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Nové vydáNí kNihy Evy Tvrdé dědicTví UmožNěTE koNTrolU svých komíNů

měsTo darovalo pozEmEk k obNovENí židovského hřbiTova

Koncem listopadu by se mě-
lo na knižních pultech objevit 
druhé, upravené vydání knihy 
Dědictví. U této příležitosti jsme 
autorce položili několik otázek.

Zrcadlo Hlučínska: Máte radost 
z nového vydání své knihy?

Eva Tvrdá: Mám samozřejmě 
velkou radost, protože si myslím, 
že toto vydání bude kvalitnější. 
První vydání bylo vlastně jen ja-
kýmsi pokusem, rozhodně jsem si 
nemyslela, že o tuto knihu bude 
takový zájem. Vím, že kniha se 
mým čtenářům doslova rozpadá 
pod rukama, protože brožované 
vydání nevydrží tolik jako kniha 
s pevnou vazbou. Mrzí mě, že 
se kniha rozpadá, ale na druhou 
stranu mě to i těší, protože je to 
důkazem toho, že se kniha opravdu 
čte. A to je pro každého autora moc 
dobrá zpráva.

ZH: Nové vydání Dědictví má 
být upravené. Co to znamená? Mají 
se čtenáři obávat zásadních změn?

ET: Čtenáři se nemusí bát. Kni-
ha vyjde v malé úpravě, která jí, 
myslím, prospěje. V knize se napří-
klad objeví jeden příběh, který do 
prvního vydání zařazen nebyl, ale 
čtenáři Zrcadla Hlučínska jej znají. 
Nebudu prozrazovat více, ale určitě 
úpravy příběhům neuškodí.

ZH: Kniha poprvé vyšla před 
dvěma lety. Co se za ty dva roky 
změnilo?

ET: Dva roky nejsou příliš dlou-
há doba, ale leccos se určitě změni-
lo. Minimálně můj vztah k  čtená-
řům. Čtenářů mi přibylo a posílili 
mě v tom, že moje psaní snad má 
nějaký smysl a za to jsem jim moc 
vděčná. 

ZH: Co teď píšete?
ET: V létě jsem dokončila knihu 

příběhů ze současnosti. Jsou to krát-
ké povídky, které jsou naprosto jiné 
než Dědictví. Pracuji také na knize, 
která se v mnohém asi Dědictví 
bude podobat. Čtenáři část mého 
příběhu už znají, protože vychází na 
pokračování v Zrcadle Hlučínska. 
Kniha se jmenuje Třešňovou alejí 
a chtěla bych v ní zachytit osudy 
obyvatel Třebomi. Samozřejmě se 
nejedná o dokument nebo o his-
torickou rekonstrukci. Osudy této 
obce ve 20. století mě opravdu hod-
ně zaujaly. Svou novou knihu jsem 
musela zasadit právě do Třebomi. 
Snad se mi podaří dokončit ji.

Jaká je, můžete posuzovat každý 
měsíc právě v Zrcadle Hlučínska.

Tímto příspěvkem tak tro-
chu saháme do svědomí všem, 
kteří před novou topnou se-
zónou nemají v úmyslu pro-
vést kontrolu a údržbu svých 
topných zařízení, kouřovodů 
a komínových těles, neboť je 
tato problematika ani trochu 
„nepálí“. 

Používání topných těles 
a topidel obecně (ať už na 
plynná, kapalná, tuhá pali-
va či elektrické spotřebiče) 
má řadu rizik, může způsobit 
újmu na zdraví, nezřídka i na 
životě, a či značné škody na 
hmotném majetku.

Topnou sezónu je tedy 
vhodné začít prohlídkou ka-
men a jejich řádným vyčiště-
ním od usazených sazí. Zkon-
trolovat dále musíme šamo-
tování, uzávěry dvířek, stav 
a čistotu kouřovodů. Pro ply-
nové spotřebiče určené k vy-
tápění nebo ohřevu vody platí 
doporučení nechat je jednou 
ročně zkontrolovat a vyčistit 
odbornou f irmou.

Aby komín správně plnil 
svou funkci, je třeba bdít nad 
jeho technickým stavem a do-
držovat lhůty pro jeho čištění 
upravené vyhláškou Minister-
stva vnitra č. 111/1981 Sb.

Vyhláška se vztahuje na 
správce a uživatele objektu 
a kominický podnik. Hovoří 
o tom, že při užívání kotle 
na tuhá nebo kapalná paliva 
do 50 kW je doporučováno 
čistit kotel 6x ročně, při vý-
konu nad 50 kW je aktuální 
frekvence čištění čtyřikrát do 
roka. Dvě kontroly ročně si 
vyžádá vyvložkovaný komín 
v domě, kde se topí plynnými 
palivy. Pakliže vyvložkován 
není, platí četnost čištění 
v rozsahu 6x ročně. O pro-
vedení čistění vydá kominík 
doklad. 

Čištění komínů se týká 
i objektů, které nejsou vyu-
žívány celoročně. Je vhodné 
přizvat kominíka k jejich čiš-
tění alespoň jednou za rok. 

Na dodržování povinných 
lhůt pro čištění komínů ape-
lují především jednotky ha-
sičských záchranných sborů.

Cenu za čištění nelze čas-
to f ixně stanovit, odvíjí se 
od řady skutečností: průměru 
komínu, výkonu kotle, délky 
a obtížnosti kanálu.

Investice se však nespor-
ně vyplatí, neboť čištěním 
komínu udržujete svůj dům 
bezpečný!

Zastupitelstvo města Hlučína 
rozhodlo o darování pozemku 
k obnovení židovského hřbitova 
Federaci židovských obcí v České 
republice.

Jedná se o pozemek za sou-
časným hřbitovem Rudé armády 
v Hlučíně, na kterém už kdysi 
židovský hřbitov byl.

Pozemek bude využit k ulo-
žení nedávno odkrytých a vy-
zvednutých židovských náhrob-
ků.

Obnovený hřbitov by měl 
být přístupný právě přes hřbitov 
Rudé armády, zachování prů-
jezdu bylo také jednou z pod-
mínek darování.

J. H.

Zastupitelstvo města Hlučína na 
svém zasedání rozhodlo o změně 
obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích ve městě Hlučíně, kterou 
dojde k úlevě od poplatku za zábor 
veřejného prostranství při umístě-
ní stavebního materiálu a zařízení. 
V minulosti se poplatek pohyboval 
v rozmezí 1,50 - 5,- Kč za metr čtve-

reční a den, a úleva po dobu 14 dnů 
se týkala pouze lešení.  I nadále však 
musí stavebník zábor oznámit úřadu. 
Vyhláška přesně vymezuje, kterých 
případů se úleva týká, podmínky 
poskytnutí úlevy, sazby za zábor, aj. 
Platit začne 15 dnů od vyvěšení na 
úřední desce, tedy zhruba v polovině 
října.

ÚlEva od poplaTkU za zábor vEřEjNého prosTraNsTví
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rybáři, pozor!co v říjNU Na zahradě?

Ryby na říjen
    1. den -  dobrý od rána do 

14.00 hodin
   2. den - průměrný zrána, doce-

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

4. den - docela dobrý
5. den - docela dobrý
6. den - průměrný od 15.00 

hodin
7. den - dobrý pouze po po-

ledni
8. den - dobrý pouze po po-

ledni
9. den - docela dobrý po po-

ledni
10. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
11. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
12. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
13. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
14. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
15. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
16. den - špatný den
17. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
18. den - průměrný od 10.00 

do 15.00 hodin
19. den - je dobrý zrána, prů-

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

la dobrý po poledni
21. den - celý den je prů-

měrný
22. den - docela dobrý od rána 

do šera
23. den - celý den je prů-

měrný
24. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
25. den -docela dobrý od rána 

do šera
26. den - celý den je prů-

měrný
27. den - špatný den
28. den - celý den je prů-

měrný
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
31. den - špatný den

Petrův zdar

Doufám, že jste všichni po-
děkovali zahradě za letošní bo-
hatou úrodu a to jak ovoce, tak 
zeleniny.

Tento rok byl výjimečně štěd-
rý na veškeré ovoce, ale také 
byl ohleduplný na výskyt nemocí 
a škůdců. Největší radost jsme 
měli letos z malého nebo vůbec 
žádného napadení kadeřavostí 
u broskví a také žádnou strupo-
vitost u jablek. Možná to bylo 
tím teplým a hlavně suchým po-
časím, ale u broskví si myslím, 
že tato choroba je na ústupu 
a toto nás může velice těšit. 
Ještě kdyby tak ustával výskyt 
amerického padlí u angreštu, to 
by byla radost, snad se toho také 
dočkáme.

