12. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
13. den - je celý den docela 

dobrý
14. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
15. den - je celý průměrný
16. den - dobrý do 14.00 

hodin
17. den - je celý den docela 

dobrý
18. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
19. den - dobrý pouze po 

poledni
20. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
21. den - průměrný zrána 

dobrý po poledni
22. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
23. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
26. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
27. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
28. den - průměrný zrána 

dobrý po poledni
29. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
30. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
31. den - je celý průměrný

Petrův zdar

rybáři, Pozor!
V posledním čísle novin 

jsem vám nastínil práce, které 
jste měli udělat, a to hlavně 
řez jádrovin, ale čeká nás ob-
dobná práce u řezu peckovin 
jako jsou broskve, meruňky 
třešně, višně, švestky a ostatní 
peckoviny. Budeme postupo-
vat obdobně jako u jádrovin. 
Doufám, že jste se nenechali 
ukolébat tím, že broskve, 
meruňky a některé švestky 
neměly plody, ale řez v době 
po odkvětu, kdy jiné roky byly 
plody, byl nutný udělat. Jak 
řezat peckoviny vám nemu-
sím dopodrobna vysvětlovat, 
to už znáte z minulých rad, 
ale hlavně dbejte na to, aby 
stromky byly řídké a tím jsou 
méně náchylné na nemoci.

Letos jste si mohli dovolit 
více zakracovat hlavní větve, 
kdy vám nebylo líto zasáh-
nout do násady ovoce. Tímto 
zásahem posílíte růst a násadu 
květních pupenů pro příští 
úrodu. Velmi nutný je řez po 
otrhání plodů u angreštu a to 
hlavně tam, kde se objevuje 
Americké padlí.

Kdo pěstuje vinnou révu, 
tak už má proveden řez po 
odkvětu.  Ty rostliny vína, 
které namrzly v horní části, 
tak se snažily narašit i když 
jen málo a nepravidelně, ale 
i z toho musíme zapěstovat 
nové obrosty, a to zakrácením 
hlavních výhonů a bočního 
obrostu pro příští rok. Ty rost-
liny, které už doposud nevyra-
šily, můžeme vykopat a snažit 
se sehnat odrůdy, které nebyly 
poškozeny letošní zimou. Pro 
naši oblast by to mělo být stol-
ní víno, které ma větší bobul-
ky než moštové. Také je třeba 
soustavně přihnojovat a to jak 
vinnou révu, tak také ostatní 
ovocné rostliny.

Soustavně také regulujte 
řezem a zaštipáváním všechny 
okrasné stromky a keře a to 
hlavně po odkvětu, aby se tvo-
řením semeníků neoslabovaly.

Letošní suché počasí 
v červnu se hlavně podepsalo 
na velikém přemnožení mšic 
a to hlavně na švestkách. Bylo 
třeba postřik opakovat alespoň 
každých 14 dní, aby se zasáhly 
další generace mšic.

Po velikém napadení se 
mladé výhonky na koncích 
stáčejí a kroutí.

Na okrasné zahrádce si už 

připravte plánek pro případ-
nou novou, nebo doplňující 
výsadbu, a to hlavně po vyhy-
nulých rostlinách.

Také hlídejte soustavně rů-
že a to nejen řezem po odkvě-
tu, ale také napadení škůdci 
a nemocemi. Když se budeme 
o ně dobře starat, tak nám po-
kvetou až do zimního času.

Pěstitelé bonsají mají stále 
práci s tvarováním a přípra-
vou výpěstků pro podzimní 
výstavy.

Je třeba hlídat modříny, 
které žádají dva až třikrát za-
štipávání za letní období.

Také ostatní hlavně listná-
če jako buky, javory, skalníky 
a další je třeba soustavně regu-
lovat řezem, aby jsme podpo-
řili silnější vytvoření kmínků, 
aby představovaly dospělé 
stromy. Některé rostliny je 
třeba také přihnojit a podpořit 
ve vzrůstu.

Na zeleninové zahrádce už 
také sklízíme úrodu a chvá-
líme sami sebe, že se nám 
podařilo vypěstovat krásný 
česnek a hodně okurek a další 
zeleniny. V době sucha pama-
tujte řádně a často zalévat ce-
ler, který je bahenní rostlinou 
a proto potřebuje hodně vody, 
a to hlavně v září a začátkem 
října kdy se zvětšují bulvy 
a kdy je nejvíce náročný na 
vodu.

Ještě mám poznatek k mul-
čování pod stromkama. Na 
zahrádkách sledují, jak mnozí 
lidé mulčují nevhodně, a sice 
tak, že sypou posekanou trávu 
v těsné blízkosti kmene a mají 
dojem, že zabránili odpařová-
ní vody od kořenového balu, 
ale jsou na velikém omylu. 
Mulčovat by se mělo po obvo-
du korunky, kde jsou veškeré 
drobné vyživovací kořínky 
a tyto potřebují zastínit proti 
letnímu úpalu a proti vypa-
řování vody z půdy. Mulčovat 
okolo kmenu mi připadá jako 
mazání medu okolo pusy. 
Mulčovat po obvodu korunky 
je tak důležité, jako hnojit po 
obvodu korunky.

Už jsem vám radil, že si 
máte pořídit nové odrůdy an-
greštu, které jsou tolerantní 
proti Americkému padlí. Jsou 
k dostán jak žluté, tak červe-
né odrůdy. Letos mi zaplodil 
jak červený, tak žlutý. Žlutý 
INVIKTA má tak veliké plo-

dy, že jsem ještě tuto velikost 
neviděl u žádného angreštu 
a jsou poměrně brzo zralé už 
koncem června. Červené jsou 
o něco menší a o týden později 
zrají. Je mnoho jiných odrůd, 
které jsou ve školkách k do-
stání a jistě budete také spo-
kojeni s jejich úrodou a odol-
nosti proti tomuto padlí. Také 
u červeného a černého rybízu 
je mnoho novinek. U černého 
je to hlavně TITANIA, která 
je velice úrodná a má veliké 
bobule a dlouhé třapce. Také 
ostružina Kumbrland měla 
letos velice dobrou úrodu. 
Poznáte ji podle světle šedých 
výhonů a je také ostnatá. Je 
třeba vyzkoušet i jiné novinky 
u bobulovin, kterých je už na 
trhu hodně.

Kdo vysadil pórek, tak je 
dobré ho přikrýt netkanou 
textilii proti vrtalce pórové, 
ale musíme pamatovat fólii 
uvolňovat při růstu. Po skliz-
ni zeleniny a také brambor 
zasejeme zelené hnojení, jako 
pelušku, hrášek, ale nejlepší 
je svazenka, což vám radím 
každý rok.

U rajčat už jsme uřezali 
poslední květní stvol a také 
odlamujeme zvadlé spodní lis-
ty a všechny zálistky a hlavně 
dobře zaléváme.

U truhlíkových květin sou-
stavně odstraňujeme odkvetlé 
a poškozené stvoly, bujně ros-
toucí také můžeme zaštipovat, 
aby odnožily a lépe kvetly.

