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Klub volnéHo čaSu v bolaticícH

Po volbách došlo ke změně 
vrcholných funkcionářů, proto mi 
dovolte otázku.

V minulých létech byly investo-
vány nemalé f inanční prostředky 
do generální rekonstrukce mírového 
náměstí. Řada občanů má ten názor, 
že střed města je vyšperkován za více 
než 60 miliónů korun, zatím co tyto 
nemalé f inanční prostředky mohly 
být investovány do údržby chodní-
ků, kanalizací, místních komunikací 
a veřejných prostranství. Jsou v ně-
kterých částech města v zoufalém 
stavu. Jaký je váš názor?

Se stavem náměstím v této době 
již nikdo nepohne. Neřeším minu-
lost. Souhlasím s názorem občanů, 
že náměstí je málo zelené, schází 
zeleň, tuto skutečnost musíme řešit 
v nastávajícím období. Já osobně 
se dívám dopředu, znovu opaku-
ji, že neřeším minulost, můj cíl 
je podstatně zlepšit současný stav 
komunikací, chodníků, kanalizace 
a veřejného prostranství, ale i zvý-
šení počtu a úpravu parkovacích 
míst v celém městě, to znamená 
i na sídlištích. 

Kromě těchto náročných cílů je 
zde ještě úkol řešit opravu a rekon-
strukci ulice Dlouhoveská, která 
zde byla první. Její rekonstrukce si 
vyžádá cca 30 – 40 miliónů korun. 
Snažím se tyto prostředky získat, 
abychom mohli tuto akci spustit.

V Hlučínských novinách bylo 
uvedeno, že v roce 2007 bude prove-
dena údržba veřejných prostranství 
a zařízení za 1,8 miliónu korun 
v městských částech Bobrovníky, 
Darkovičky a OKD, vzhledem 
k počtu obyvatel v jednotlivých čás-
tech, na které vlastně získává měs-
to f inance (na 1 obyvatele), některé 
části jsou ochuzené.

Těch 1,8 miliónu korun nejsou 
prostředky na údržbu, ale na in-
vestování, a s názorem přidělování 
finančních prostředků na občana 
to rovněž není tak jednoznačné, 
je to komplikovanější. Vzhledem 

k tomu, že sídliště Rovniny je taky 
zde a že nebyla tomuto sídlišti 
schválená finanční částka a není 
zde Osadní výbor, jsme nuceni 
schválenou částku 1,8 miliónu ko-
run rozdělit a snížit na cca 1,3 
nebo 1,4 miliónu korun a přidělit 
k Rovninám. 

Tyto částky byly dány k dispo-
zici Osadním výborům, protože 
jedině oni ví co jich nejvíc trápí. 
Budeme respektovat jejich názor. 

Moji snahou je co nejlépe se 
starat o lidi a usnadnit a zlepšit jim 
život ve městě. Starat se o lidi to 
je starat se o finance a tyto shánět 
kde se dá. Tomu já osobně podří-
dím veškerou svou energii. Chci 
podotknout, že v několika násle-
dujících létech má naše republika 
obdržet od EU cca 26 miliard ko-
run. Proto je nutné, abychom byli 
podkladově připraveni pro získání 
financí pro naše město z tohoto 
balíku peněz. 

Pane starosto, vzpomněl jste zís-
kání f inancí z EU, naskýtá se zde 
možnost pomoci i novým vlastní-
kům panelových domů na odstraňo-
vání panelových vad a celkové jejich 
zlepšení. Převážná většina těchto 
domů je již v soukromém vlastnic-
tví. Tyto vlastníky zastupují výbory 
Společenství domu. Protože je nám 
známo, že vypracování žádosti 
a další doklady což jednotlivé výbory 
Společenství nejsou schopny vypra-
covat. Bylo by možné, aby město 
– jeho profesionální odbory vypra-
covaly tyto složité žádosti pro celý 
Hlučín a pak f inance přerozdělily 
na jednotlivé domy?

To není tak jednoduché. Kaž-
dá investice do majetku musí být 
doložena vlastnickým vztahem. 
Zde by bylo možné, aby o kon-
krétní dotaci požádaly jednotlivé 
Společenství, čili majitelé, samo-
zřejmě za vydatné pomoci zpra-
cování podkladů naším městským 
úřadem. 

Pokračování na straně 4

Pojem Masopust v sobě 
ukrývá celé období od Tří 
králů do začátku postní doby. 
V letošním roce nám začátek 
postní doby - Popeleční stře-
da připadne na 21. únor. Do té 
doby se věřící mohou oddávat 
veselení a hodování, po tomto 
datu se to stane nepřípustným 
a žádoucí bude připravovat se 
na největší křesťanský svá-
tek – Velikonoce. Masopust 
není svátkem církevním, byl 
však zařazen do církevního 
kalendáře, takže jeho termín 
je odvislý od Velikonoc. Pro-
tože Velikonoce jsou svátkem 
pohyblivým, může masopust-
ní neděle připadnout na kte-
roukoli v rozmezí od 1. února 
do 7. března.

Tři masopustní dny, kte-
rým se přik ládal největší 
význam, byly tučný čtvrtek, 
taneční neděle a maškarní 
úterý. 

O tučném čtvrtku bylo 
člověku dovoleno jíst a pít 
co nejvíce, aby byl celý rok 
při síle. Taneční neděle byla 
vyplněna plesy, tancovačkami 

a zábavami až do časných 
ranních hodin. Dobová pově-
ra říká, že jak vysoko taneč-
níci při tanci vyskakovali, ta-
kové vyrostlo toho roku obilí 
nebo len. Období masopustní 
se vyznačovalo volnějším re-
žimem dne, lidé měli více 
času na zábavu nežli v době 
polních prací. Navíc nadchá-
zelo jaro a vidina nové úro-
dy a nebylo třeba úzkostlivě 
šetřit zásoby potravin, proto 
byl masopust tolik bohatý na 
připravované lahůdky. 

Masopust vrcholí úter-
kem, kdy se pořádají průvody 
maškar. Průvody v maskách 
nejsou jen českou specialitou. 
Latinské „carnevale“ zna-
mená totiž v překladu totéž, 
jako masopust (carne = maso, 
vale = sbohem), to připomíná, 
že maso se jí v těchto dnech 
na dlouhou dobu naposledy.

Masopustní veselí končí 
úterní půlnocí a pohřbením 
basy na znamení, že si na ni 
nikdo v následujících post-
ních týdnech nezahraje. 