Na výstavách jste si určitě 
vybrali vhodné druhy a odrůdy 
ovoce, které hodláte v říjnu vysa-
dit na svých zahrádkách, abyste 
doplnili nebo obměnili odrůdy, 
které vám už nevyhovují a nebo 
chcete zase mít nějaké novinky, 
aby vás to zase více táhlo na 
obdivování novinek, o kterých se 
nám kdysi ani nezdálo. Takto by 
měli postupovat všichni milov-
níci zahrádek.

Letos musíme také sklízet 
ovoce dříve než jiné roky, neboť 
všechno dříve vyzrává.

Hlavně u jablek se to proje-
vuje. Ty deště přišly opožděně, 
když už některé odrůdy podzim-
ní dozrávaly a také zimní od-
růdy vyzrávají o tři týdny dříve 
a víme, že když dáme do sklepa 
přezrálá jablka, ta nám dlouho 
nevydrží pro konzum.

Po sklizni ovoce řádně vytřiď-
te poškozené a malé a neforemné 
raději hned zpracujte a ukládejte 
jen plody bezvadné. Vyřazené 
zpracujte buď na mošty, nebo jak 
jsem vám radil minule, tak na lék 
proti nachlazení v zimě v podo-
bě kalvádosu a slivovice.

Po sklizni místa kolem 
stromků vyčistěte a hlavně od-
straňte mulč, který jste dávali na 
jaře a v létě pod koruny stromů. 
Tento dávejte na kompost a mísy 
kolem stromů vyčistěte, můžete 
pohnojit hnojem nebo dobrým 
kompostem, tím si zajistíte výži-
vu už pro příští rok. Zahrada po 
sklizni má být čistá a upravená.

Je také čas nákupu nejrůz-
nějších okrasných rostlin, ke-
řů, dřevin, trvalek i cibulnatých 
květin. Nezapomeňte také na 
růže, zejména nové odrůdy a to 
jak velkokvěté a poliantky, tak 

také sadové a pnoucí. Sadové 
jsou dosti vysoké, tak jim mu-
síme vybrat vhodné místo pro 
výsadbu. Půdu nad kořeny nově 
vysazených rostlin po prolití vo-
dou přikryjte buď chvojím nebo 
listím. Všechny jehličnany pro-
lijte vodou, pokud ovšem není 
říjen deštivý.

Také vyryjte hlízy mečíků 
a se stonkem asi 10 cm dlouhým 
nechejte dobře proschnout.

Záhony s dvouletkami a tr-
valkami nakypřete, skalku vy-
plejte a vyčistěte, trávník na-
posledy posekejte, aby na zimu 
nevyhníval.

Vypusťte vodu ze všech nádr-
ží a povrchových trubek, vodní 
rostliny přeneste do sklepa nebo 
zasypte listím a nádrž zakryjte. 

Sklízejte všechnu zeleniny. 
Pokud jsou rajčata ještě zelená 
nechejte je dozrát v teplé míst-
nosti.

Zryjte všechny záhony, máte-
li hnůj, část jich pohnojte, kdo 
hnůj nemá, tak určitě vyséval 
zelené hnojení a tím po zarytí 
také obohatí zahradu o živiny.

V listopadu budeme také vy-
rývat jiřinky a to až před přícho-
dem silnějších mrazů. Odstraní-
me celou nadzemní část rostliny, 
nůžkami ji odstřihneme asi 15cm 
nad povrchem půdy. Vyjmeme 
hlízy a to nejlépe rycími vidlemi, 
poškozené odstraníme, očistíme 
je od zeminy a jemných kořín-
ků, otočíme je stonky dolů, aby 
z nich vytekla voda a necháme je 
dobře oschnout. Pak je uložíme 
v chladné místnosti, kde nemrz-
ne. Také KANY budeme sklízet. 
Po prvním mrazíku jim zčernají 
listy. Tehdy je vyndáme z půdy, 
očistíme, odřízneme vrchní část. 
Hlízy naskládáme do bedýnek 
se zeminou, nebo drcenou kůrou 
a přihrneme pilinami. Bedýn-
ku uložíme do suché místnosti. 
V místnosti s vyšší vlhkostí mo-
hou hlízy začít růst nebo na jaře 
hůře zakořenit.

Po sklizni ovoce odstraníme 
se stromů plody napadené mo-
noliovou chorobou, včetně su-
chých plodů. Zbytky rostlin ze 
záhonu sklizené zeleniny uloží-
me na kompost. Koncem října je 
příhodná doba pro výsadbu čes-
neku, který před sázením ošet-
říme proti poškození nemocemi 
a škůdci. Osvědčený přípravek je 
také SULKA.

7. listopadu budeme pamato-
vat také na úpravu růží a to tak, 

že je nahrubo zakrátíme asi na 
50 cm, poškozené odstraníme až 
u země. Kořenový bal přihrneme 
buď kompostem nebo chvojím 
proti promrzání kořenů. Dokon-
číme výsadbu okrasných rostlin. 
Z okrasného trávníku vyhrabe-
me listí a pokud je zdravé, ulo-
žíme ho na kompost. Když na 
kompost nevejde, dáme listí do 
silonových pytlů, zatížíme a do 
jara máme z něho placku, kte-
rou použijeme také při zakládání 
pařeniště.

Před zimou také vyhážeme 
z pařeniště zeminu, aby všechno 
řádně promrzlo. Také si kont-
rolujeme oplocení a poškozené 
ihned opravíme ať nejsme na jaře 
překvapeni poškozením stromků 
ohryzem zajíců a srnek.

Také můžeme zahradu vápnit 
tam, kde jsme nedávali hnůj. 
Záhon s jahodami pokryjte spa-
daným listím nebo chvojím.

Kontrolujte také soustavně 
uložené ovoce a dbejte na vlh-
kost v úložném prostoru. Ně-
které odrůdy, které jsou náročné 
na vlhkost, jako je Golden deli-
cious, můžeme dát po 5 kusech 
do silonového sáčku a nadělat 
v něm pár dírek pro odpařová-
ní vlhkosti. Pamatujte v zimním 
období dodávat vodu rostlinám, 
které neshazují list a tyto potře-
bují i v zimě dostatek vláhy. Jsou 
to také některé malé rostlinky 
jako vřesy, hebe, pierisy a další.

U rhododendronů je toto sa-
mozřejmostí. Tento druh rostlin 
nikdy nezmrzne, ale uschne ne-
dostatkem vláhy. Po opadu listí 
u broskví můžeme tyto ošetřit 
proti kadeřavostí a to Kupriko-
lem, Šampiónem a dalšími pří-
pravky na tuto chorobu. Toto 
jsou měďnaté přípravky. Ze sír-
natých přípravků můžeme po-
užít Sulku. Při postřiku musí 
být teplota vzduchu alespoň 7 
stupňů.

Sledujte zahrádky také v zim-
ním období a hlavně obdivujte 
rostliny, které kvetou už v led-
nu jako je Jasmín nahokvětý 
nebo také Kalina-VIBURNUM 
BOD-NATENSE DAWN, kte-
rá má bohaté květenství. Není 
náročná na pěstování, jenom na 
udržení keře tak, aby nepřerostl 
prostor pro něho určený.

Tak mějte radost z toho, že 
jste všechny práce před zimou 
zvládli a těšte se zase na jaro.

To vám přeje
Erich DUXA z BOROVÉ
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Na dlUhEjvši
Pokračování z minulého čísla

Mama věděla, jak děcka na to 
čekaju, tak enem přišli z kostela, 
shodila hytku z ramen, přepásala 
se zapasnicu a šla do komory pro 
plecovnik. Děcka už staly kole 
štola a čekaly, až mama pečenek 
přežehna a opatrně mu odkraje 
„klobuček“. V tym to zavonělo 
a plecovnik ukázal všecke dobro-
ty, keře do něho zapekla. Jak se 
všeci najedli, mama přikryla ďuru 
do pečenka odkranym klobučkem 
a odnesla plecovnik do komory. 
Tak se to robilo, až se cely plecov-
nik zid. Menši děcka a děvuchy 
měly nejradši střidku chleba, kera 
byla napuščena masnotu z tych 
dobrot, a uměly to vydlubavač jak 
kury. O klobasky a maso moc ne-
staly. To se zaš radovali synci.