Už si připravte prostor, kde 
budete vysévat nový trávník. 
Nejlepší období je květen 
a září kdy jsou největší rosy, 
ale toto vám radím od jara. 
Můžeme ještě očkovat broskve 
na semenáčích.

Navštěv ujeme v ýstav y, 
které pořádají zahrádkáři, aby 
jsme si mohli naplánovat co si 
na podzim koupíme pro novou 
výsadbu.

Na výstavách máte možnost 
se zeptat zkušených zahrád-
kářů, kteří vám jistě poradí, 
hlavně u problému podnoží.

V dalším čísle novin vám 
poradím, jaké novinky jsou ve 
školkách připraveny pro pod-
zimní výsadbu.

Přeji vám dobrou úrodu 
a jen samou radost z vašich 
zahrádek.

Erich D U XA
z B 0 R 0 V É
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KřížovKa

ProGram Kina mír hLUČín
říJen 2006

Nevím, jestli se mi to líbí, ale tak nějak jsem … (tajenka).
                R. V. Williams
VodoroV ně: A. Část těla; kdepak (nář.); záda (nář.). B. Horo-

lezecká pomůcka; zabrzdila (nář.); SPZ Rimavské Soboty; název písmene 
„Š“. C. Citoslovce; hvězda; rajská jablíčka; obyvatel severské země; zbraň. 
D. Zkosení; rohlíky (nář.); babička (nář.); hromadně; jednotka objemu 
v Kartágu. E. Poznámka v závěru dopisu; taneční skupina; zkratka spor-
tovního klubu; nůše; protějšek; pokus. F. Solmizační slabika; iniciály herce 
Rodena; harmonie; oblouk (nář.); hanba; končetiny. G. Deštník (nář.); 
africký kmen v Kamerunu; dívčí jméno (5.p.); popěvek. H. Ústa (nář.); 
polít (nář.); kanály.

SV ISLE: 1. Primát. 2. Písmeno abecedy; předložka. 3. Viset; značka 
tlaku. 4. Ven (nář.); chemická značka dusíku; vada. 5. On (nář.); skupina 
zpěváků; SPZ Rokycan. 6. Mládě kočky; zavázání. 7. Okrasná rostlina; 
předložka. 8. Iniciály herce Heřmánka; iniciály zpěváka Kryla; opravna 
lodí. 9. Dětsky sladkost; Tyrolák (zast.); obojetná souhláska. 10. Iniciály 
zpěvačky Molavcové; značka mouky; výklenek ve zdi. 11. TAJENKA. 12. 
Ženské jméno; částice; zápor. 13. Sklizeň; modelářská hmota. 14. Dvůr 
(nář.); chemická značka osmia; SPZ Vsetína. 15. Samohláska; uchazeč; 
značka energie; značka tuny. 16. Panovník; automobil. 17. Snížený tón; 
iniciály herečky Konvalinkové; zájmeno; předložka. 18. Duše zemřelých; 
včelařské zařízení. 19. Strakatý kůň (nář.); planetka. 20. Léta. 21. SPZ 
Blanska.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 10. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za září je Nováková Eva, Kravaře. . Blahopřejeme.

odzvoní etaPě bezeJmenných ULic v Píšti?

Milovníkům lidového hu-
moru může přijít vhod nabídka 
Kulturního domu v Dolním 
Benešově. V tomto zařízení se 
v neděli 15. října 2006 předsta-
ví se svým programem Ander 
z Košic a jeho hosté. 

Málokdo tuší, že občanské 
jméno Andera z Košic zní Ján 
Pisančín.

Nesrovnatelně více čtenářů 
jistě ví, že řeč je (nebo řekněme 
spíše řádky pojednávají) o po-
pulárním východoslovenském 
komikovi a lidovém vypravěči. 

Narodil se 4. září 1941 
v Michalovcích na východním 
Slovensku. Populární lidový 
vypravěč dokonce v roce 2002 
obdržel druhé čestné občanství 
města Michalovce v novodobé 
historii. Bylo mu přiznáno 
zastupitelstvem za rozvoj me-
zilidských vztahů a propagaci 
„zemplínčiny“, jinými slovy 
tradičního „východňarského di-
alektu“ doma i v zahraničí. Aby 
byly ujasněny vztahy Andera 
k jeho „stvořiteli“, platí, že Ján 

Pisančín se narodil v Micha-
lovcích, nicméně Ander vždy 
byl a bude z Košic. Významu 
postavy Andera si cení i v tomto 
městě, neboť v roce 2001 byla 
Jánu Pisančínovi předána pla-
keta primátora města Košice.

Nejčastěji můžeme Andera 
vidět na jevišti, nezřídka také 
slyšet na několika zvukových 
nosičích, které vydal.

Osobu Andera z Košic cha-
rakterizuje mimo jeho dialektu 
také svérázný způsob odívání, 
při vystupování zřídka užívá 
jiných prvků, než je notně sešlý 
oblek a klobouk působící notně 
přežvýkaným dojmem. 

Legendárními se staly po-
stavy Erža a Piťo. Obě postavy 
jsou dle slov autora imaginární, 
nemající svůj vzor ve skuteč-
ných lidech.

Zavítáte-li na avizované 
představení, můžete si být jisti, 
že budete nesčetněkrát osloveni 
Anderovým oblíbeným a fa-
miliárním slovním spojením: 
„ludze mojo“. 

ander z Košic

pátek 13.10. v 19.30 hod.
PoSEIdon MP od 12 let, USA – katastrofický thriller.

sobota 14.10. v 16.00 a 19.00 hod., neděle15.10. v 17.00 hod.
PIrÁTI Z KArIBIKU: TrUHLA MrTVÉHo MUŽE MP, 
USA – historický, dobrodružný, hororová komedie.

neděle 15. 10. v 15.00 hod.
KrTKoVA doBrodrUŽSTVí kreslené pohádky o krtečkovi pro 
nejmenší diváky.

pátek 20.10. v 19.30 hod., sobota 21.10. v 17.00 hod.
SUPErMAn SE VrACí MP od 12 let, USA – dobrodružný, fantastický.

neděle 22.10. v 15.00 hod.
ZA PLoTEM USA – animovaný film pro děti. 

úterý 24.10. a středa 25.10. v 19.00 hod.
KrÁSKA V nESnÁZíCH MN, ČR –smutná komedie. 

sobota 28.10. v 19.30 hod., neděle 29.10. v 17.00 hod.
BESTIE KArLA  MN do 18 let, USA - kriminální thriller, životopisný. 
připravujeme na listopad 2006
3. 11. – 4. 11.  Žena ve vodě
4. 11. – 5. 11. Garf ield 2
10. 11. – 11. 11.  Miami vice
12. 11. Příběhy cvrčka a štěňátka
17. 11. – 18. 11. Let 93
18. 11. – 19. 11.   Auta
21. 11. – 22. 11.  Grand hotel
24. 11. – 25. 11.  Prachy dělaj člověka

Obec Píšť učinila krok, který 
napovídá o nastoupení cesty smě-
rem mezi obce s jasně vymezenými 
a pojmenovanými ulicemi. Na 
svém 21. zasedání schválilo Zastu-
pitelstvo obce Píšť záměr na po-
jmenování a označení ulic v obci. 