Středa 24. ledna 2007 se 
stala dnem zahájení provo-
zu Klubu volného času pro 
mládež, jehož vznik inicioval 
místní OÚ a odnož Dětské 
organizace Kondor – skupi-
na Vesmír Bolatice - sídlící 
v prostorách „Staré školy“, 
nyní turistické základny. 

Občanské sdružení Kon-
dor je dětskou organizací, 
která ovšem sdružuje také 
mládež a dospělé. Organizace 
vznikala na přelomu let 1989 
a 1990. Jejím hlavním těžiš-
těm je práce s dětmi, a to v co 
možná nejširším zájmovém 

spektru. Konkrétní jednotlivé 
oblasti zájmů jsou předurčeny 
možnostmi základních článků 
organizace - skupin.

Klub volného času nabízí 
bezplatné návštěvy nepodmí-
něné pravidelnou docházkou,  
podmínkou jsou však vlastní 
přezůvky.

K dispozici jsou společen-
ské hry, stolní tenis, elektro-
nické šipky, televize, video 
i přístup k internetu. Účelem 
je zaměstnat mládež, která 
si nedovede samostatně efek-
tivně poradit s náplní svého 
volného času. 
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Únorové probuzení na zaHrádce

Ryby na únor
    1. den - dobrý zrána, průměrný 

po poledni
   2. den -  průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
   3. den - dobrý zrána, průměrný 

po poledni
4. den -  dobrý pouze po 

poledni
5. den - docela dobrý od rána 

do šera
6. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
7. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
8. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
9. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
10. den - dobrý do 13.00 

hodin
11. den - docela dobrý
12. den - dobrý do 15.00 

hodin
13. den - průměrný od 15.00 

hodin
14. den - dobrý pouze po 

poledni
15. den - dobrý pouze po 

poledni
16. den - docela dobrý po 

poledni
17. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
20. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
21. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
22. den - dobrý pouze po 

poledni
23. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
24. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
25. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
26. den - celý den je prů-

měrný
27. den - celý den je průměr-

ný
28. den - celý den je prů-

měrný

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Kdo vyséval zeleninu k rych-

lení v lednu, tak už má práci 
s přepichováním naklíčených rost-
linek. Dbejte na příslušný substrát 
pro určitý druh rostlin. Některé 
potřebují kyselejší s přídavkem ra-
šeliny, druhé zase zásaditější. Také 
na teplotu jsou rozdílné a některé 
potřebují více světla a druhé více 
polostínu. Ale určitě už máte své 
vlastní zkušenosti, které už léta 
uplatňujete doma. Koncem úno-
ra už můžeme roubovat angrešty, 
které brzo raší.

Znovu připomínám ošetření 
broskvoní proti kadeřavosti lis-
tů, při narašení horního pupenu 
a teplotě alespoň 7 stupňů. Může-
me i na jaře použít Kuprikol nebo 
Šampion.

Jelikož píši tento článek i na 
první polovinu března, je nutno 
tento postřik provádět. Začátkem 
března už je také vhodná doba pro 
naklíčení brambor, které budeme 
sázet v dubnu a pro brzkou sklizeň 
je přikryjeme netkanou bílou tex-
tilií. Také už je čas na zakrácení 
růží po zimě a sice na dvě až tři 
očka, vždy tak, aby poslední očko 
směřovalo ven z keře.

Hlavně už si připravte stromky, 
které chcete přeroubovat a to: pec-
koviny v březnu a jádroviny v dub-
nu a květnu. Tyto už nahrubo za-
krátíme a při samotném roubování 
je upravíme na potřebnou délku. 
Děláme to proto, ať neproudí míza 
do korunky, kterou při roubová-
ní uřežeme. Tímto nám zůstanou 
živiny v kořenech a rouby nám 
lépe porostou. Je také vhodná doba 
koncem února a začátkem března 
pro řez vinné révy. Znovu připo-
mínám, že plodné réví je to, které 
vyrůstá z dvouletého dřeva. Také 
musíme provádět postřiky proti 
plstnatosti a kadeřavosti. Postřiku-
jeme těsně před rašením sirnatými 
přípravky, například SULKOU. 
Krátce po vyrašení pak přípravky 
KUMULUS WG, OLEOEKOL 
nebo THIOVIT. Postřik použije-
me hlavně tam, kde se tato choro-
ba vyskytovala v loňském roce.

Je také nejlepší doba k řezu 
bobulovin, hlavně u angreštu je 
toto nutno provádět ať zabrání-
me výskytu Amerického padlí. 
Všechny větévky zakrátíme asi o 4 
cm a tyto spálíme. Pak řežeme 
tak, aby stromek nebo keř byl 
řídký a u keře necháme jenom 5 
hlavních výhonů a ostatní uřeže-
me až u země. Tento řez se týká 
také rybízu a to jak černého, tak 
červeného a bílého.

Na okrasné zahrádce už se 
nemůžeme dočkat pěkného po-
časí, ať můžeme zase obdivovat 
rozkvétající sněženky, talovíny, 
krokusy, ocúnovce, bramboří-
ky, bledule, ladoníčky, ladoňky 
dvoulisté a později také skalkové 
kosatce. Tímto už zapomeneme 
na prožité zimní období a zase 
nás to vyhání na zahrádky.

A také už v tomto čase mů-
žeme provádět řez travin a také 
některých okrasných keřů, které 
nekvetou na jaře. Kvetoucí na 
jaře zakracujeme až po odkvě-
tu. Už můžeme množit některé 
okrasné keře vyzrálými dřevna-
tými výhonky. Další pak později 
buď polovyzralé nebo v zelenén 
stavu. Vhodná doba je také na 
zakrácení plaménku (klematisu) 
a tento můžeme zakrátit podle 
potřeby třeba až u země, ne-
boť květ se utvoří z letošního 
výhonu a ne ze starého. Může-
me také vysazovat ty stromky, 
které jsme nestačili vysadit na 
podzim. Hlavně broskve se mají 
vysazovat až na jaře a to v době, 
když začínají rašit. U meruněk 
máme zase hodně nových odrůd. 
Nejlépe se pěstují na čtvrtkme-
nech. Odrůdy: Pálava, Radka, 
Svatava, Marlen, Minared, Del-
ta, Lemeda, Lenova, Zetka. Už 
můžeme v březnu řezat peckovi-
ny, hlavně švestky. Broskve ne-
cháme až v době po odkvětu, až 
jsou plody ve velikosti lískového 
oříšku, ale toto už určitě víte 
z předešlých rad. Toto platí také 
u meruněk.