Na šmigrust přišel fater sko-
ro ráno do izby s hrnkem vody 
a všecke děvuchy pokropil, aby 
neuschly a byly zdravé. Piščely, 
tym obudily bratry a či už byli 
ostřejši. Ale fater hned, že máju 
išč s kýblem raus, doma, a nědaj 
Bože, do peřin se nalivač nesmi! 
A tak to potem šlo i přes děň, jak 
přišli inši šmigrustnici.

Po kostele už synci čekali 
skovani na placu. Žádny parfim. 
Kybel s vodu lebo prosto pod 
pumpu, a jak baj byla zima, to už 
nebyla žádna sranda. Bezmalaj, 
že ni raz, jak šly děvuchy z kos-
tela, tak skončily v kádi na rynku. 
Děvuchy na oko bunčely, že za to, 
že se jim děje taká křivda, mušu 
ešče dač vajco, ale potem se každá 
chválila, velaj měla šmigrustniku.

2. Jak Mařenka začla chodič 
do školy, tak se narodila ses-
třička Franci, dva roky po ni 
ešče jedna a potem co dva roky 
ešče tře synci. Povelej byly děči 
v kolesce, tak to šlo, ale jak troš-
ku odrostly, to napočly Mařence 
horši časy. Přišla ze školy a už ich 
dostala na vachovani. Moc se ji 
to nepodobalo, bo se chčela hráč 
s děvuchami, skakač přes šnu-
ru, hráč na skovavanu a třiskač 
bolkem, ale děcka furt za ňu ani 
huši. Ostatně děvuchy tež dyc-
ky přišly s jakymšik přívěškem. 
Potem kerašik přišla na to, že 
nejlepší budě posadič přívěšky do 
pokřiv. Děcka v pokřivach seděly 
s rukama přilepenýma na bruchu, 
pofňukavaly a bály se pohnuč, aby 
se nepopálily, a jejich guvernant-
ky měly chvilu pro sebe. To byl 
dobry recept i pro Mařenku. Její 
sestry a bratři ji to ešče po rokoch 
vyčítali.

Jak Mařenka začla chodič do 
školy, tuž nejstarší brater dostal 
do kolena kostižer. Dochtor cho-
dil ku nim každý děn popoledňu 
a bez umrtveni mu v tym kole-
ně škrabal. Mama ho přiklekla 
a Mařenka musela držeč misku 
a synek se bránil a ryčel, jak by 
ho na nože bral. Dva roky necho-
dil do školy, koleno se přecej raz 
zahojilo, ale zostal chromý. Co 
zatym ve škole zameškal už nikda 
nedohonil. Na tu dobu Mařenka 
moc rada něspominala.

Druhému bratrovi to ve škole 
tež moc nešlo, šel z jednej třidy 
do druhej s odřeným řbetem, ale 
nejhorší na tym byl ten třeči. Byl 
fajny ani obrázek a jediný z rodiny 
měl čemu hřivu samu velu. Učitel, 
kery měl glacu jak hulčinsky ry-
nek, mu páru rázy pravěl, beztak 
od zavišči, že ma frizuru jak kajzer 
Vilem a v hlavě seno. Ta něščastna 
češčina, ta robila děckům čežku 
hlavu. Při tej přiležitošči spomi-
nala Mařenka na patra Kunčara, 
českého paterka, co meškal v kláš-
teře a učil ich náboženství. Věděl 
o tym trápenu a snažil se děckům 
všelijak pomahač. Ochotně pojča-
val do rodin české knižky: „Přijď, 
sousedko, půjčim ti knížku,“ volal 
na Franci. Pater měřil nejmeněj 
dva metry, chodil pomaly v dluhej 
pelerině, na hlavě černý klobuk 
s široku krempu a přes ruku dyc-
ky převěšeny velký černý paryzol, 
kery mu zarovno služil jako krika. 
Nejsrandovnějši luďum připadaly 
jeho ohromně velké buty a smiali 
se, že to ma fundatory. Nevím, ez-
li byly velké či nebyly, isto pasovni 
ku jeho figuře, ale v rodinách se 
pravělo, jak kery měl velku nohu, 
že potřebuje fundatory jak pater 
Kunčar.

Jak měla Mařenka vyjišč ze 
školy, objevil se pan učitel a pře-
mluval rodiče, že ju máju dač na 
školy, že ma dobru hlavu. Nej-
starší sestra byla už v kláš¬teře 
v Branicoch a v kolibce vrnělo 
devate děcko. Peniz a pomocných 
ruk furt chybělo, a tak to nešlo. 
Mařenka se šla učič za švadlenu. 
Byla šikovná, majstrova Durma-
nová a její mama se ju nemohly 
vynachvalič.

Mařenka spominala, že choč 
už chodila do učeni, byla v istych 
věcach hlupa. A nebyla sama. Jak 
přidu děcka na svět, to věděli sko-
ro všeci, bo v tych malých izbach 
se to někdy skovač nedalo a ve 
chlivě teho tež viděly došč. Ale 
jak se děcko do břucha dostane, 

o tym jim žáden nic něřek. Jak se 
baj zoptala, tak ju mama odbyla 
jak dycky, že kdo je zvědavy, budě 
skoro starý.

A tak se poučovaly děcka mezi 
sebu. Raz pásly kozy a krávy a zaš 
se o tym mluvilo. Tu přilečela na 
pastvisko starša děvucha a jednym 
dechem hlásila: Tereza Novačka 
budě měč děcko, Francek Kalisek 
ji poscal nohu...

Ale kajšik se to přecej musely 
dozvěděč, dyč žádna bez děcek 
nězostala.

Za šest rokuv ze školy vycha-
zala mladši sestra Franci. To se 
v chalupce objevil sam ředitel ško-
ly a zaš, že ju máju něchač vyštu-
dovač. Dopadlo to ganc genau jak 
s Mařenku. Šla se učič za švadle-
nu. Ešče k ternu byla kriza, starši 
bratři byli bez roboty a Mařenka 
pomáhala rodinu držeč nad vodu.

V roku 1935 se Mařenka po-
maly chystala na rok na robotu 
do Německa, tak jak to tu bylo 
už páru rokuv zvykem, aby se 
zarobila na výbavu. Děvuchy se 
něchaly najimač na německé stat-
ky, bo tam věc zarobily. Tu by im 
žáden telaj peniz nedal co tam. 
Nadřely se možná věc jak tu, ale 
dostaly o moc lepši zaplacené, 
a k ternu ešče každý tyděň mléko, 
muku, máslo a chleba, a tak se 
to vyplačilo. Už byla nachystaná, 
ale něž vyjela, české úřady robotu 
v Německu děvucham zakázaly. 
Děvuchy se to něněchaly spo-
dobač, nahlas pyskovaly a úřady 
musely zákaz odvolač. Mařenka 
přecej enem odjela.

Všeci se v rodině radovali, jak 
se Mařenka po roce vračila dom. 
Chudá jak lunt, do smichu ji moc 
nebylo a pravěla, že by už do 
takej dřiny nešla. Ale nejhorší 
byly tesknice, podruhej by tam 
isto umřela. Věc už o tym nikda 
nemluvila, něch bylo, jak bylo, za 
zarobene penize se fajnu výbavu 
nakupila a ešče ji zostalo.

3. Bylo to v roku 1937, nej-
mladší brater Leo měl 10 rokuv 
a mama omarodila. Všeci se di-
vili, jak to? Do včilejška lítala 
ani čuprla, nikda nebyla nemocna. 
Ležeč v lůžku ju viděli enem páru 
dni po porodu. Kuckala, dostala 
velku horečku, už tyděň ležela, 
a furt to nebylo lepši. Fater poslal 
Mařenku o tři lebo štyry chalupy 
vysej, ku frau Schikora, kera se 
vyznala v němocach a bylinkách 
a nějednemu člověku už dobře 
poradila lebo pomohla. Včil by ji 
pravěli lečitelka.

Přišla, poptala se a mamu po-
obhlidala. S povzdechem fatrovi 
pošuškala, že s tym nic nězrobi, 
že to vypadá na zapal pluc a máju 
hned volač dochtora. Druhy děň 
se mama octla ve špitále v Petřko-
vicach a lečitelka se nezmýlila. To 
bylo moc špatné. Mama se ztra-
cala před očama, špatně dýchala, 
kuckala a nohy měla opuchle ani 
konvy. Lečitelka Mařenku po-
tkala a ptala se, jak se daři mamě. 
Mařenka všecko po pravdě vylíči-
la, a ta ji pravěla, že až za mamu 
pojede, něch ji prstama nenápadně 
ščisně opuchlu nohu. Ezli ďury po 
prstach zostanu, tak je zle. A bylo. 
Do tydňa byla mama ve svojich 
dvaapadesači rokoch preč.