Občané byli v průběhu měsíce 
září osloveni anketou, která po 
nich žádá, aby se vyjádřili k navr-
ženým názvům ulic (Zastupitel-
stvem obce, komisemi Rady obce) 
či přidali vlastní náměty, aby se tak 
projevila vůle těch, kteří dané ulice 
obývají. Vyplněné anketní tabulky 
bylo možné do 2. října 2006 vhodit 
do schránky u vchodu do Obecní-
ho úřadu, případně je „vhodit“ do 
schránky elektronické (rozuměj 
poslat emailem). 

Čtyři hlavní ulice v obci se 
možná budou zanedlouho pyš-
nit názvy Opavská (směrem na 
Chuchelnou), Ratibořská (vedoucí 
k hraničnímu přechodu s Pol-
skem), Hlučínská (směrem na 
Hlučín a dále na Ostravu) a K Pile 
(okolo rybníků do Závady, Bohu-
slavic a dále). Mnohé názvy však 
aspirují na to, stát se předmětem 
ostrých sousedských sporů. Snad 

bude konstruktivní a řízený kon-
flikt metodou přínosnou a snaha 
bude korunována úspěchem, který 
je představován tím, že zdánlivý 
chaos v obci bude usměrněn ce-
dulkami s názvy ulic. Lidé zatím 
neprojevují vysokou míru nadšení, 
někteří dokonce zůstávají k nápadu 
vysloveně chladní s odvoláním na 
vynaložené náklady spojené s vý-
robou nových identifikačních prů-
kazů a čas strávený plněním ozna-
movací povinnosti na rozličných 
úřadech. Vyčkejme tedy trpělivě 
vyhodnocení námětů Radou obce 
a schválení Zastupitelstvem.

Poskytujeme
nebankovní úvěry

do 48 hodin
pracujícím, důchodcům,

podnikatelům a ženám na MD.

Volejte v odp. hodinách

605 540 359
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zPráva z tichomoří
Fidži, čert nikdy nespí
Jelikož se mi nepodařilo prosadit 

se na jednu z rybářských lodí mí-
řících na Fidži, musel jsem vzít za 
vděk leteckou dopravou. I když pře-
dem odrazován, rozhodl jsem se letět 
pouze s jednosměrnou letenkou.

Na letišti v Apia/Samoa ji po mně 
polynéská kráska vyžadovala. Na to 
jsem však byl připraven a s klidem 
odvětil, že ji nepotřebuji, poněvadž 
se z Fidži budu plavit na plachetnici. 
Můžeš mi to nějak dokázat, máš 
nějaké potvrzení? Zdála se být neob-
lomná. Stále dobře naladěn a s pře-
svědčením v hlase jsem jí vysvětloval. 
Německá plachetnice Bohemia, 
plavící se tam z Tongy. Nechtěl jsem 
to komplikovat s Českou republikou, 
o které neměla zaručeně ani ponětí. 
Popřála mi šťastný let a taky plavbu 
a já tak překonal první překážku. 
V Nandi/ Fidži jsem se pak postavil 
do řady, kterou odbavo val nějaký 
ospalý Ind, kterému byla kontrola 
letenek ukradená. V pohodě jsem se 
tak dostal tam, odkud jsem se chtěl 
skutečné plavit dál, a to ve směru na 
Vanuatu. Slovo Ind jsem použil zá-
měrně, na Fidži totiž tvoří polovinu 
populace právě Indové, kteří sem byli 
dovezeni někdy v 18. - 19. století na 
práce na polích s cukrovou třtinou 
a usadili se zde.

Druhý den jsem zamířil do 
přístavu, který však zel prázdnotou, 
pouze jedna jachta, nic víc. Údajně 
se čeká na to, jak dopadnou blížící 
se vládní volby. V roce 2000 zde totiž 
po volbách došlo ke státnímu převra-

tu. Pár dnů jsem pak strávil u jedné 
místní rodiny, která mě pozvala na 
tradiční fidžijský pohřeb, konající se 
na druhém konci hlavního ostrova. 
Odmítnout jsem nemohl. Přesně 
tohle je to, proč cestuji. Stojí to však 
za samostatný článek, proto o tom až 
někdy příště.

Po pohřbu jsem se přemístil do 
hlavního města Sůva. Druhou noc 
jsem se vracel zpět na hostel až v 1,30 
ráno. Všechny postele byly obsazeny, 
včetně té nade mnou.

Ráno se probudím a hledím na 
nervózní holku, jak po něčem usilov-
né pátrá. Schází jí malý batoh, se kte-
rým spala, a to na posteli nade mnou. 
Batoh obsahoval peníze, pas, letenky, 
foťák atd. Z naskakující husí kůže 
provádím kontrolu mých věcí, stejně 
to dělají i ostatní. Přivolaná policie 
pouze sepsala protokol. Po batohu se 
slehla zem. Jelikož i tamní přístav pro 
mě vyšel naprázdno, pokračoval jsem 
podél severního pobřeží až na ostrov 
Nananuira. Našel jsem tam skvělé 
útočiště na tzv. Safari Lodge, což ne-
ní nic jiného než malá vilka jednoho 
Australana vyučujícího windsurfing. 
Vzhledem k tomu, co mě na této 
cestě ještě čeká, rozhodl jsem se tam 
zůstat celé čtyři dny a zaměřit se na 
vylepšení mé fyzické kondice.

Ráno na mořském kajaku, od-
poledne šnorchlování pro relaxaci 
a večer běh po liduprázdné pláži. To 
vše za podpory stravy skládající se 
z banánů, mandarinek a ryb. Pravda, 
občas se do toho nechtíc zamíchala 
i „káva“, což je tradiční fidžijský ná-

poj z kořene stejnojmenného jména, 
nemajícího nic společného s tradiční 
kávou, zato však má mírně opojné 
účinky. Je to však součástí zdejší kul-
tury, tak proč ne. Odhodlán udělat 
pro plavbu na jachtě, co je v mých si-
lách, zkusil jsem štěstí ještě v jednom 
přístavu - Leutoka.

První dvě noci jsem přespal na 
jachtě jednoho Francouze, další pak 
na italské jachtě. A to je právě ta, na 
které se společné s jejím majitelem 
Rikem, pravděpodobně už za dva 
dny, vydám na svou první plavbu, 
a to ve směru k ostrovům Vanuatu. 
Dnes se píše 13. květen 2006. 

Vítr v plachtách
Směr seveerozápad. Znělo z úst 

italského kapitána Rickiho, jediného 
mého společníka na plachetnici „No 
problém“. Šipka kompasu prosvištěla 
kótami, kormidlo se mírně pootočilo 
a plachty se napnuly pod silou větru. 
Fidži se nám zdárně vzdalovalo. Pří-
hodné počasí nás hnalo vpřed, po pár 
dnech jsme tak vpluli do výsostných 
vod Vanuatu. Pravda, ne vždy to bylo 
až tak ideální.