Je také vhodná doba pro při-
hnojení ovocných stromků a to 
dobrým kompostem nebo ce-
reritem. Také provádějte jarní 
postřik proti přezimujícím škůd-
cům. Nový postřik se jmenuje 
JARNÍ SOUPRAVA. Kromě 
toho je možné od začátku rašení 
do objevení se špiček růžového 
poupěte použít přípravek TAL-
STAR 10 EC. Teplota by měla 
být vyšší než 7 stupňů. Jabloně 
od fáze myššího ouška do špiček 
růžového poupěte a ostatní dře-
viny na začátku rašení je možno 
ošetřit přípravkem OLEOE-
KOL. Přípravek OLEOEKOL 
nelze použít za mrazu a v době 
očekávaných mrazů. Toto jsou 
rady Agro Bio Opava.

Stálezelené keře a strom-
ky jehličnanů vegetují i v zimě 
a proto potřebují také doplňovat 
vláhu, při každé oblevě k nim na-
hrnete sníh nebo doplňte vodou 

ke kořenům. Také na skalku při-
hrněte sníh, ať tam mezi kameny 
vydrží co nejdéle. Při vhodném 
počasí uvolněte keře pnoucích 
růží od opory a vystřihněte nej-
starší výhony z vnitřku keře. 
Zbylé mladé výhony opět vhod-
ně rozveďte a uvažte.

Také navštěvujte přednášky 
zahrádkářů, kde máte možnost 
se zeptat na to, co vás oklamalo 
vloni a čeho se máte letos vyva-
rovat. Také se dozvíte o novém 
způsobu pěstování jak ovocných 
stromků, tak okrasných na skal-
kách. Kdo zimuje bonsaje vy-
sázené v zahradě, už si může 
připravit vhodný substrát pro 
jarní sázení do mís a ozdobných 
nádob. Kaktusáři nespěchejte se 
zálivkou a počkejte do doby, 
až začnou zelenat temena kak-
tusů a až bude vhodná doba,  
kdy začínají kořeny vyživovat 
a teprve tehdy potřebují vláhu. 
Také se můžeme těšit, že jsme 
ve zdraví prožili zimu a že za-
se můžeme obdivovat zahrádku 
jak všechno raší a připravuje se 
na kvetení. Ti, kteří zase na 
podzim vysazovali nové druhy 
cibulovin na skalku se nemůžou 
dočkat prvních květů, aby se 
mohli pochlubit, čím zase obo-
hatili své zahrádky a aby zase na 
podzim vynaložili další peníze 
pro nákup nových rostlin, které 
ještě na své zahrádce nemají, ale 
které už viděli v katalogu nebo 
v obchodech.

A toto je hlavní náplň nás mi-
lovníků přírody. Naším cílem je 
také předávat nabyté zkušeností 
dalším zájemcům a pěstitelům 
a to jak ovoce, zeleniny a květin, 
tak také zasvětit, a to hlavně 
mladší generace, na pěstování 
okrasných rostlin, bonsají a kak-
tusů, aby jejich práce byla pestrá 
a nám dělala radost, že naše 
zkušenosti nezaniknou. Je jen 
škoda, že dnešní Supermarke-
ty odrazují mladší členy našich 
rodin od vypěstování vlastní 
zeleniny a ovoce, ale snad se 
u některých najdou zase způ-
soby pěstování, na které jsme 
byli zvyklí my v dobách, kdy 
nebyly tyto možnosti nákupu 
jako dnes.

Přeji vám, aby se podařilo 
v letošním roce vypěstovat mno-
ho ovoce a zeleniny a aby jsme 
měli jen samou radost i z našich 
okrasných zahrádek.

Toto všechno vám přeje
Erich DUXA z BOROVÉ
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ceSta do mozartova rodiště a oKolí
Pokračování z minulého čísla

První, co jsme ráno spatřili 
z balkónových dveří, byl sluncem 
ozářený horský štít se zasněženými 
úžlabinami na pozadí modrého 
nebe, vše lemováno sytou zelení 
lesa s pečlivě vysečenými horskými 
loukami. My, lidé z nížin, jsme na 
ten obraz hleděli, doslova a do pís-
mene, s otevřenou pusou.

Po snídani všichni odpočinutí, 
s novou chutí a samozřejmě jen 
s příručním zavazadlem, nastu-
povali do přistaveného autobusu. 
Dnes jsme měli v plánu navštívit 
lázeňské horské středisko v Ně-
mecku Berchtesgaden, které je od 
hranic s Rakouskem vzdálené co 
by kamenem dohodil. Po zahájení 
jízdy opět bezvadný stručný výklad 
průvodce a vzápětí následoval jeho 
zřejmě oblíbený trik: „Brzy bude-
me na německém hraničním pře-
chodu, připravte si pasy!“ Všichni 
zatížení zkušenostmi z minulých 
časů s pasy v rukou tiše seděli 
a očekávali kontrolu. Průvodce to 
zcela jistě zaznamenal a po chvilce 
nám se smíchem sdělil, že pasy 
můžeme schovat, že jsme právě 
projeli hranici. My jsme ani okem 
nepostřehli, že tam nějaká byla.

Ještě před Berchtesgadenem se 
před námi vynořilo malebné po-
hoří Watzmann a na protějším 
skalním výběžku známé Hitlero-
vo Orlí hnízdo, obojí neskutečně 
až kýčovitě krásné. Průvodce nás 
provedl městečkem, upozornil na 
některé zajímavosti, které stojí za 
zhlédnutí, a opět rozchod. Uprave-
né domy, okna s truhlíky hýřícími 
girlandami barevných květů, čisté 
ulice a všude květinové záhony 
pečlivě udržované. Ještě jsme ně-
jakou dobu bloumali po městečku, 
opět se zmrzlinou v ruce, kopeček 
v ceně zhruba našich 60 Kč.

Kdybych si ji za tu částku kou-
pila u nás - 12 kopečků - a najed-
nou ji snědla, tak mě nejméně tý-
den bolí břicho a dost dlouho bych 
se na zmrzlinu ani jedním okem 
nepodívala. Pomalu jsme se vrátili 
do Informačního centra, v jehož 
rozlehlém vestibulu vyzdobeném 
pokojovými květinami zaznívala 
Mozartova hudba, která hladila 
duši. Pak jsme poseděli v přilehlé 
zahradě a sledovali dovádění ryb 
v protékajícím čistém potůčku. Na 
terase protější hospůdky se najed-
nou ozvala živá hudba, houslista 
za doprovodu keyboardisty hrál, 
jako by schválně pro nás, Dvořáko-
vu Humoresku. Vskutku příjemný 
odpočinek.