V tej době se už ve svěče šuš-
kalo o penicilinu, ale furt se ne-
vědělo, jak to zrobič, aby se muh 
davač nemocným. A tuž jak v tej 
době kery dostal zapal pluc, tak to 
byl richtyk zázrak, jak se z něho 
vyhrabal.

Po smrči mamy to doma facka-
li jak to šlo, a choč se to žádnému 
nepodobalo, o tym, že by se tačik 
oženil, něchčeli ani slyšeč. Ale 
osud to přirychtoval inač a to mu-
šim vzač z teho delšího konca.

Ve stejnej době, jak umřela 
mama, umřel v Glivicach /včil to 
je v Polskej/ fatruv starši brater, 
kery tam po prvši vojně odjel za 
robotu. Robil na šachče a měl de-
set, v tej době už odrostlých děcek, 
ty měly už svoje rodiny, akurat 
nejmladša Cilka byla ešče svo-
bodna. V Hlučině byli isto za celu 
dobu ze tři rázy. Děcka v Hlučině 
spominaly na Cilku, jak na jed-
nym bezuchu s pokrčeným nosem 
zahlidala do chliva na mamu, kera 
seděla a dojila krávu.

To mleko něvzala do huby, 
bo ona nechce mléko od krávy 
z břucha, ale z mlekarny, tak jak 
byla zvykla.

Švagrova přijela do Hlučina na 
pohřib a potem se ešče ze dva rázy 
stavila, slovo dalo slovo a za dva 
roky po smrči mamy se fater proči 
vůli děcek se švagrovu oženil.

Naraz bylo v rodině dohroma-
dy 19 děcek a pět ich mělo i stej-
né měna. Ale nova mama měla 
trpělivošč a byla dobračisko, po 
delši době na nu zvykli, ale ni že 
by ju oprašovali. Mohla robič, co 
chčela, ale jak se nechaly někere 
„dobré duše“ slyšeč, byla to enem 
macocha.

Pokračování příště
Z knihy Jany Schlossarkové

Po hrbolatym chodniku
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křížovka

proGram kiNa mír hlUČíN
říjEN 2007

svěTový dEN osTEoporózy

pátek 12.10. a sobota 13.10 v 19.30 hod.
KŘIŽOVATKA SMRTI 3
USA – akční krimi komedie

sobota 13.10. v 17.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU 3 – NA KONCI SVĚTA
USA – dobrodružný

neděle 14.10. v 17.00 hod.
HAIRSPRAY
USA – komedie, muzikál

středa 17.10. v 16.00 hod.
DOBA LEDOVÁ 2
USA – animovaný
u příležitosti „Dne stromů“ s krátkým předfilmem o lesích – vstup zdarma

sobota 20.10. v 17.00 a 19.30 hod.
VDÁŠ SE A BASTA
USA – romantická komedie

neděle  21.10. v 15.00 hod.
SIMPSONOVI VE FILMU
USA - animovaný

pátek 26.10.  a sobota 27.10. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 28.10. v 17.00 hod. 
MEDVÍDEK
ČR, komedie, drama

20. říjen je světovým dnem, 
který obrací pozornost ve-
řejnosti k onemocnění, jehož 
závažnost  je stále masivně 
podceňována.

Světový den osteoporózy 
každoročně vyhlašuje Mezi-
národní nadace pro osteopo-
rózu (The International Os-
teoporosis Foundation).

Počátek myšlenky se datuje 
do roku 1997. Pro každý rok se 
stanoví téma, které má s oste-
oporózou spojitost a jemu se 
podřídí aktiv ity organizací, 
které se k akci připojují.

Téma pro rok 2007 zní: 
„Předcházej zlomenině: Po-
znej a sniž riziko osteopo-
rózy“.

Hrozba osteoporózy narůs-
tá ruku v ruce s narůstáním 
populace a jejím stárnutím.

Pokud je mezi čtenáři ta-
kov ý, který nemá ponětí 
o postupu tohoto onemocně-
ní, uvedeme jej do obrazu. 
U člověka, u něhož je dia-
gnostikována osteoporóza, je 
pozorovatelné snížení husto-
ty, pevnosti a kvality kostní 
hmoty pod normální hranici. 
Kosti se stávají křehčími.

O této nemoci se hovoří 
také jako o „řídnutí kostí “. 
Častěji postihuje ženy, po 65. 
roce věku se však vyskytuje již 
u obou pohlaví stejnou měrou. 
Viditelným důsledkem one-
mocnění bývá snížení výšky 
nemocného.

Prevence osteoporózy za-
hrnuje především dostateč-
ný příjem vápníku ve stravě 
a aktivní pohyb. Podle nej-
novějších doporučení by měl 

správný denní příjem vápníku 
dosahovat u dospělých osob 
ve věku do 50 let nejméně 
jednoho gramu za den. U osob 
starších padesáti let je toto 
množství ještě o pětinu vyšší. 
Pozitivně působícím faktorem 
je dostatek slunečního světla, 
které podporuje tvorbu vita-
mínu D. Ten dokáže podpořit 
vstřebávání vápníku ve stře-
vech. Zapovězeno by mělo být 
kouření, nezdravá strava a se-
davý způsob života.

Světový den osteoporózy 
není jediným dnem, který ob-
rací pozornost ke zdravým 
kostem a k loubům. Existu-
je totiž pojem Dekáda kos-
tí a k loubů, která zahrnuje 
v rozmezí od 12. do 20. října 
čtyři dny věnované této te-
matice.

12. říjen je Světovým dnem 
artritidy, 16. říjen je Světo-
vým dnem páteře, o den poz-
ději jej následuje Světový den 
úrazů a závěr obstarává Svě-
tový den osteoporózy. Dekáda 
kostí a k loubů je celosvěto-
vou kampaní, která má sní-
žit zdravotní, sociální i eko-
nomické dopady onemocnění 
kostí a k loubů, zlepšit jejich 
prevenci, diagnostiku a léčbu, 
podpořit výzkum v této oblas-
ti a posílit osvětu veřejnosti.

Zajímavým tipem pro zví-
davé čtenáře může být test 
Mezinárodní nadace pro os-
teoporózu, pomocí něhož si 
můžete zjistit, jak pravděpo-
dobný je u vás rozvoj osteo-
porózy. Můžete jej podstoupit 
na internetové stránce www.
osteoporoza.cz.

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, dostane se člověk … (tajenka)  
                Becher

VODOROVNĚ: A. Antická nádoba; plevel; vosa (nář.); účet; 
úloha. B. Cizokrajná rostlina; summerské město; písmeno abecedy; 
záchrana; hůl (nář.); Rožmberk. C. Pasti; SPZ Rokycan; zabrz-
dil (nář.); rozsudek. D. Kráter na měsíci; hladil (nář.); keton. E. 
Poplatek; SPZ Karviná; brečí (nář.); umělá hmota. F. Červené 
barvivo; dojít (nář.); primát. G. Obyvatelé Velké Británie; opak 
bdění; odebrání.

SVISLE: 1. Citoslovce. 2. Slon. 3. Rychlý běh. 4. Dopad; předlož-
ka. 5. Svatozář; hlt. 6. Čas; nula. 7. Rezavý člověk; římská 1; značka 
času. 8. Naše metropole; ne (nář.). 9. Snížený tón; hokejová liga; SPZ 
Kladna. 10. Dědeček (nář.); značková kosmetika. 11. TAJENK A. 12. 
SPZ Prahy; koruna česká;  název písmene. 13. Opojný polynéský ná-
poj; SPZ Ústí nad Labem; dlouhá samohláska. 14. Ochranná vrstva; 
SPZ Praha-východ. 15. Dívčí jméno; harmonie. 16. Přirozená soda; 
chemická značka terbia. 17. Španělské víno; samohláska s háčkem. 18. 
Dětský pozdrav; výbušnina; iniciály zpěváka Rezka. 19. Pozdrav. 
20. SPZ Rokycan. 21. Zkratka tiskové kanceláře.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 10. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za září je Novotná A. Dolní Benešov.  Blahopřejeme.
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15. října 2007 v 15.00 hodin
Lékařská přednáška s MUDr. Klaudií Ondrušovou

v evangelickém kostele v Hlučíně



�

2007 ŘÍJENZRCADLO HLUČÍNSKA

dUšiČkové chryzaNTémy

Pro převážnou většinu našich 
čtenářů znamená měsíc říjen ten 
nejpříhodnější čas pro přípravu 
důstojně vyhlížejícího místa od-
počinku našich blízkých.