Mohutně temná obloha po levé 
straně kapitána mírně zneklidňo-
vala, pravděpodobnost opožděného 
hurikánu se však naštěstí nepotvr-
dila. To bylo hned druhý den. Ten 
den a dopoledne dne třetího se neslo 
ve znamení mohutných vln. Při po-
hledu na ně, valily se na nás zezadu 
z leva, si na své přišel můj adrenalin. 
To už jsem měl za sebou první, úplné 
vyprázdnění žaludku ústy, naštěstí 
po větru. Bylo také poslední. Kořen 

zázvoru, starodávný způsob prevence 
mořské nemoci, ve mně fungoval 
tak, jak měl. Zdánlivě monotónní 
plavba byla vždy něčím zpestřena. 
Rybolovem tuňáků buď námi, či 
mořskými ptáky, kteří se snažili 
o totéž. Pozorovat je při tom, s jakou 
obratností kopírovali nově se tvořící 
vlny a v jejich závětří tak odpočívali, 
či se z výše střemhlav vrhali za svou 
kořistí pod mořskou hladinu, bylo 
každopádně nevšední podívanou. 
Nejinak tomu bylo v případě létají-
cích ryb. Jedna z nich to však nějak 
nezvládla a za šera se v plné rychlosti 
zastavila o plexisklo, 20 cm od jeho 
horní hrany. Za ním jsem stál já. 
Když už to vypadalo tak, že jsme 
na oceánu skutečně sami, objevili se 
hraví delfíni a jejich nenapodobitelná 
šou.

Menší vzrušení jsem také zažil 
jednou v noci. V polospánku jsem 
byl téměř katapultován z pohovky, 
na které jsem právě odpočíval. 

Co se stalo? Náhlý poryv větru, 
v kombinaci se silou mořského živlu, 
plachetnici téměř položil. Hlavní 
stěžeň se tak dotkl vodní hladiny, 
aby se posléze v klidu vrátil do pů-
vodní polohy.

Po čtyřech dnech a čtyřech 
nocích jsme zakotvili v přístavu 
Port Vila, hlavním městě souostroví 
Vanuatu. Po nich jsem se s Rickem 
rozloučil, dále už jsme pokračovali 
každý sám.

Pokračování příště
Převzato z Bol. zpravodaje

Dali Kupka

Za starých časuv žil na hulčin-
skej faře jeden kaplan, kery hrozně 
rad cestoval. Jak mu to enem tro-
chu čas dovolil, už se pakoval soto-
rek a šel do světa. No, byla to taká 
reisetante. Jeden raz se tež chystal 
na delšu cestu, a tak pravěl kostel-
níkovi a dvum ministrantům, ezli 
by přišli skoro ráno do kostela, že 
se ešče odsluži čichu mšu. Že za 
to budě ve svěče na ně pamatač a 
cošik fajneho im přiveze.

Pět hodin ráno, čma jak v mě-
chu, na nebu už bylo enem páru 
durek a svičil měšiček čeňky jak 
pazurek, ale v hulčinskym kostele 
na bočnim Ružancovym oltařu se 
rozsvičily dvě svičky. Postačily tak 
akorát posvičič do misala, ale hned 
bylo veselši.

Jak kaplan napočnul řikač 
Krédo, ozvalo se jakešik klepáni 
a zdalo se mu, jak by zaslechnul 
i jakyšik hlas. Jak se to po chvilce 

opakovalo, tak už nebylo mylky, 
že to šlo od dřevjanych dveři do 
krypty, keře byly hned vedle oltařa. 
Kaplanek robil, že to něslyši, ale 
nic nepomohlo. Ministranty od 
strachu učekli i s kostelníkem, a 
tuž musel mšu doslužič sam.

Mladý grofek v hlučinskym 
zámku už neměl nad raném spáni. 
Převaloval se z jednej strany na 
druhu a čekal až se věc rozedni. 
Věděl, že nejčernější myšlenky 
člověka přepadaju, povelej něni 
pořadně obuzeny. Enem co se tro-
chu rozvidnilo, tak se oblek, šednul 
se do sešla a spominal. Na koho? 
No na grofku Margaretu Matku 
chudobných, jak ju nazývali ludě 
a věděli čemu. Žádny žebrák ne-
odešel od jejich dveři s pražnu, kaj 
mohla tuž pomohla. Je to jedenast 
dni, co ju zanesli do krypty hulčin-
skeho kostela a položili vedle grofa, 
a ludě furt o ňu pláču a furt o ni 

mluvju. Kdyby zavolali dochtora 
spěš, tak to tak nemuselo dopad-
nuč! To něščastne kdyby, kdyby, 
uvažoval a ani se nevšimnul, že 
už do okna zahlida novy děň. Z ta-
kých truchlivých myšlenek ho vy-
rušilo zabuřeni na vrata, za chvilu 
bylo slychač v šini kroky a ozvalo se 
pořadně zaklupani na dveři. No, co 
je, či hoře? přivítal grofek bedynera 
a za nim udýchaného kaplana. Ten 
mu začnul ličič, co se mu při mši 
přihodilo. Grofek ho vyslechnul, 
bylo vidač, že mu něvěři, ale vzal 
kluč od krypty a už všeci tře pospí-
chali do kostela.

Před dveřami do krypty se rožli 
svičky, grof odemknul a pomaly 
slizali po schodach. Bedyner šel 
prvši, a jak posvičil, uviděli ode-
vřenu truhlu a v ni kdošik seděl. 
Hrůza ich malém hnala do učečky, 
ale v tym se ozvalo: Dočkajče, 
něučekajče! To sem ja, poznali hlas 

groflcy. Přiněšče mi trochuvody, 
mam hroznu žizeň. Prvši se spa-
matal bedyner, přines ze sakristie 
trochu vody a za chvilu už grofka 
podpirana z jednej strany bedyn-
erem a z druhej mladým grofem 
kračala na zámek.

Požila ešče páru rokuv, ale už to 
nebyla ona. O nic se nestarala, cele 
dni seděla beze slova ve svojej izbě 
a žádny nevěděl, co se ji v hlavě 
honi. Často ju bylo slychač, jak 
křiči Čma, čma, a jak tam přileče-
li, byla jak rozumu zbavena. Choč 
se ji páru rázy ptali, jak to tam v tej 
čmě bylo, nikda o tym žádnému 
nic něpravěla a nikda nezapomněla 
vyčitač: Ach, čemu šče mě tam ne-
nechali, mi tam bylo tak dobře!

Ezli to tak bylo, lebo se to komu 
snilo, to už se žáden nědovi a staři-
ček už nam to tež něpovi.