Pokračovali jsme v cestě do 
mondénního horského střediska 
Konigsee a sluníčko opět pěkně 
peklo. Hory se přiblížily, nad nimi 
kroužily rogalla a padáky. Zastáv-
ka na občerstvení, pak doporučení 
průvodce: „Kdo chce, může vyjet 
lanovkou na 1800 m vysoký Jenner 
nebo plout lodí po jezeře Ko-
nigsee. Obojí je nádherné, záleží 
na vás!“ Rozhodla jsem se, co by 
stará milovnice vody, pro druhou 
variantu. V přístavišti voda čistá, 
průzračná až na světlé písčité dno, 
bez jediného odpadku, přesto že 
každá loď má 95 míst k sezení 
a cvrkot tam byl pořádný. S přibý-
vající hloubkou ztrácela čistá voda 
průzračnost a měnila barvu až 
do smaragdové zelené a blízkost 
horských štítů se zbytky sněhu 
v úžlabinách působila až nesku-
tečně. Nejkrásnější skupina hor 
Watzmann, ke kterému se váže 
stará pověst, že Watzmann byl 
nelítostný krutý král, tak jej stihl 
boží trest. Byl proměněn spolu se 
svou ženou a sedmi dětmi v hory.

Strmá horská úbočí vyrůstala 
po obou stranách jezera přímo 
z vody. Vypadalo to, jako by se 
některé stromy zastavily těsně 
u hladiny jezera a ty odvážnější se 
rozbíhaly výš a výš. Ale i ty nej-
zdatnější cestu až na vrchol vzdaly 
a jen několik nejodvážnějších 
zůstalo stát vysoko, téměř u zasně-
žených skalních úžlabin.

Najednou loď, která plula 
velmi tiše, vypnula motory a za-
stavila. Do otevřených dveří se 
postavil trubač a zahrál kratičkou 
melodii, kterou mu ozvěna vzápě-
tí vrátila. Na lodi nastal naprostý 
klid, nikdo snad ani nedýchal 
a v ten okamžik zapomněl i na 
všudypřítomné horko, které pa-
novalo. Trubač motivy melodie 
rozvíjel a prodlužoval a ozvěna 
vše zcela přesně vracela. Věřila 
bych, že tam někde nahoře stojí 
druhý hudebník a odpovídá mu. 
Podle ticha, které po skončení té-
to produkce ještě chvíli panovalo, 
soudím, že neoslovila jenom mě.

Před námi lodě, proti nám lo-
dě, pluli jsme dál kolem kostelíka 
sv. Bartoloměje, což je myslím nej-
známější obrázek z propagačních 
a kalendářních obrázků Kónigsee. 
Přikrčené hnědočervené baňaté 
kopule kostelíka na bílých zdech 
jakoby vyrůstaly z temně zelené 
hladiny jezera na pozadí horských 
velikánů. Netrvalo dlouho a vy-
stoupili jsme na konečné stanici 
naší plavby zvané Salet.

Nebýt toho slunečního úpalu, 
tak to byla opravdová idylka. 
Na úpatí pocukrovaných hor 
poblíž jezera se na prosluněných 
loukách popásaly krávy a zurčel 
vodopád. Šli jsme se podívat na 
další jezírko a hlavně na velký 
vodopád pod Čertovými rohy. 
Na zpáteční plavbě jsme vystou-
pili u sv. Bartoloměje, prohlédli 
si kostelík, přesvědčili jsme se, 
že z jezera ke kostelu vedou přece 
jen dva schody. Molo připomínalo 
mraveniště. Někteří lidé se chys-
tali na zpáteční cestu a noví a noví 
stále připlouvali. Kolem nás přešel 
kuchtík s tyčkou, na které měl za-
věšené čerstvě uzené pstruhy. Ta 
vůně! Kdybychom měli více času, 
oželeli bychom i těch 16 marek 
a ochutnali. Ale z obavy, že při-
jdeme pozdě k odjezdu autobusu, 
jsme si raději nechali zajít chuť.

Ti, co vyjeli lanovkou na 
Jenner, také nelitovali. Pohled 
shora prý byl jedinečný, lodičky 
na Kónigsee vypadaly jako plo-
voucí nedopalky cigaret. Navíc 
měli možnost sledovat i starty 
padáků a rogalistů, což také bylo 
velmi zajímavé. Nejvíce se mluvi-
lo o hudební produkci a ozvěně na 
jezeru. Byl to opravdu nádherný 
den, plný dojmů. Ještě zastávka 
a prohlídka horské obce Ramsau 
s procházkou kolem jezera. Tam 
jsme neodolali a v horské říčce, 
která vtéká do jezera, jsme si 
smočili nohy. Ještě že nás nikdo 
neviděl. Navzdory vedru, které 
panovalo, byla voda tak ledová, že 
jak rychle jsme do ní vběhli, tak 
rychle jsme z ní vyběhli a tančili 
na břehu jak Indiáni kolem ohně. 
Zdálo se, že nám nohy co nevidět 
upadnou.

Pak nás ještě čekala jízda 
po horské silnici s nádhernými 
výhledy a vraceli jsme se zpět do 
Scheffau na ubytování. Po vjezdu 
do obce jsme měli ještě mimo-
řádnou zastávku. Už druhý den 
tam probíhaly Hasičské slavnosti 
a zrovna se řadil průvod. Kdyby 
obyvatelé zažili povinnou účast 
v prvomájových, lampiónových 
a bůhvíjakých průvodech jako my, 
tak by se jistě tak nehrnuli.

Autobus zastavil, oblečení se 
nám aspoň na chvíli odlepilo od 
sedadel a od těla, což jsme všichni 
přivítali. Stálo to za to! Zkrátka, 
sledovali jsme opravdu takový 
malý prvomájový průvod, ale s ro-
zesmátými a nadšenými účast-
níky. To jsme zírali. Krojovaná 
dechovka složená z muzikantů 

obojího pohlaví a všech věkových 
skupin. Ti nejmenší, kterým ještě 
krojové kalhotky deformovaly ple-
ny, pomáhali, alespoň symbolicky, 
tahat vozíčky s bubny. Průvod, 
s hasiči v slavnostních unifor-
mách a dalšími spolky, po kterých 
následoval zbytek krojovaných 
obyvatel, pochodoval k pomníku 
padlých hasičů v obou válkách. Po 
položení věnců se průvod vydal na 
hřbitov a pak v místním hostinci 
začala ta správná veselice, která 
trvala celou noc a ještě další den. 
Obdivovali jsme hlavně děti, jak si 
pyšně vykračovaly v krojích.