Hroby zdobíme dle vlastního 
(ne) vkusu a v návaznosti na něj 
volíme zdobné prvky.

Navštívila jsem rozlehlý ro-
dinný dům ve Vřesině u Hlučí-
na, kde se paní Bohuslava Tkačí-
ková zabývá výrobou tradičních 
voskovaných květin pro dušičko-
vé vazby již od roku 1992.

Zavítala jsem sem právě pro-
to, že kalendář k tomu přímo 
vybízí a nebylo mi lhostejné, jak 
voskovaná chryzantéma vzniká 
a co předchází jejímu vystavení 
na pultech obchodů. 

Podobně jako pro zdobení 
vánočních ozdob je pro výro-

bu voskovaných květin typické, 
že koneční spotřebitelé mohou 
výsledky mravenčí práce ocenit 
jen v nepatrném zlomku roku. 
Po zbylý čas plní krabice vosko-
vaných chryzantém skladovací 

prostory a nabízejí se k malo-
obchodnímu prodeji, neboť jiné 
využití, než být tichými svěd-
ky našeho rozjímání nad hroby, 
nemají. Dušičková atmosféra 
tu doprovází práci několika za-
městnankyň prakticky každo-
denně.

Proces výroby umělé chry-
zantémy začíná dovozem archů 
papíru o rozměru 70 x 100 cm. 
Z nich je třeba na hydraulickém 
lisu s raznicí nasekat tzv. polo-
tovary. Archy papíru mohou mít 

základní barvu bílou či žlutou. 
Chceme-li docílit ozdoby okrajů 
či středů, je nezbytné barvení. 
Následuje rádlování polotovarů, 
při kterém se na okrajích papí-
ru tvoří kudrlinky. Dělnice ve 

výrobě pak slisované polotovary 
rozdělí na jednotlivé listy a ty je 
třeba upevnit v počtu 9 kusů na 
tenký drát, aby vytvořily úhled-
nou květinu. Nadýchané papí-
rové produkty musejí jednotlivě 
projít procesem voskování. Poté 
se balí do kartonových krabic 
a čekají na expedici. 

Osvojit si takovou techniku 
práce, jejíž výsledkem budou za 
přiměřený čas povedené květy 
hodné role ozdoby hrobu, trvá 
dlouho a ne každý má pro tuto 

práci předpoklady. Uplatnit se 
zde mohou lidé zruční a pečliví. 
Jako na každém jiném pracovišti 
tu není nouze o zábavu a protože 
kolektiv je právě výlučně ženský, 
vymění se tu během směny řada 

výtečných receptů, výchovných 
rad i tipů na výlety a kulturní 
akce.

Výsledkem celoroční pečli-
vé a trpělivé činnosti je široká 
barevná škála květin, jimiž se 
o Dušičkách rozsvítí hřbitovy. 
Voskované chryzantémy úspěšně 
konkurují alternativním způso-
bům výzdoby hrobů, ke kterým 
se řadí řezané i sušené květi-
ny. Jejich nespornou výhodou je 
fakt, že úspěšně odolávají nepří-
znivým povětrnostním vlivům. 

Výrobna umělých květin ak-
tuálně funguje podle zásad vy-
mezených zákonem pro provo-
zování chráněných dílen.

Je tedy pracovištěm vymeze-
ným na základě dohody s úřa-
dem práce a přizpůsobeným 
zaměstnávání osob, které mají 
ztíženou možnost pracovního 
uplatnění.

Obyvatelé městské části Dol-
ní Benešov – Zábřeh se v po-
sledních měsících angažují ve 
věci protestu proti iniciativě 
společnosti Štěrkovny Dolní Be-
nešov. Ta totiž požádala, aby jí 
bylo umožněno rozšířit dobývací 
prostor a začít znovu těžit štěrk 
v oblasti. 

V místní hospodě se hromadí 
fotografie dokumentující táhlé 
praskliny na budovách a vzni-
kají dokonce verše zabývající 
se tematikou těžby a ty nemají 
samosebou ani trochu pozitivní 
vyladění.

Nabízíme také malou ukáz-
ku z tvorby autora, jenž obývá 
dům zdobený ukázkovou trhli-
nou a viní z jejího vzniku právě 
Štěrkovny Dolní Benešov.

Skrývá se pod trefným pseu-
donymem Ing. Štěrkopísek 
a v každém případě je připra-

ven připojit svůj podpis k petici 
za zabránění těžbě. Stejně jako 
řada dalších obyvatel neskrývá 
rozhořčení a jako „zbraně“ be-
re do rukou (dle svého názoru) 
konstruktivní námitky. 

Óda na dobývací prostor
Chcete-li protáhlé praskliny míti,
musíte PRO Štěrkovny býti.
Z peněz, které zarobíme,
prasklinky si zalepíme.
Lepíme a platíme, praskliny však 

přežívají,
zábřežským občanům okatě na 

frak dávají.
Až úspory nebudou nám stačit,
uvidíme rýhy na svých domech 

tančit.
Co víc dodat k tématu,
Štěrkovny, my nechceme Vás tu!

Autor: Ing. Štěrkopísek

Pokračování na straně 6

proTi rozšířENí dobývacího prosTorUFurt dokolavýsTava
obří lEporElo

Hlučín - Výstavu s názvem 
„Dějiny udatného českého ná-
roda a pár bezvýznamných 
světových událostí“ zahájilo 
v úterý Muzeum Hlučínska 
v hlučínském zámku. Výstava, 
jejímž vlastně jediným expo-
nátem je dva metry vysoké 
a sedmdesát metrů dlouhé 
leporelo, vychází ze stejno-
jmenné knihy Lucie Seifer-
tové a návštěvníci se na jeho 
stranách mohou seznámit 
s událostmi z naší historie od 
pravěku po současnost. 

Leporelo v klasické veli-
kosti a další knihy autorky 
je možné na  místě také za-
koupit.

Výstava potrvá až do 2.12., 
vstupné je 30,- Kč pro dospělé 
a 15,- Kč pro děti starší 6 let.

J. H.

Ludě zase nadavaju, jedni 
kradnu a dobře se maju.
Metra na tych lumpův něni, 
dohromady su spleceni.

Študiruju, špekuluju,
jak co ukrašč, ociganič,
jak se ma ten obyčejny
tym lumpům ubranič?

Plné huby maju kecuv
včil o demokraciji.
Dřistač umju, byli zvykli,
kabát převračili!

Paragrafy pokrucene,
zákony s ďuroma,
aby každý, kdo se vyzná,
bohatstvo měl doma.

Ku konců se všecko srovna. 
Jaksik tak to budě.
Všeci vemem čtyry desky,
co enem z nas zbude?

Anna Malchárková
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pozdravy z hlUČíNska, mísTopisNé pohlEdNicE

Čtení na pokračování. Bohusla-
vice

Počátek dějin obce je spjat 
s mocným rodem pánů z Kra-
vař, kteří v jedné své rodové 
linii se označovali přídomkem 
„z Bohuslavic“. Syn krále Pře-
mysla Otakara II., opavský kní-
že Mikuláš I., jednoho z nich, 
Zbyslava z Bohuslavic si natolik 
oblíbil, že jej určil svým kmo-
trem a obdařil jej rozsáhlým 
majetkem, stejně jako jeho bra-
tra Jana.

Písemné zprávy o nich máme 
již od roku 1288. Od počát-
ku 14.stol. se Bohuslavice staly 
součástí panství Dolní Benešov, 
což se potvrdilo i při dělení 
Opavska v roce 1377. Tehdy 
benešovské panství náleželo 
s Bohuslavicemi pánům z Dra-
hotuš, přívržencům Husových 
reforem.