Z knihy Jany Schlossarkové
Po hrbolatym chodníku

GrofKa marGareta
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PřeshraniČní sPoLUPráce záKLadních šKoL zš vřesina a zš KLoKoČov
Projekt byl schválen v roce 

2005 v rámci Fondu mikropro-
jektů Programu iniciativy spole-
čenství INTERREG III A Česká 
republika  Slovenská republika 
2004 - 2006, je spolufinancován 
Evropskou unií, k jeho realizaci 
bylo využito prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Re-
gionem Bílé Karpaty.

V naší škole ve Vřesině již 
několik let učíme podle projektu 
Obecná škola. Tyto učební osnovy 
nám umožňují pracovat s dětmi 
tvořivě individuálně i skupinově, 
více žáky poznat, přiblížit se 
k nim, sladit jejich činnosti s po-
žadavky životosprávy, správného 
režimu dne, výživou a pohybovou 
aktivitou. Ve škole máme zaveden 
pitný režim, 3x týdně děti dostá-
vají školní mléko, velkou přestáv-

ku jsme prodloužili na 30 min. 
v případě příznivého počasí děti 
svačí venku. Co se týče učebních 
metod chceme, aby byly propojeny 
co nejvíce se skutečným životem. 
Dbáme na praktickou využitelnost 
toho, co se ve škole učí, navazuje-
me na to, co už děti znají a o co se 
zajímají. Preferujeme komunikaci, 
sociální učení a spolupráci. Po 
vyučování je pro děti připravena 
bohatá činnost školní družiny, 
volnočasových aktivit a někdy 
i soutěží za účasti nejen pedagogů, 
ale i rodičů. Činnost 
naší školy se neomezuje 
jen na oblast Vřesiny. 
V minulých letech jsme 
navázali spolupráci se 
školou ve Starých Ha-
mrech. Děti poznaly 
nové kamarády, peda-
gogové měli možnost 
vyměnit si zkušenosti 
z různých oblastí výcho-
vy a vzdělávání, poznali 
jsme život v podhorské oblasti. 
Podařilo se nám to proto, že jsme 
dostali dotace z KÚ v Ostravě byly 
nám schváleny projekty „Kroužek 
pro děti do 15ti let, „Spolupráce 
ZŠ Vřesina a ZŠ Staré Hamry“, 
„Pokračování spolupráce mezi 

ZŠ Vřesina a ZŠ Staré Hamry“, 
„Spolupráce škol v boji proti kou-
ření“ a v letošním roce nám byl 
KÚ v Ostravě schválen v rámci 
kooperace mezi školami 
v regionu projekt „Spo-
lupráce škol ve specific-
ké prevenci negativních 
jevů“. Při pobytech 
v Beskydech  byly do 
programu také zařazeny 
akce s pohraniční poli-
cií. Zde se žáci dověděli 
mnoho nového nejen 
o práci strážců státních 
hranic, ale i o Slovenské 
republice. Velmi je toto téma zau-
jalo, začali se na mnohé vyptávat. 
Díky této reakci našich žáků jsme 
se rozhodli navázat spolupráci se 
slovenskými partnery v ZŠ Klo-
kočov. Přeshraniční spolupráce 

základních škol ZŠ Vře-
sina a ZŠ Klokočov.

Cílem tohoto pro-
jektu je realizovat malé 
přeshraniční aktivity 
typu Lidé lidem. Ty by 
měly umožnit rozvoj 
a zvýšení spolupráce 
mezi komunitami na 
obou stranách hranice 
s výhledem na společné 
zlepšení kulturního, 

vzdělávacího, společenského roz-
voje na obou školách a pokračují-
cích kontaktů mezi obcemi. Tento 
projekt by mohl vytvořit základnu 
pro další větší projekty přeshra-
niční spolupráce. Je zaměřen 
na společné propagační aktivity 
v oblasti kultury, vzdělání, sportu, 
a cestovního ruchu. Vybudovala se 
široká základna pro spolupráci.                                                         

V tomto projektu jsou dány 
rovné příležitosti všem žákům, 
má pozitivní vliv na zdravý životní 
styl dětí, sociální učení, kamarád-

ské vztahy, měl by potlačovat až 
neutralizovat sociálně negativní 
jevy.

Do projektu je zapojeno 50 žá-
ků od 6ti do 11ti let z každé školy 
s pedagogickými pracovníky. 
První aktivitou byla návštěva na-

šich dětí v Klokočově na podzim 
2005. Děti se vzájemně seznámily, 
prohlédly si školu a blízké okolí, 
poměřily své síly ve vybíjené. Je 

neuvěřitelné, že i z tak krátké 
návštěvy už vznikla některá přá-
telství a děti si začaly dopisovat, 
mailovat a telefonovat. Z našeho 
projektu se hradilo dopravné žáků 
na Slovensko a zpět.

17. a 18. května 2006 jsme se 
opět vydali do Klokočova, tento-
krát na dva dny. Ubytováni jsme 
byli ve škole, spali jsme v přepy-
chových postelích a dobrého jídla 
měli k dispozici tolik, že jsme ho 
nemohli ani sníst. 

První den se děti seznámily 
s přírodním výtvorem ropným 
pramenem v Korni. Potom navští-
vily blízké poutní místo 
na hoře Živčáková.

Odpoledne žáci 
společně pracovali ve 
výtvarných dílnách 
a naučili se slovenské 
písně Sedemdesiat suki-
eň mala a Keby moje 
nožky. České děti si tak 
obohatily svůj písňový 
repertoár a zároveň 
rozšířily slovní zásobu 
slovenštiny. Den uzavřela společná 
diskotéka a beseda s MUDr. Jose-
fem Marcom, významným regio-
nálním prozaikem. I přes jazykové 
rozdíly se vypravování s panem 
Marcom velmi líbilo.

Druhý den slovenská strana 
vyhlásila jako sportovní. Před 
soutěžemi si však děti ještě mohly 
prohlédnout kostel v Klokočově 
a část obce. Hlavním programem 
ale byla sportovní utkání. Soutěži-
lo se v běhu, skoku do dálky, hodu 
kriketovým míčkem, ve fotbale 
a vybíjené. Vítězi v jednotlivých 
disciplínách byli odměněni diplo-
my. Cílem sportování bylo ukázat 
dětem smysluplné a zdravé využití 
volného času, dát dětem možnost 
dalších kontaktů mezi sebou. Od-
poledne si všichni mohli popovídat 
při táboráku a opékání párků.

Celou akci velmi dobře připra-

vila slovenská strana, která ji také 
financovala. Z našeho projektu 
byla hrazena pouze přeprava dětí 
do Klokočova a zpět, pojištění žá-
ků pro léčebné výlohy v zahraničí. 
Chtěli bychom proto poděkovat 
našim slovenským partnerům 
Mgr. Ladislavu Kopeckému, ře-
diteli školy a učitelkám Mgr. Lu-
boslavě Mudrikové, Marii Ga-
jdošové a Mgr. Anně Gajdošové 
za vzornou metodickou přípravu 
všech činností i za ten kousek srd-
ce, který věnovali našim dětem.

Zážitky našich žáků z výletu 
v Klokočově. Úryvky ze slohových 
prací.