Průvodce nám pak v autobuse 
vysvětlil, že děti v Rakousku jsou 
již od mala poučovány, jakou ctí 
je nosit tento oděv. Pochopitelně, 
když vidí, že v tomto ustrojení 
chodí rodiče i prarodiče, tak jim to 
vůbec nepřipadá jako něco neob-
vyklého. A co se týká krojů, všim-
la jsem si, že v každém městečku 
vždycky bývá obchod s nápisem 
Trachtenkleide, kde koupíte kroje 
se všemi doplňky.

Bumbrlíček se zajímal, co 
skrývají dvířka v autobuse u pro-
středního vchodu, ve kterých 
občas na chvíli zmizí některý 
z cestujících. Sousedka jej pouči-
la, že WC. Paní Bumbrlíčková se 
se smíchem otočila k manželovi: 
„Slyšels? To je WC, ale ne pro 
tebe! Ty kdybys tam vlezl, tak bys 
to celé vyrval a vypadal bys jako 
šnek s budkou na zádech!“ Při 
této představě nastalo v autobuse 
všeobecné veselí. Bumbrlíčkovi 
svlečenému do půl pasu si razily 
cestu kaskádami špeku čůrky po-
tu, ale přesto spokojeně hodoval 
a nenechal se rušit.

Před penzionem nás kromě 
majitelky vítal zuřivým štěkotem 
pes neznámé rasy, velikosti telete. 
Majitelka nás ujišťovala, že nám 
nic neudělá, ale já psům nevě-
řím. Náš známý si jej pohotově 
získal kusem buchty a ten mu za 
to vděčně olízl jazykem velikosti 
podrážky panských botů č. 12 
ruku až po loket.

Po toužebně očekávané sprše 
a večeři jsme se konečně odhod-
lali k procházce. Pro našince opět 
neskutečná scenerie hor v zapa-
dajícím slunci. Prohlédli jsme si 
skupinu typických rakouských 
horských domků zdobených 
truhlíky s barevnými květinami. 
Kupodivu převislé pelargonie 
jsme v Rakousku viděli jen zřídka, 
asi tady vyšly z módy.

Z knihy Jany Schlossarkové
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KřížovKa

proGram Kina mír Hlučín
Únor 2007

Je snazší být moudrým pro ostatní než…(tajenka).
                Rochefoucauld
VodoroVně: A. Nesnáz; rovně (nář.); mlaskavě jedl 

(nář.); prát (nář.); vábník. B. Začátek abecedy; poprsí (nář.); 
trucovat (nář.); zájmeno; Akademie výtvarných umění. C. Puchý-
řek; členovec; taneční sál (nář.); SPZ Havlíčkova Brodu; jilm 
(nář.). D. Vařené maso; samohláska; tlačenka (nář.); tříslo (nář.).  
E. Střelná zbraň; mužské jméno; sádlo; chmelové; pomluva.  
F. Placení v hotovosti; automobil; souhláska; kajuta; výklenek ve 
zdi; evropské plavidlo. G. Článek; bunkr; pokud (nář.); ležet (an-
gl.); kunovitá šelma.

SVISLE: 1. Značka tuny; sykavka. 2. Chemická značka radia; 
SPZ Klatov. 3. Létající talíř; papoušek. 4. Předložka; pustina.  
5. Rychlá rota; spojka. 6. Ikona; sumerské město. 7. Voltampér; 
ostří. 8. Číslo; značka času. 9. Obsypat (zast.); značka tlaku.  
10. Česká pojišťovna; malé zrno. 11. Citoslovce bolení; předložka; 
značka kosmetiky; římská 5. 12. TAJENK A. 13. SPZ Prahy; 
římská 55; ukazovací zájmeno; značka délky. 14. SPZ Levic; skočí.  
15. Královna víl; měkká slabika; citoslovce. 16. Spojka; část rost-
liny. 17. Chvojí (nář.). 18. Součásti dehtu. 19. Koření; ruská řeka. 
20. Nepukavý plod; nula. 21. Král zvířat (2. pád); noční podnik. 
22. Evropská unie; předložka. 23. Římská 100; předložka.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 2. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za leden je Pavel Novotný, Petřkovice.  Blahopřejeme.

pátek 9. 2. až neděle 11. 2. v 17.00 hod.
ErAGon
MP, USA – fantazy.

pátek 16. 2. a sobota 17. 2. v 19.30 hod.
PrAVIdLA LŽI
MN, ČR – psychologický.

sobota 17. 2. a neděle 18. 2. v 17.00 hod.
ro(C)K PodVrAŤÁKŮ
MP od 12 let, ČR – kriminální česká komedie.

neděle 18. 2. v 15.00 hod.
CVrČEK A SPoL
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

čtvrtek 22. 2. a páetk 23. 2. v 17.00 hod.
SPLÁCHnUTEJ
MP, USA  - komedie, rodinný, animovaný.

pátek 23. 2. v 19.30 hod., sobota 24. 2. v 17.00 hod.
PArFÉM: PŘÍBěH VrAHA
MP od 12 let, SRN, Francie, Španělsko – adaptace, historický thriller.
sobota 24. 2. a neděle 25. 2. v 15.00 hod.
HAPPY FEET
MP, USA – animovaná komedie v českém znění. petice pro tibet v HlučínSKé čajovně

Pokračování ze strany 1
Městský úřad je zde proto, aby 

pomáhal, usnadňoval, zlepšoval 
život občanů. To je mé krédo. 
Tato záležitost by se dala řešit 
tak, že s iniciativou o získání 
financí z EU by mělo to konkrét-
ní Společenství přijít na MěÚ, 
my bychom k jednání pozvali 
zástupce oddělení Regionálního 
rozvoje, kteří mají zkušenosti se 
způsobem vypracování žádosti na 
profesionální úrovni. Je to možné 
a navíc pro mne chvályhodné, 
že občané mají snahu o zlepšení 
svého bydlení. Takovou iniciativu 
vítám a budu s celým MěÚ nápo-
mocen, protože když bude pěkný 
každý dům, bude pěkné město, 
když budou spokojeni občané, 
budeme spokojeni i my na MěÚ. 
To je naše poslání.

Pane starosto, ve městě je řada 
zájmových organizací, které se 
potýkají s f inančními prostředky, 
což v neziskových organizacích 

není nic nového. Jsou zde ale pří-
pady, že není možné svolat výroční 
členskou schůzi, protože organizace 
nemá na zaplacení pronájmu míst-
nosti. Když stav v Hlučíně porov-
návám s organizacemi v obcích je 
situace nesrovnatelná, tam Obecní 
úřady vycházejí svým organizacím 
vstříc. V našem městě byla situace 
opačná. Dalo by se těmto organi-
zacím nějak pomoci za podmínek 
nezneužití vaší vstřícností?