K roku 1434 měli v Bohusla-
vicích Drahotušové hospodář-
ský dvůr, poblíž kterého již teh-
dy stál kostel obsazovaný husit-
skými knězi. Věnné i dědické 
záležitosti Drahotušů měly za 
následek i rozdělení obce na dva 
majitelské komplexy, z nichž je-
den příslušel k benešovskému 

panství a druhý si zachoval až 
do16. století správní samostat-
nost. Odrazilo se to i na hos-
podářském vývoji obce, v jehož 
popředí stály dva vrchnostenské 
dvory. Kolem nich vzniklo ně-

kolik rybníků. Již v roce 1489 
např. k dolnímu dvoru příslušel 
u Bohuslavic rybník „Chmel-
ník“, ve vsi rybníček „Před Srb-
kem“ a pod „Chmelníkem“ ještě 
další rybník „Sečný“.

V obci byla k uvedenému 
datu již postavena tvrz. K ní 

patřily rybníky Velký nový 
pod tvrzí, Křivý a Prehyňský. 
V průběhu následujícího století 
se Bohuslavice tak rozrostly, že 
se začalo pro novou část užívat 
názvu „Nová Ves u Bohuslavic“. 

Tragické události l. poloviny 
17.století a zejména třicetiletá 
válka se zapsala tvrdě i do dějin 
obce.

Z 25 selských usedlostí v ro-
ce 1634 bylo 14 pustých, ale ze 
22 zahradnických usedlostí byla 
pustá jen jedna.

Dle konsignace z roku 1643 
byl v Bohuslavicích již jen fojt, 
7 sedláků a 12 zahradníků. 
Za majitele Jana Bapt. Maxm. 
svob. p. Zuana v roce 1721 byly 
ve vsi dva vrchnostenské dvory, 
z nichž jeden byl dřevěný, neo-
hrazený a nazýval se Kawarna 
nebo v Kafárně, rybník Vesnic-
ký a 50 poddanských usedlostí. 

V roce 1747 byl postaven 
zdejší barokní farní kostel sv. 
Trojice vyzdobený freskami 
opavského malíře l8.století Jo-
sefa Matyáše Lasslera a k němu 
ohradní zeď s kapličkou.

Další drobná stavba kaple 
pochází z 2. poloviny 19. sto-
letí.

Škola v obci vznikla v ro-
ce 1844 a budova pro ni byla 
postavena v roce 1848, další 
škola se začala stavět až v roce 
1963. Bohuslavice byly připo-
jeny k ČSR v roce 1920 o roz-
loze 1540 ha s 1171 obyvatelem 
a 209 domy, Velkým dvorem, 
dvorem Kafárňa.

Při Velkém dvoře Rothschil-
dové provozovali lihovar se su-
šárnou. V roce 1945 byla v Bo-
huslavicích otevřena pískovna.

Příště Bolatice

Bohuslavice
montáž, část obce s kostelem, ulice s hostincem, ulice s obchodem a letiště 
foto z roku 1936

proTi rozšířENí dobývacího prosTorU

Pokračování ze strany 5
30. května 2007 se kona-

lo veřejné projednání v budově 
místní Základní školy. Mezi 
námitkami proti rozšíření do-
bývacího prostoru se objevily 
obavy, že by došlo znovu k de-
vastaci okolí obce, k obtěžování 
prachem a hlukem. A řadě oby-
vatel se nelíbí, na jakou vzdále-
nost se těžba přiblíží k zástavbě 
obytných domů.

Byla vznesena také domněn-
ka, že Štěrkovny Dolní Benešov 
nebudou schopny zabezpečit 
dostatek materiálu pro závě-
rečnou rekultivaci. K obavám, 
které nelze pominout se řadí 
i problematika úbytku vody ve 
studních a případného ohrožení 
při intenzivních povodních.

Můžeme na tomto místě 
stručně shrnout situaci a začne-
me oznámením záměru ze stra-
ny společnosti Štěrkovny Dol-
ní Benešov, která dlouhodobě 
provozuje hornickou činnost ve 
stávajícím dobývacím prosto-
ru. Vzhledem k tomu, že těžba 
v tomto prostoru končí, navrhl 

oznamovatel stávající dobývací 
prostor k rozšíření a následně 
hodlá pokračovat s těžbou štěr-
kopísků v ložisku navazujícím 
na rozšířený dobývací prostor.

Text oznámení záměru 
zpracovala Ing. Pavla Žídko-
vá zabývající se poradenstvím 
v ekologii v lednu 2006. Záměr 
podle zmíněného textu předsta-
vuje dotěžení zbytkových částí 
bloků zásob výhradního ložiska 
a navazující těžbu štěrkopísku 
za hranicí těchto bloků zásob 
jihozápadním směrem.

Dokument zmiňuje i tzv. nu-
lovou variantu, jejíž podstatou 
je, že dobývací prostor rozší-
řen nebude. Jasným negativem 
je podle oznamovatele fakt, že 
nedojde k úplnému a hospodár-
nému vytěžení celého ložiska, 
což vyžaduje ustanovení horní-
ho zákona. Oznamovatel ape-
luje mimo jiné na skutečnost, 
že na prozkoumání ložiska by-
ly vynaloženy nemalé finanční 
prostředky.

Navrhované rozšíření je pak 
dáváno do úzké souvislosti se 

zachováním stávajících pracov-
ních míst. 

Štěrkovny Dolní Benešov 
v textu oznámení záměru při-
pouštějí určitý nevratný zásah 
do krajiny. Po vytěžení se před-
pokládá rekultivace prostoru 
zčásti na vodní plochu (jižní 
část území) a zčásti zpět na tr-
valý travní porost (severní část 
území).

Část D hodnotí komplexně 
vliv záměru na veřejné zdra-
ví a životní prostředí. Mimo 
jiné se Štěrkovny Dolní Bene-
šov zavazují k tomu, že záměr 
nezpůsobí poškození hmotného 
majetku obyvatel. Roční objem 
těžby má zůstat zachován ve 
stávajícím ustáleném rozsahu, 
tzn. 100 tisíc t/rok.

Doba hornické činnosti v lo-
kalitě se předpokládá cca 10 let. 
Obytná zástavba je dle textu 
oznámení dostatečně vzdálená 
a oznamovatel pokládá za téměř 
vyloučené, aby záměr ovlivňoval 
zdraví obyvatel a jejich poby-
tovou pohodu. Vliv na vzhled 
krajiny se předpokládá jako 

nepříliš významný vzhledem 
k průběžné rekultivaci.

Záměr má být podle ozna-
movatele realizován od čtvr-
tého čtvrtletí roku 2007 a ter-
mínem ukončení má být rok 
2016.

Na odboru Správy majetku 
města Dolní Benešov byl v ob-
dobí od 7. září do 24. září 2007 
k nahlédnutí text stanoviska 
Ministerstva životního prostře-
dí k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí. 
Totéž je v plném znění k pře-
čtení také na internetových 
stránkách www.cenia.cz/eia, 
kde se nachází veškerá doku-
mentace k záměru, který je 
označen kódem OV9041. 

Na základě dokumentace, 
jejího doplnění, posudku a ve-
řejného projednání prozatím 
vydalo Ministerstvo životního 
prostředí souhlasné stanovisko 
k záměru, nicméně s více než 
pěti desítkami doporučených 
podmínek pro fáze přípravy, 
výstavby, provozu i jeho ukon-
čení. 
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Pokračování z minulého čísla
6 Když se objevil ve dvoře 

statku otec, Edeltraud ztuhla. 
Tělo jako z kamene. Žádný 
pohyb, žádný cit. Cosi nezná-
mého vniklo do života stat-
ku. Vybledlá, vyzáblá postava 
v uniformě do žňových dní 
nepatřila. Krajina sytá létem 
zpanikařila.

Otec hleděl na Edeltraud. 
Stáli proti sobě a nedůvěřovali 
si. Jeho ruce tady nechyběly, 
jeho oči jakoby prověřovaly, uši 
slyšely příliš mnoho a ústa se 
chystala mluvit, jeho slova však 
nikdo nechtěl slyšet. Poprvé 
si všimnul, že je ve vlastním 
domě nežádoucí. Koho tady 
měl rád? A kdo měl rád jeho? 
Edeltraud s obavami hleděla na 
postavu v uniformě a netušila, 
jak se zachovat. Možná stáli 
proti sobě jen krátkou chvíli, 
možná to byla věčnost.

Otevřely se dveře stavení 
a na dvůr vyběhl malý Hans. 
Pleskal bosýma nožkama o ka-
menný chodník, blonďatá hlava 
rozzářená poledním sluncem. 
Jeho žvatlání prolomilo mlče-
ní otce a dcery. Oba se na něj 
zadívali.

„Hansi!“ vyběhla z dvoule-
tým capartem jedna ze slu-
žebných. Spatřila hospodáře 
a zarazila se. Pozdrav, úklona, 
couvání a rychle k hospodyni.