…ve středu a ve čtvrtek jsme 
jeli na 2denní pobyt do Klokočo-
va. Klokočov je obec vedle hranic 
s Českou republikou. Dojeli jsme 
asi v 11 hodin, převlékli jsme se 
a vyrazili na ropný pramen Kor-
ňa.  Nasedli jsme do autobusu 
a po chvíli jsme tam skoro byli. 
Vyšlapali jsme kopec a tam ten 
pramen byl. Ropný pramen byl 
červenooranžovohnědý…

Martin Gajda, 5. třída
Nejvíce jsem se těšila na den, 

který byl nejlepší. To byl Den 
soutěže. První soutěž pro holky 

byl skok do dálky s rozběhem. 
Já jsem skočila 280 cm a jedna 
holka ze Slovenska 278 cm. Dále 
jsme závodily v běhu jedna Slo-
venka a Češka. Běžela jsem, co 
jsem mohla. Měla jsem čas 7,19s. 
a předběhla jsem Slovenku… Bylo 
vyhlášení soutěže a já jsem byla 
všude na prvním místě. A to mě 
velice potěšilo.

Tereza Bilíková, 4. tř. 
Na výletě se mi nejvíce líbilo, 

když jsme hráli fotbal Češi proti 
Slovákům. V prvním poločase dal 
Patrik Meisel gól z rohu. V po-
slední minutě dostal náš brankář 
vyloučení ze hry a do branky šel 
Martin Gajda. Nakonec jsme vy-
hráli 1:0 pro Českou republiku.

Marek Gula, 4. třída
V příštím čísle se dozvíte jaká 

byla odveta.
Mgr. Eva Čermáková 
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5
Značku na schodech objevi-

la, když jí bylo pět let. Fascino-
vána neznámými tvary hmatala 
po rýhách v kameni a celé roky 
snila o tom, že jednou i ona 
sama bude moci někam vytesat 
svou vlastní značku. Od jara do 
podzimu  vysedávala na scho-
dech, oblékala svou panenku, 
ukládala ji do staré krabice, 
zpívala jí ukolébavky a hladila 
při tom značku v kamenném 
schodu. Tahle značka přežije 
staletí. Nikdo z nich už nebude 
mezi živými a tahle značka tady 
pořád bude. Ve škole slyšela 
o zkamenělinách starých mi-
liony let. Představovala si, jak 
značka na schodech do jejich 
domu přetrvává také miliony 
let. Stará, zčernalá, ale stále 
patrná. 

Schody se staly jejím oblíbe-
ným místem k hraní. Překážela 
všem, vadila návštěvám v pří-
chodu, ale své oblíbené místo 
neopouštěla. Matka, lhostejná 
a stále unavená rozením dětí, ji 
nechávala být. Věděla, že ji vět-
šinou najde na schodech, a to jí 
docela vyhovovalo. Přestože 
Edeltraud byla nejstarší dítě, 
povinnosti  až do svých deseti 
let neměla. Byla ze statku, ro-
dina nemusela spěchat s jejím 
zapojením do práce. Vždycky 
tady byl někdo, kdo práci udě-
lal.  Edeltraud si mohla hrát, 
učit se vyšívat, malovat, matka 
se dokonce chystala koupit pro 

své děti i klavír. Edeltraud měla 
být první z rodiny, kdo se hře 
na klavír naučí. 

Nikdo tenkrát, koncem léta 
1939, netušil, jak pošetilé jsou 
tyto představy. Edeltraud by-
lo osm let a chystala se začít 
s hrou na klavír a s četbou. 
Matka ji chtěla připravit na ži-
vot v lepší společnosti. Zdálo se 
jí, že Edeltraud je chytrá a že by 
mohla i studovat. Zatím ji však 
nechávala hrát si na schodech 
s panenkou a byla ráda, že je 
klidná a hodná a že jí nepřidě-
lává starosti.

Pak ale přišlo září, to září 
rok po Mnichovu, kdy všechno 
začalo být jinak. Když v roce 
1938 připadla Třebom znovu 
Německu, slavilo se. Návrat 
do staré vlasti, naděje v bu-
doucnost. Pochybnosti a obavy 
se vytrácely. Naděje zářila nad 
hlavami všech potentátů, kteří 
slibovali hory doly. Kdyby jen 
polovina všeho, co naslibovali, 
byla pravda, Edeltraud a její ro-
dina by navždy unikli starostem 
a bídě. 

Počátek září roku 1939 Edel-
traud znovu zastihnul na scho-
dech. Rovnala peřinky a obleče-
ní pro panenky ve staré krabici, 
ale na půl ucha poslouchala 
řeči z kuchyně. Služebné se 
bavily vzrušeně a hlučně. Os-
mileté Edeltraud se zdálo, že 
se děje něco zásadního. Hlasy 
přeskakovaly jeden přes druhý, 
do toho se občas ozvalo rádio. 

Edeltraud byla příliš malá, aby 
rozuměla tomu, co si dospělí 
povídají, ale cosi neurčitého, 
tíživého z jejich řečí vytušila. 

Sáhla tenkrát na značku na 
schodech a chtěla pocítit klid 
a sílu, jako už tolikrát předtím. 
Tentokrát ale magie znaku v ka-
meni selhala. Edeltraud se bála. 
Nepochopitelně, dětsky, ale bá-
la se. Na její schody přicházelo 
něco neznámého, něco, čeho se 
báli i dospělí. Hleděla na svou 
panenku. Chtěla ji uklidnit, 
ale nešlo to. Její dětský rozum 
věděl, že se stalo něco, co nelze 
vrátit, něco, co nelze zmírnit, 
něco, co ji poznamená navždy.

Děti někdy chápou víc než 
dospělí. Služebné v kuchyni si 
nakonec otevřely láhev šnapsu 
a začaly se radovat z velkolepé 
vojenské síly Německa. Přiopile 
brebtaly a plánovaly, co dalšího 
si nakoupí do výbavy, jak se 
budou mít dobře a že nakonec 
mezi Němkami ani služebné 
možná nebudou. Každá Němka 
bude brzy paničkou. Chichotaly 
se a Edeltraudina matka je ne-
chala. Možná také snila o lepší 
budoucnosti.

Edeltraud už ale tehdy vě-
děla, že něco není v pořádku. 
Tiskla k sobě svou panenku 
a její osmiletý mozek ukládal 

nepředstavitelnou rychlostí 
všechny informace z okolí. Hle-
děla nechápavě na rozhihňané 
služky, na otupělou matku, na 
své tři mladší sourozence. Mě-
la strach. Začala válka, která 
z nich jednou udělá štvance.

Edeltraud pohladila značku 
na schodech. Chtěla pocítit 
její sílu, ale místo toho zapo-
chybovala. Svět, který znala, se 
ztrácel. Šklebilo se na ni zlo, ale 
všichni, které měla ráda a kte-
rým věřila, se usmívali. 