Každá situace a stav se dá 
řešit, nebylo by vhodné, abych 
prohlásil, že všichni obdrží o co 
žádají. Je třeba jednat. Potřeby 
jednotlivých organizací je třeba 
znát a tyto společně projednávat. 
Znovu připomínám, že jsme zde 
proto, abychom našim občanům 
pomáhali a pomohli vytvářet 
podmínky pro zlepšení jejich čin-
nosti a života.

Pane starosto,
děkuji Vám za vstřícnost.

Luk

Slovo StaroSty měSta Hlučína

Malé Občanské Sdružení To-
lerance (M.O.S.T.), již tradiční 
pořadatel tibetských dnů v Os-
travě a blízkém okolí, vyhlásilo 
koncem roku 2006 výzvu k účas-
ti na petiční akci za vyvěšení 
tibetské vlajky a propuštění 11. 
pančhenlamy.

Do této iniciativy je zapojena 
také zámecká čajovna na nádvoří 
v Hlučíně, kde je možné připo-
jit svůj podpis k petici. Nejzazším 
termínem pro odeslání podepsa-
ných archů občanskému sdružení 
M.O.S.T. je polovina února. 

Gendün Čhökji Ňima byl uznán 
tibetským dalajlámou v roce 1995 
jako jedenáctý pančhenlama, tři dny 
po tomto aktu byl unesen a dodnes 
je držen na neznámém místě. Petice 
usiluje o to, aby tato druhá nejvý-
znamnější autorita pro Tibeťany po 
dalajlamovi byla propuštěna.

Petice za vyvěšení tibetské 
vlajky souvisí s oslavou meziná-
rodního dne Tibetu (10. března), 
v mnoha zemích světa vyvěšují 
lidé a města tibetské vlajky na 
znamení nesouhlasu a solidarity 
s lidmi, jejichž tradice a kultu-
ra je každodenně pošlapávána, 

j e j i c h ž 
p r á v a 
jsou kaž-
dodenně 
c í l e n ě 
p o t l a -
č o v á n a . 
Vy věše-
ná vlajka 
s y m b o -
l i z u j e 
n e s o u -
hlas s ja-
k ou k o l i 
f o r m o u 

útlaku a násilí. Občanské sdru-
žení M.O.S.T. usiluje již šestým 
rokem se střídavými úspěchy 
o vyvěšení tibetské vlajky na 
radnici města Ostravy a kraj-
ském úřadě. 

Zámecká čajovna je v Hlu-
číně jediným místem, kde se 
lze k petici připojit a nadto si 
tento akt zpříjemnit posezením 
u dobrého čaje. Dalšími místy 
jsou čajovny na území Ostravy, 
budova pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity či Vysoká 
škola báňská.  
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pozdravy z HlučínSKa

HiStorie měSta „Kravařští ve víru Staletí“
Pokračování z minulého čísla

Na vzhledu stále vzkvétající 
kravařské obce měli velký podíl 
kromě dlouholetého starosty, 
sedláka Jana Willaschka a jeho 
radních Karla Peterka a Josefa 
Willaschka rovněž tito zastu-
pitelé: hostinský Emil Hole-
sch, majitel hostince a pivovaru 
Emanuel Müller, zámečnický 
mistr František Papesch, vlast-
ník parní pily Jan Peterek, Jan 
Schyřa a Vilém Kosmütský, za-
hradník Josef Kocián a chalu-
páři Vincenc Weczerek a Karel 
Vilášek.

Písařem byl Emil Kireschner, 
obecním sluhou Josef Graca. 
Rady jak postupovat v právních 
záležitostech poskytoval Vin-
cenc Weczerek.

Tehdy Slezský svaz, součást rol-
nické komory ve Vratislavi, inici-
oval podporu rolnickým spolkům 
na venkově. Propagoval své výho-
dy a prováděl v Kravařích a zřejmě 
i v Koutech nábor členů především 
mezi rolníky. Jejich zástupce pan 
Knobloch doporučoval, jak postu-
povat při prodeji dobytka a obilí, 
aby sedláci neprodělali, jak využívat 
umělých hnojiv k vyšším výnosům 
i jak zvelebovat zahrady. 

Zatímco selský stav v Kravařích 
a Koutech posiloval své pozice, do-
stali se podomní obchodníci (hau-
zíři) do potíží s dodavateli zboží 
- obchodníky židovské komunity ve 
Vratislavi. 

Také na sklonku prvního dese-
tiletí 20. století přijížděli mezi vá-
nočními svátky do obou obcí, aby 

uzavírali kontrakty a rozšířili člen-
skou základnu hauzírníků. Přestože 
byli občané upozorňováni obecními 
úředníky na jejich nepoctivý způsob 
obchodování, našli se mnozí, kteří 
naletěli na vidinu brzkého zbohat-
nutí.

Úlisnými promluvami se ob-
chodníci dokázali vetřít do rodin 
a získat lidi ke spolupráci. Někteří 
podlehli při zdarma poskytnuté „po-
častné“ v hospodě. Když pak hauzíři 
obdrželi nekvalitní zboží a odmíta-
li ho prodávat, docházelo na spory 
a soudní žaloby s dodavateli. Některé 
zboží vlastnili pouze oni, jiné bylo 
levnější než u německých soukro-
mých firem. Ze svého zisku mohli 
poskytnout větší kredit. Hauzírníci, 
kterým se dostalo této výhody na 
počátku podnikání, zbohatli. Když 

místní hauzírský spolek usiloval zří-
dit pro nákup a prodej zboží společ-
nost, neuspěl kvůli sobeckosti lépe 
situovaných hauzírníků, kteří zapu-
dili myšlenku vlastní silné organi-
zace, vedoucí k osvobození od závis-
losti na židovských dodavatelích a k 
vyloučení nepoctivých kravařských 
a koutských podomních obchodní-
ků. V  létě 1908 potkal smutný osud 
jednoho z nich daleko od domova, 
v Pomořanech.

Tady se koutskému rodáku 
Benjaminu Peterkovi, bytem na 
Dvořisku, splašil kůň, když kolem 
projíždělo auto. Seskočil proto 
z vozu do příkopu. Vůz se však na 
něj zásluhou zdivočelého zvířete 
převrhl a usmrtil ho. 