Edeltraud sledovala výjev 
a neskrývala překvapení. Po-
prvé zaznamenala příchod pá-
na domů. Když otec odjížděl, 
byla ještě děcko. Teď, v deseti 
letech, vnímala. Chytila svého 
bratra do náruče a rozvážně se 
pustila přes dvůr k otci. Při-
stoupila k němu a podala mu 
Hanse.

Otec, zvyklý na chlad zbra-
ní, prudkou střelbu, bolest, krev 
a násilí, zjihnul. Měkké dětské 
tělíčko vonělo životem. Dávno 
zapomenutý pocit. Možná ho 
nikdy nevnímal, možná o něm 
ani nevěděl. Pohlédl na Edel-
traud. Nevzpomínal si, že by 
kdy držel svou nejstarší v náru-
čí. A přece i ona bývala malič-
kým hebkým děckem vonícím 
samozřejmým bezstarostným 
životem. Teď před ním stála 
a pozorovala ho tmavýma váž-
nýma očima své matky. Pohla-
dil ji po vlasech. Oči překvape-
ním změkly.

Přitáhl si dívku k sobě, aby 
neviděla slzy, které vytrysk-

ly z jeho očí lehce jako stře-
ly ze samopalu pohlazeného 
přes spoušť. Zabořil obličej do 
chlapcových vlasů a zašeptal: 
„Hansi…“

Dveře stavení se znovu ote-
vřely. Stála v nich žena s očima 
Edeltraud, s tmavými vlasy, za-
halená do obrovské modré zástě-
ry. Rozpačitě si utírala ruce do 
ubrousku zmuchlaného v nefo-
remnou kouli.

Edeltraud cítila rozpaky, které 
se zhmotnily a zavalily celý dvůr. 
Co ti dva udělají? Nepostrádala 
otce, nechyběl jí, připadalo jí, 
že byl vždycky pryč. Teď jí toho 
člověka v uniformě bylo líto. Ne-
chápala proč, vždyť to měl být 
hrdinný voják bojující za blaho 
říše. Byla zmatená. Nedokáza-
la si představit armádu složenou 
z mužů podobných tomuto ble-
dému hubenému muži. Takhle 
přece hrdinové nevypadají.

Matka přistoupila ke skupin-
ce tvořené mužem, Edeltraud 
a Hansem. Pohlédla svému muži 
do očí. Zarazila se. Od svatého 
Václava roku devatenáct set tři-
cet, kdy měla svatbu, pohlédla 
svému muži do očí jen zřídka. 
Pokaždé v nich viděla jiskru ví-
tězství, trochu výsměchu, trochu 
krutosti, ale nikdy ani trochu ci-
tu. Teď byly oči, které ji už téměř 
jedenáct let deptaly, plné něhy 
a ještě čehosi, čemu nerozuměla. 
Rozpačitě se usmála. Pohladila 
Edeltraud po vlasech a políbila 
Hanse. Odkudsi vyběhla pětiletá 
Annie. Vycítila vzácnost chvíle 
a s pláčem se dožadovala matčiny 
náruče. Stáli na dvoře jako po-
mník: vyčerpaný voják se svými 
nechtěnými dcerami, přidělenou 
manželkou a malým synkem, jis-
křičkou naděje.

Edeltraud pocítila jakési dosud 
nepoznané štěstí. Byli spolu. Jako 
by k sobě patřili. Nikdy předtím 
si něco podobného neuvědomila. 
Stále byli rozptýleni, žili každý 
sám za sebe. Otec na poli, ve stáji, 
v chlévě, v lese, v hospodě, pak ve 
válce. Matka zavřená v kuchyni, 
nebo na zahradě, v sadu. Malí 
sourozenci u matčiny sukně, poz-
ději mezi služebnými. Edeltraud 
ve škole, s kamarádkami… Ani 
do kostela spolu nechodili. Otec 
se občas modlíval v kostele v Tře-
bomi, matka pravidelně v sobotu 
odpoledne odcházela na mši do 
rodných Sudic. Stále každý sám. 
Teď stáli na dvoře a cosi je spo-
jovalo.

Do dvora vjel vůz naložený 
obilím. Otec se nadechnul a po-
stavil Hanse na zem. Zamířil 
k vozu, potřeboval prohrábnout 
klasy a přivonět k nim. Ucítit vů-
ni vrcholného léta, dýchat chléb 
náš vezdejší a věřit, že do roka 
a do dne bude na poli i on sám.

Edeltraud hleděla na otcova 
uniformovaná záda a nemohla 
se zbavit pocitu zoufalství. Ten 
smutek s touhou, ta postava ztrá-
cející se ve vojenském mundúru, 
to přece nemohl být její otec. 
Někde se něco zvrtlo. Silný stat-
ný muž, ze kterého šla hrůza, 
se přece nemohl tolik změnit. 
Otce, kterého znala předtím, se 
bála, k tomuto muži cítila cosi 
neznámého. 

Matka zmizela v kuchyni 
a vzápětí Edeltraud vycítila ruch. 
Zaplakala roční Marie. Edel-
traud si uvědomila, že ji otec 
ještě neviděl. Narodila se až po 
jeho odchodu. Usmála se. Cítila, 
že tenhle muž bude mít z Marie 
radost.

Dovolená utekla jako voda. 
Pár dní s příchutí obyčejného 
života s vůní žní, se sluncem, 

dětmi a ženou, která už nebyla 
nepřítelem, ale spojencem. Oby-
čejný život teď chutnal náramně. 
Každý den, kterého si předtím 
nevážil, měl cenu jezera slz. Do-
ma byl jen jako. Třebom se stala 
krásným snem, ze kterého se mu-
sel probudit.

Když opouštěl statek, loučili 
se s ním jako s milovaným. Polib-
ky, hlazení, oči plné něhy. Když 
zamířil k Opavě, vojenské boty 
tížily jako špatné svědomí. Nad 
Třebomí uronil pár slz. Válka 
mu přiblížila rodinu. Děti k ně-
mu mluvily, žena v noci v jeho 
náručí nesténala bolestí. Miloval 
ji jako o život. A o život zřejmě 
šlo. Když ho při odchodu líbala, 
nebylo to z povinnosti. Poprvé při 
polibku své ženy pocítil spojení. 
Její rty nebyly suché, pevné, po-
vinně nastavené. Měla je vlhké, 
dychtivé a hořké smutkem.

Hleděl na své boty střídající se 
v pochodu na Opavu. Proklínal 
tuhle válku. Čekal ho Baden-Ba-
den, lékařská komise a nové bo-
jiště. Chtěl si vztekle odplivnout, 
ale nedostávalo se mu slin.

Pokračování příště, Eva Tvrdá

TřEšňovoU alEjí  (ČTENí Na pokraČováNí)

Vladimír Chlebiš
Hrnčířská 14, 748 01  Hlučín
Tel.: 595 042 402, 736473463
www.chlebis.cz 
email:hlucin@chlebis.cz 
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zNalEcká ČiNNosT v oborU GEodéziE a karToGrafiE

Cílem tohoto článku je struč-
ně informovat Vás, v čem Vám 
může pomoci znalec v oboru ge-
odézie a kartografie. 

Znaleckou činnost upravuje 
zákon č. 36/1967 Sb. a vyhláš-
ka č. 37/1967 Sb., ve znění 
novely č. 432/2002 Sb. a dále 
vyhláška č. 322/2006 Sb. Znal-
ce jmenuje pro jednotlivé obory 
(jazyky) ministr spravedlnosti 
nebo předseda krajského soudu 
v rozsahu, v němž je ministrem 
spravedlnosti k tomu pověřen. 
Jmenovat znalcem lze toho, kdo: 
je občanem ČR, má potřebné 
znalosti a zkušenosti z oboru, 
osobní vlastnosti a se jmenová-
ním souhlasí. Znalec je povinen 
složit slib do rukou toho, kdo 
jej jmenoval. Slib zní: „Slibu-
ji, že při své znalecké činnosti 
budu přesně dodržovat právní 
předpisy, že znaleckou činnosti 
budu konat nestranně podle své-
ho nejlepšího vědomí, že budu 
plně využívat všech svých zna-
lostí a že zachovám mlčenlivost 
o skutečnostech, o nichž jsem 
se při výkonu znalecké činnosti 
dozvěděl.“  Znalec nesmí podat 
posudek, jestliže lze mít pro jeho 
poměr k věci, k orgánům pro-
vádějících řízení, k účastníkům 
nebo k jejich zástupcům pochyb-
nost o jeho nepodjatosti. 