Začala druhá světová válka.
Pokračování příšě

Eva Tvrdá

třešňovoU aLeJí (Čtení na PoKraČování)

ze života zahrádKářů
Ve dnech 21. – 24. září 2006 

se konala Celokrajská výstava 
„Život na zahradě“ na Černé 
louce v Ostravě.

Výstavy se zúčastnily všechny 
územní rady ČZS našeho kraje. 
Také územní rada Opava měla 
svou expozici. Jednotliví naši za-
hrádkáři vystavovali 220 vzorků 
ovoce, vína a zeleniny.

Celkem 42 vzorků měl na 
výstavě přítel Arbert z Kravař. 
Svých 39 vzorků vystavoval 
přítel Duxa z Bolatic-Borové. 
Kromě ovoce vystavoval pan 
Duxa 30 ks bonsají a značné 
množství dřevěných užitečných 
výrobků.

Základní organizace Iris z 
Hlučína nainstalovala celkem 
35 odrůd jiřin. Výstavu navští-
vilo cca 3 700 návštěvníků.

Také v Kravařích se konala 
výstava hroznů a vína, která se 
každoročně těší velkému zájmu. 
Jednotlivé vzorky byly hodnoce-
ny komisí. 

Z organizací se na 1. místě 
umístila ZO ČZS Velké Hoštice 
se svými 21 vzorky, na 2. místě 
ZO ČZS Neplachovice se svými 
17 vzorky a na 3. místě ZO ČZS 
Píšť se svými 14 vzorky.

V průběhu výstavy byly od-
borné přednášky. K dobré poho-
dě a lahodnému vínku vyhrávala 
cimbálovka. 

Příští rok mohu každému do-
poručit účast na výstavě. Pokud 
to bude možné, řiďte se mou 
radou, neberte si auto jako já, 
nechte se zavést.

L. Kusýn, člen představenstva 
Územní rady Opava

den Unicef 
Rozsáhlý a zajímavý se-

znam světových a meziná-
rodních dní, kterým čas od 
času listuji, prozrazuje, že 
31. říjen je dnem UNICEF. 
Těchto šest písmen označuje 
původem anglickou zkratku 
pro Mezinárodní dětský fond 
neodkladné pomoci (United 
Nations International Chil-
dren´s Emergency Fund). Byl 
založen v roce 1946 za účelem 
pomoci dětem postiženým 
druhou světovou válkou. Od 
roku 1953 je trvalou součástí 
Organizace spojených náro-
dů, již však pod zkráceným 
názvem United Nations Chil-
dren´s Fund (Mezinárodní 
dětský fond). 

Jedná se o mezivládní or-
ganizaci, která se celosvětově 
zabývá ochranou a zlepšová-
ním životních podmínek dětí 
a podporuje jejich všestranný 
rozvoj. UNICEF spolupracuje 
také s nevládními organizace-

mi a z charakteru jeho činnos-
ti vyplývá, že se na jeho práci 
významně podílejí dobrovolní 
spolupracovníci. Hlavní ústře- 
dí UNICEF sídlí v New 
Yorku, Výzkumné centrum 
dítěte sídlí ve Florencii. Or-
ganizační struktura UNICEF 
je tvořena osmi regionálními 
úřadovnami, které řídí čin-
nost organizace v jednotlivých 
oblastech světa.

Český výbor pro UNICEF 
byl ustaven v roce 1991 jako 
národní nevládní dobrovolná 
organizace. Podobně jako dal-
ších 36 Národních výborů pro 
UNICEF informuje širokou 
veřejnost o činnosti UNICEF 
ve prospěch dětí, podporuje 
naplňování dětských práv 
a prosazuje Úmluvu o právech 
dítěte, provozuje osvětovou 
a vzdělávací činnost, shro-
mažďuje f inanční prostředky 
na pomoc strádajícím dětem 
z celého světa.

nemoc
Kameň v nerkoch je sprajcnuty,
pivem ma byč vypláchnuty.
Pan dochtur nam radu dal:
„Roby pijče - un se pohne dal.“

U oltařa nam pravěli, 
že sme jedno tělo,
tak sme léčbu rozdělili, 
aby to moc nebolelo.

Chlop každý děň pije pivo 
za moje peníze.
A ja doma zasej čekám,
až kameň vyleze.
      Anna Malchárková
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zaJímá vás historie evidencí K nemovitostem?
Při řešení vlastnických vzta-

hů k nemovitostem nevystačíme 
často s údaji současného operátu 
katastru nemovitostí. Bohužel 
velice často jsou od nás poža-
dovány nabývací tituly (právní 
listiny, rozhodnutí,..) i když 
máme aktuální („čerstvý“) výpis 
listu vlastnictví.

List vlastnictví nás stojí mi-
nimálně 100,-Kč a cestu na ka-
tastrální úřad, nebo na Městský 
úřad v Hlučíně.

Tak PROČ? se to nazývá vý-
pis listu vlastnictví, když nám to 
vlastnické a jiné vztahy k nemo-
vitostem nedokládá pro různé naše 
osobní účely  - uvědomujete si to? 

Dokumentace dřívějších po-
zemkových evidencí je uložena 
v úschově u katastrálních úřadů, 
respektive u jejich jednotlivých 
katastrálních pracovišť.

Tyto dokumentační fondy 
nejsou veřejně přístupné. Obec-
ně není možné do nich nahlížet 
a pořizovat si z nich opisy, 
výpisy nebo kopie, a to ani za 
přítomnosti zaměstnance ka-
tastrálního pracoviště, výjimky 
jsou umožněny pouze osobám 
oprávněným k tomu podle 
zvláštních předpisů, badatelům, 
soudním znalcům a osobám, 
které jsou oprávněny vykonávat 
zeměměřické činnosti. Výpisy, 
opisy a kopie vyhotovují katast-
rální pracoviště. 

Správní poplatky za vydání 
výpisu nebo opisu z dřívějších 
pozemkových evidencí za kaž-
dých i jen započatých 20 měrných 
jednotek parcel v rámci jednoho 
katastrálního území = 100,-Kč. 
Za vydání kopie z mapy dřívější 
pozemkové evidence za každou 
i jen započatou stránku formátu 
A4 = 50,-Kč. Za vydání ověře-
ného opisu nebo kopie ze sbírky 
listin pozemkové knihy za každou 
i jen započatou stránku formátu  = 
50,-Kč.

Nejznámější dřívější pozem-
kové evidence jsou pozemkové 
knihy a pozemkový katastr. 

Od roku 1871 byl platný 
obecný knihovní zákon, který 
upravoval zakládání nových 
veřejných knih (pozemkové 
knihy, zemské, manské desky 
a horní knihy), které se vedly 
o nabývání, omezení a zrušení 
věcných práv na nemovitostech 
zapsaných v těchto knihách. Na 
Hlučínsko byla rozšířena jeho 
působnost vládním nařízením 
od roku 1921. 