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště

Čtení na pokračování o Hlučínsku
Hlučínsku, krajině mezi řekou 

Opavou a dnešní státní hranicí 
s Polskem na úseku mezi Opa-
vou a Ostravou, z pohledu rozlohy 
České republiky téměř zanedba-
telné, dostalo se tohoto pojmeno-
vání teprve v moderní době, bez-
prostředně po první světové válce. 
Hlučínsko však není jen pojmeno-
váním zeměpisným (jako polské 
Kraik Hulczynski nebo německé 
Hultschiner Landchen), ale též 
fenoménem moderních českých 
dějin. Představuje v dějinách čes-
kých zemí specifikum, jehož vývoj 
je od poloviny 18. století něčím, 
co by němečtí historikové nejspí-
še nazvali „Sonderweg“ - zvláštní, 
specifickou vývojovou cestou. Toto 
specifikum nebylo dáno pouze tím, 
že hlučínské území (spolu s větší 
částí Slezska) bylo v roce 1742 odtr-
ženo od zbytku České koruny, ale 
především tím, že se jako jediná 
částečka této velké územní ztráty 
v roce 1920 za dosti zvláštních 
okolností vrátilo ke své mateřské 
zemi. Do poloviny 13. století se 
hlučínské vesnice a města rozvíje-
ly jako organická součást středo-
věké provincie holasické, Moravy 
a posléze, po roce 1318, slezského 
knížectví opavského. I když do-
klady o osídlení tohoto kraje má-
me z doby prehistorické a raně 
historické, hustěji bylo Hlučínsko 
osídlováno za vlády posledních 
Přemyslovců od počátku 13. sto-
letí, hlavně zásluhou kolonizač-
ního úsilí velehradského klášte-
ra. Většina kolonistů přicházela 

pravděpodobně z Moravy, pou-
ze v severní a severovýchodní 
části dnešního Hlučínska se ve 
větší míře uplatnili i kolonisté 
z jazykově německých krajin. 
Zdá se, že setkání slovanského 
usedlého obyvatelstva s etnic-
ky německým prvkem dalo 
zejména po zotavení se kraje 
z mongolského vpádu na počátku 
40. 1et 13. století podnět k hos-
podářskému oživení. Již tehdy 
se Hlučínsko stalo součástí české 
kulturní oblasti, jak to dokládá 
např. dílo Konráda z Benešo-
va, Mistra pražského vysokého 
učení, psané převážně česky, ne-
bo známého stoupence Husova 
Lacka z Kravař. Konec středo-
věku a nástup raného novověku 
přinesly Hlučínsku a jeho oby-
vatelům vlnu útrap, zaviněných 
vpády cizích vojsk. V první po-
lovině 80. let 15. století to byla 
vojska uherského panovníka 
Matyáše Korvína, která na čas 
připojila toto území k uherskému 
království, a za třicetileté války 
zejména vpády dánských a švéd-
ských žoldnéřských vojsk, 
která zle poplenila a vypálila 
Kravaře, Kouty, Chuchelnou, 
Píšť i města Benešov a Hlučín. 
V samotném Hlučíně bylo zcela 
vypáleno 80 domů, v řadě vesnic 
bylo obyvatelstvo zdecimováno 
na polovinu, několik vsí zanik-
lo úplně. Hospodářská obnova 
po třicetileté válce pokračovala 
rychle, vycházela z iniciativy 
místních vrchností i v Opavsku 
a Krnovsku vládnoucího kníže-

te Liechtensteina, dala se však 
převážně na úkor poddaných, 
kteří přežili třicetileté válečné 
běsnění. Tak jako v jiných čás-
tech českých zemí na to reagovali 
sedláci protivrchnostenskými 
vzpourami a nepokoji. Nová 
etapa hlučínských dějin se zača-
la odvíjet v polovině 18. století. 
Nástup ženy - Marie Terezie na 
vídeňský císařský stolec se stal 
záminkou k vyvolání rakousko-
-pruského válečného konfliktu, 
jehož první, pro Habsburky 
neúspěšná epizoda byla uzavře-
na vratislavským mírem 1742, 
podle kterého větší část Slezska, 
včetně levobřežní krajiny při 
řece Opavě mezi Opavou 
a Ostravou, připadla Prusku. 
Hlučínské vsi a městečka se tak 
staly na téměř dvě staletí, po dobu 
šesti generací, součástí pruského 
státu. Byly přičleněny k pruské 
správní oblasti hlubčické, později 
připojeny k okresu ratibořskému. 
Nové státoprávní uspořádání uči-
nilo z Hlučínska periferii pruského 
státu, což přineslo značné obtíže 
hospodářské. Staré obchodní kon-
takty byly zčásti, i když ne úplně, 
zpřetrhány. Teprve rozmach mo-
derní industrializace hornoslezské 
oblasti báňského a hutního průmys-
lu na přelomu 18. a 19. století a poté 
vznik ostravské průmyslové oblasti 
západně od Hlučínska umožnily 
přeměnu kraje v zemědělské záze-
mí těchto aglomerací a ve zdroj pra-
covních sil pro nově vznikající uhel-
né doly a hutě. V polovině 19. století 
se stalo Hlučínsko samo sídlem 

několika, ne však významných prů-
myslových podniků. Vedle lnářské 
továrny v Hlučíně to byly zejména 
uhelné doly na landeckých slojích 
(Petřkovice, Šilheřovice, Koblov od 
r. 1780), původně v majetku 
místních vrchností a od r. 1843 
vídeňského bankovního domu 
Rothschildů. Mnoho Hlučíňanů 
odcházelo do Pruska jako zední-
ci a podomní obchodníci. Bez-
prostředně před vypuknutím 
1. světové války docházelo za 
prací do ostravských dolů, tj. na 
území cizího státu, nejméně 6 000 
Hlučíňanů. Po připojení většího dí-
lu Slezska k Prusku zahájila pruská 
vláda v oblastech osídlených obyva-
telstvem českého a polského jazyka 
tvrdý germanizační kurz. Podle 
Catalogu cleri olomoucké ar-
cidiecéze, k níž Hlučínsko i po 
pruském záboru nadále patřilo, 
byly roku 1840 z 38 obcí pouze 
dvě s německy hovořícím oby-
vatelstvem: Třebom a Sudice. 
Díky zejména katolickému du-
chovenstvu, se „moravština“, jak 
svůj jazyk Hlučíňané nazývali, 
uchovala mezi lidem jako běžný 
hovorový jazyk.

Teprve ve 40. letech 19. století se 
ze strany vlastenecky smýšlejících 
kněží daly pokusy vtisknout ne-
uvědomělému češství hlučínských 
„Moravců“ rysy moderního české-
ho vlastenectví a vědomí kontinuity 
s českým etnikem na druhé straně 
hranice (Lelkův slabikář, knihov-
ny, české knihkupectví v Hlučíně 
apod.). 