Znalecká činnost je v ČR 
organizovaná a vedená za úče-
lem zjišťování skutečného sta-
vu věcí, které jsou předmětem 
řízení před státními orgány. 
V požadavcích státních orgánů 
na zjišťování skutečného stavu 
věcí je obsažena ústavní zásada 
objektivní pravdy jako předpo-
klad každého kvalitního a spra-
vedlivého rozhodnutí. Znalecká 
činnost je nejčastěji vyžadována  
soudy a to jak při rozhodování 
o trestních činech, tak i civil-
ně-občanských sporech. Úplné 
a objektivní zjišťování skutečné-
ho stavu věcí před soudy se váže 

na dokazování, které je hlavní 
složkou řešení každé právní věci. 
Pro dokazování a jeho hodnoce-
ní mají soudy procesní předpisy. 
Znalecký posudek jako výsledek 
znalecké činnosti je soudy hod-
nocený jako jeden z důkazných 
prostředků, kterého význam 
v řízení záleží od jeho věrohod-
nosti a přesvědčivosti.    

Znalec v oboru geodézie 
a kartografie Vám je schopný 
poradit, vyřešit a zabezpečit 
kvalitní technicko-právně-f i-
nanční „servis“ pro Vaše nemo-
vitosti, které potřebují doklady 
dané úměrně k její hodnotě. Je 
zajímavé, že lidé si nekoupí auto 
bez technického průkazu, ale 
nemovitost si klidně koupí bez 
„dokumentů“, i když její cena je 
většinou vyšší než cena aut…. 
(Myslím tím dokumentaci ge-
odetickou, stavební, f inanční 
a právní = „pasport“ nemovi-
tosti.) 

Jak odstranit chybu v kata-
stru nemovitostí ČR. V roz-
sáhlém evidenčním systému, 
jako je katastr nemovitostí (5,9 
milionut vlastníků, 22 milionů 
parcel – u každé je evidováno 
10 údajů), se mohou vyskytnou 
chyby (lépe nesrovnalosti me-
zi skutečností, právním stavem 
a zápisem v katastru nemovi-
tostí …) jejichž původ může být 
značně rozmanitý. Již existující 
chyby vzniklé při vedení před-
chozích pozemkových eviden-
cí přes chyby vzniklé zápisem 
údajů do katastru nemovitostí, 
z obnovy katastrálního operátu 
při novém mapování nebo při 
pozemkových úpravách.

Chyby vzniklé na základě 
nesprávnosti v ohlášení změn 
vlastníky nemovitostí nebo při 
chybném geometrickém a hlav-
ně polohovém určení nemovi-
tostí. Jejich řešení a odstraňo-
vání může být v řadě případů 
komplikované a proto komu-
nikaci se zaměstnanci katast-
rálních úřadu vyžaduje značné 
odborné znalosti, které určitě 
zvládne znalec v oboru geodézie 
a kartografie. 

Mám jít do soudního občan-
ského sporu ve věci… Co mě 
to bude stát času, peněz. Jaká 
je pravděpodobnost úspěšného 
vyřešení pro mě?

(Ve věci určení vlastnické 
hranice, určení vlastnických 
vztahů k nemovitostem, sou-
sedských sporů, … Přibližně 

každý 6. civilně-občanský spor 
je vlastnický spor o nemovitost.

Jak zrušit duplicitní zápis 
vlastnictví? 

Jak vyplnit daňové přiznání 
daně z nemovitostí?

Jak vyplnit daňové přiznání 
z převodu nemovitostí?  

(Prodal jsem pozemky, 
dům,… zdědil, daroval, smě-
nil,…)

Rád vám pomůže s odpověď-
mi  na následující otázky:

• mám nemovitosti (pozemky, 
stavby, byty,…) dobře evidovány 
v KN?

• mám své pozemky pod stav-
bou (komunikací, budovou,…) 
co můžu dělat?

• jak mám zřídil věcné břeme-
no k dané nemovitosti? 

• mám hranice pozemků 
správně vytyčeny a označeny?

• stojí moje stavba opravdu na 
mém pozemku?

• jak postupovat při rozdělení 
pozemků a při jejich prodeji?

• chci koupit pozemek a chci 
na něm stavět dům, pomůžete 
mi?

• jak vytyčit stavbu, terénní 
a nebo pozemkovou úpravu?

• seženete dřívější geomet-
rický plán, listinu k mému po-
zemku?

• nesouhlasím s vytyčením 
hranic souseda, pomůžete?

• nerozumím snímku katast-
rální mapy, zápisu na listu vlast-
nictví, … vysvětlíte?

• je správně určen předmět 
smlouvy (a další smluvní ujed-
nání) – nemovitost?

Krátké osobní konstatování na 
závěr: 

Znalec v oboru geodézie umí 
dát odborné stanovisko ne jenom 
v rovině geodetické (historie evi-
dence vlastnických a jiných vzta-
hů k nemovitostem, současná 
evidence katastru nemovitostí, 
přesnost měření, …), ale i právní 
(zákony o katastru nemovitostí, 
o zápisech vlastnických a jiných 
věcných právech k nemovitos-
tem, občanský zákoník, ob-
čanský soudní řád, správní řád, 
stavební zákon, …) a finanční 
(daňové zákony).

Ani v dobách, kdy jsem ještě 
nedělal znalce, jsem nepodléhal 
mezi laiky rozšířené iluzi, že 
soud každý spor rozhodne vždy 
správně a spravedlivě, a proto 
je-li pravda na určité straně, má 
tato strana jistotu, že u soudu 
spor vyhraje. Měl jsem však vždy 

za to, že soud je tu od toho, aby 
každý spor odklidil tak, aby byl 
do budoucna dán pevný základ 
právním vztahům a aby strany 
sporu dosáhly v krátkém ča-
se jistoty, na čem vlastně jsou. 
V tomto přesvědčení mě utvr-
zovaly i příklady způsobů roz-
hodování sporů ve středověku, 
kdy v případě nedostatku jasných 
důkazů dal soud za pravdu např. 
té straně, která před ním před-
nesla složitou říkanku bez jedi-
ného přeřeknutí. Nebo se vhodil 
do vody věneček, a pokud plaval, 
vyhrála jedna strana, pokud se 
potopil, dal soud za pravdu stra-
ně opačné. Tímto způsobem sice 
zřejmě nebylo dosahováno vždy 
spravedlivých rozsudků, přesto 
však tato rozhodnutí plnila svůj 
společenský účel. Tedy rychle od-
klidit spor tak, aby se strany dále 
mohly věnovat normálnímu ži-
votu. Ostatně i dnes podle mého 
názoru platí, že jen Bůh ví, která 
formálně deklaratorní rozhod-
nutí soudů mají skutečně pou-
ze deklaratorní povahu a která 
jsou ve skutečnosti rozhodnutím 
konstitutivními. A mnozí z těch, 
kdo vedli mnoholetý soudní spor, 
než se dočkali jeho konečného 
rozhodnutí, jistě potvrdí, že by 
se jim žilo lépe, i kdyby rozhod-
nutí  soudu bylo pro ně méně 
příznivé, avšak přišlo v krátké 
době tak, aby se v dalším životě 
mohli věnovat něčemu jinému 
než nekonečnému vedení sporu. 
Proto i dnes trvá mé přesvědčení, 
že by soudy měly spory odklízet, 
a nikoli je vytvářet…

„Právo jest, podle mne, toliko 
předpovědí toho, jak budou soudy 
ve skutečnosti rozhodovat.“

Zajímavé je, že lidé souhlasí, 
aby obvyklou (tržní) cenu (= od-
had hodnoty) nemovitosti určil 
(lépe odhadl na základě platné 
metodiky… proto v minulosti se 
nazývali odhadci ceny nemovi-
tostí…) na základě nějaké meto-
diky znalec v oboru ekonomika 
v odvětví ceny a odhady nemo-
vitostí. Která je většinou výchozí 
cenou pro cenu sjednanou, jako 
podstatný údaj u převodu nemo-
vitostí. Ale stále nechtějí chápat, 
že technické informace o nemo-
vitostech  jsou dílem geodetů a ne 
právníků. A i proto je zde znalec 
v oboru geodézie a kartografie. 

Ing. Štefan Mikulášek  
(Ptejte se co vás zajímá  =  
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