Zápisy kromě případů urče-
ných v knihovním zákonu vedl 
knihovní (okresní) soud jen na 
žádost stran aneb úřadů. Tyto 
zápisy měly takzvanou kon-
stitutivní povahu (charakter) 
– vlastnictví vzniklo až zápisem 
do veřejné (pozemkové) knihy. 
Což bylo ukončeno účinností ob-
čanského zákoníku č. 140/1950 
Sb., od roku 1951. Některé zá-
pisy byly realizovány i po tom-
to termínu, ale nemusely být, 
neboť vlastnická práva vznikala, 
měnila se nebo zanikala pouhou 
smlouvou (případně rozhodnu-
tím orgánů veřejné správy).  

Pozemková kniha. Do po-
zemkových knih byly pojaty 
všechny nemovité věci a všechna 
práva, které byly považovány 
za nemovité věci. Z toho byly 
vyňaty veřejný statek a nemo-
vitosti, které byly předmětem 
železniční nebo horní knihy.

Katastrální pracoviště vy-
hotovuje a ověřuje opisy nebo 
kopie listin o právních vztazích 
se sbírky listin pozemkové 
knihy. Tato listina je veřejná. 
Katastrální pracoviště však 
neodpovídá za obsah listiny 
a neověří opis nebo kopii listiny, 
jejíž originál (kopie) je nečitel-
ný. Výpis z pozemkové knihy 
osvědčuje vlastnické právo nebo 
jiné věcné právo k nemovitosti 
ke dni 31. 12. 1950,  popřípadě 
u vybraných subjektů (orga-
nizací) ke dni 1. 1. 1964, kdy 
zápisy do pozemkové knihy byly 
ukončeny. Místo výpisu je mož-
no vyhotovit i reprografickou 
kopii vložky pozemkové knihy. 
V reprografické kopii knihovní 
vložky se neplatné údaje červeně 
podtrhnou, shodně se zápisem 
v pozemkové knize. 

Železniční knihy (dle zák. 
132/1930 Sb. z. a n.)  z území 
Čech a pro hlavní železniční tahy 
na Moravě jsou uloženy u Kata-

strálního úřadu pro hlavní město 
Prahu se sídlem v Praze, pro zbylé 
železniční tahy na Moravě u Ka-
tastrálního úřadu pro Jihomorav-
ský kraj se sídlem v Brně. 

Zemské desky pro Čechy jsou 
uloženy u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu se sídlem 
v Praze, pro Moravu u Katast-
rálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj se sídlem v Brně a pro slezské 
území u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj se sídlem 
v Opavě.

Pozemkový katastr vznikl 
z potřeby daňové (zák. č.76/1927 
Sb.) a zabezpečoval jej měřičské 
úřady. Cílem bylo zkvalitnění 
předchozího katastru (kata-
strum = seznam pozemků pro 
daňové účely) daně pozemkové 
– získat nejen řádný přehled pro 
vyměřování veřejných daní a dá-
vek, které byly spojeny s držbou 
pozemku, ale poskytovat i další 
údaje, které by blíže charakte-
rizovaly jednotlivé nemovitosti. 
Zabezpečoval kvalitní technické 
(grafické) podklady pro veřejné 
knihy (mapy, výměry, katast-
rální výtěžek,…). Jeho součásti 
jsou i v dnešní době zdrojem 
kvalitních podkladů pro znalec-
kou činnost při různých sporech 
ohledně vlastnických hranic, 
písemný operát se sbírkou listin 
také pro doplňující zjišťování 
vlastnických práv k nemovitos-
tem. Zákonem uložené ohlašo-
vací povinnosti všech držitelů 
pozemků, spolupráce všech úřa-
dů a orgánů veřejné správy pro 
budování a vedení pozemkového 
katastru byly nutné se zřetelem 
na instituci veřejných knih. 
Nebo dle knihovního zákonu 
byly do listu statkové podstaty 
(přibližně dnešní část A listu 
vlastnictví) zapsány všechny 
parcely z pozemnostního archu 
po doplnění katastru podle 
skutečného stavu. K řádnému 
vedení pozemkových knih bylo 
potřeba úzké spolupráce katastru 
s knihovními soudy. K udržení 
souhlasu údajů katastru s ve-
řejnými knihami byly knihovní 
soudy povinny zasílati katastrál-
nímu měřickému úřadu všechna 
knihovní usnesení o změnách 
ve statkové podstatě knihov-
ních těles a o zápisech věcných 
práv, jež jsou předmětem zápisu 
v pozemkovém katastru. Na-
proti tomu katastrální měřické 
úřady byly zase povinny zasílati 
knihovním soudům veškerá 

ohlášení o shledaných změnách 
rozsahu knihovního tělesa nebo 
věcných práv, jez jsou předmě-
tem zápisu v pozemkové knize. 
Spolupráce soudů a katastrál-
ních měřických úřadů je nejen 
dosaženo v oboustranném do-
držování stanovených zásad pro 
udržování souhlasu zápisu se 
skutečným stavem, ale též tím, 
že otisk mapy katastrální se stal 
soudní knihovní mapou. Výpis 
z parcelního protokolu pozem-
kového katastru neosvědčuje 
právní vztahy k nemovitostem 
a není veřejnou listinou!

Důsledkem nového občan-
ského zákoníku platného od ro-
ku 1951 bylo postupné zastavení 
zápisů v obou evidencích, tedy 
ve veřejných knihách a pozem-
kovém katastru.

Přídělové řízení a nedokon-
čené scelovací řízení do roku 
1964 (např. EP, JEP, HTÚP)  
– výpisy, opisy a kopie z těchto 
operátů se běžně neposkytu-
jí. Jsou určeny především pro 
úřední potřebu pro vyhotovení 
identifikací parcel, srovnávacích 
sestavení parcel a upřesněných 
přídělových plánů, zejména pro 
restituce zemědělského a lesního 
nemovitého majetku, pro řešení 
jednoduchých i komplexních 
pozemkových úprav a pro vyho-
tovení porovnání nového stavu 
katastru nemovitostí se stavem 
evidence právních vztahů k ne-
movitostem, které je obsahem 
geometrických plánů. 

Evidence nemovitostí (1964–
1992) – výpisy, opisy a kopie 
bývalé evidence nemovitostí se 
běžně neposkytují. Využívají se 
pouze k vyřešení nejasných pří-
padů, při kterých byl v uvedeném 
období proveden zápis právních 
vztahů k nemovitostem. 

Současný katastr nemovitostí 
(od roku 1993) se vrátil k ně-
kterým zásadám, které platily 
v pozemkové knize: přednosti, 
veřejnosti a hlavně konstitutiv-
nosti (intabulace = vlastnické 
právo nebo jiné věcné práva 
vznikají až zápisem do katastru 
nemovitostí ČR).

Novinka a upozornění pro 
všechny občany  Hlučínska - od 
1. 7. 2006 vydává Městský úřad 
v Hlučíně (2. patro č.dv. A101 
a A122) ověřené listy vlastnictví 
z katastru nemovitostí ze všech 
katastrálních území v ČR! 

Ing. Štefan Mikulášek (bývalý 
soudní znalec v daném oboru)
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