Pokračování příště
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zámecKé parKy na HlučínSKu (čtení na poKračování)

Slunce, Seno a o trošKu více…

zámecKý parK v šilHeřo-
vicícH
Šilheřovický zámecký park 

v opavském Slezsku patří 
k největším parkům v českých 

zemích. Jeho součástí jsou roz-
lehlé palouky otevírající pohled 
na návrší se zámkem. Upro-
střed parku je rybník s lovec-
kým zámečkem, v okrajové po-

loze nedaleko státních hranic 
s Polskem se nachází Evelynino 
jezero s ostrůvkem.

Zámek v Šilheřovicích byl 
postaven v letech 1787-1815, 

tedy v době, kdy panství bylo 
v majetku Eichendorfů. Jedná 
se o poměrně rozsáhlou ba-
rokní budovu,  později do-
budovanou v pseudobarokním 

slohu. Zámek se stal v 19. 
a v 1. polovině 20. století 
sídlem rozsáhlého panství 
rodiny Rothschildů. Po od-
chodu posledních majitelů 
byl zámek využíván jako vý-
chovné a vyučovací zařízení, 
v posledních třiceti letech 
je využíván i ke komerčním 
účelům.

Samotný park byl budován 
po roce 1820, postupně byl 
rozšiřován až do dnešní  po-
doby, tedy na rozlohu 98 ha. 
Terén parku je vlnitý, prů-
hledy z jednoho palouku do 
druhého kontrastují s hus-
tým stromovím, se solitér-

ními stromy nebo skupinami. 
Ze skupin zaujme především 
skupina mohutných platanů  
u zámku, či skupina pěnišníků 
vysazených také u zámku. Bu-
ky  jsou pozůstatkem původní 
krajiny, impozantně v syté ze-
leni palouků působí mohutné 
duby. 

Park je protkán cestami, 
které umožňují romantické 
procházky s neopakovatelnými 
výhledy. Významným prvkem 

parku jsou vodní plochy a po-
zůstatky romantických staveb. 
Ve svahu hlavního palouku pod 
zámkem byl vybudován vodní 
bazén s f igurální plastikou ( 
tzv. Neptunova kašna), na bře-
hu prostředního rybníka byl 
v polovině 19. století vybudován 
lovecký zámeček a u rybníka na 
západním okraji parku pak ve 

2. polovině 19. století vyrostly 
velké skleníky, v nichž se pěs-
tovaly i ananasy. U Evelynina 
jezera bývala vstupní brána se 
sochami, v parku se dodnes 
dochovala drobná zahradní 
architektura: dvě mramorové 
vázy, menší bazén s vázou a tři 
romantické mosty. V lese na 
konci palouku byla postave-
na romantická Švýcárna, před 
koncem 19. století pak několik 
pseudogotických vil pro hosty.

Šilheřovický park není zvlášť 
dendrologicky bohatý, je však 
proslulý velkorysými výhledy 
z dlouhých cest, na kterých se 
střídá světlo a stín. Rozleh-
lé travnaté plochy umožňují 
v parku golfovou hru, podobně 
jako v daleko menším českém 
Štiříně.

Eva Tvrdá

V zájmu obohacení kultur-
ní složky v životech obyvatel 
Hlučínska si nemohu nechat jen 
pro sebe pozvánku Divadelního 
souboru Siesta, kterou jsem 
zaznamenala. V kině ve Štěpán-
kovicích bude uvedena parodie 
na motivy děl režiséra Zdeňka 
Trošky nazvaná Slunce, seno a 
o Trošku více…

24. února 2007 od 18:00 
hodin po uhrazení částky 50 Kč 
ožijí postavy, které tak důvěrně 
známe z hojně reprízovaných 
dílů Troškovy trilogie, zajíma-
vé však bude sledovat, v jaké 
podobě ožijí. Nejsme nuceni 

se ani přesouvat na jihočeský 
venkov, i v našem kraji se na-
jdou adekvátní Cecilky, Kelišky, 
Miluny, Škopkové, Šimonové 
Pláničkové i kluci, kteří se pota-
jí s anilinovými barvičkami blíží 
ke králíkárnám.

Asociace, která se mi vynoří 
při spojení slunce, voňavého 
sena a jména Zdeňka Trošky 
má co do činění s očekáváním 
kvalitní zábavy, co přitom na-
padá Vás? 

Předprodej vstupenek pro-
bíhá v kadeřnictví Harazimová 
Jiřina a na obecním úřadě Ště-
pánkovice. 

oHlášená návštěva 
Město Hlučín má v útro-

bách svých internetových 
stránek skrytou (jen obrazně 
řečeno, ve skutečnosti je po-
měrně viditelná) nabídku, jak 
zrealizovat návštěvu v zále-
žitostech řidičského průkazu 
či evidence vozidla. Velmi 
vstřícný způsob vůči poživa-
telům těchto služeb spočívá 
v rezervaci návštěvy přísluš-
ného odboru skrze internet. 
Masový rozkvět internetového 
připojení a popularita tohoto 
způsobu komunikace s úřady 
nepochybně má řadu přínosů, 
zejména pro velmi zaměstnané 
jedince s diářem hustě protka-
ným úkoly.

Ač jsou pro rezervace k dis-
pozici pouze pátky v době mezi 
osmou a desátou dopolední, 
v době, kdy jsem navštívila 
webové stránky města, byly 
všechny termíny k dispozi-
ci, což vzbuzuje jistou naději 
v rychlé vyřízení věci. 

Způsob rezervace je jednodu-
chý, rychlý a nevyžaduje zvlášt-
ních dovedností. Po potenciálním 
návštěvníkovi se žádá jméno, 
příjmení, telefonní číslo - pro 
případ, že bude nutno schůzku 
zrušit - a emailová adresa, na kte-
rou bude odeslána zpráva o datu 
a času rezervace a kód sloužící 
k případnému zrušení rezervace.

Další položkou je důvod ná-
vštěvy, ta je informací pro snazší 
orientaci příslušného referenta 
v problému. 

Pro návštěvu je vyhrazen ča-
sový limit patnácti minut a rezer-
vace je možno do systému zadávat 
až do půlnoci dne předcházejí-
cího návštěvě, což je sympatický 
způsob, jak vhodně časově sladit 
návštěvu úřadu s dalšími pochůz-
kami.

Snad se potřeby potenciál-
ních žadatelů sejdou s vstřícnou 
nabídkou odboru a služba bude 
mít patřičný ohlas, ne-li dokon-
ce vyšší než očekávaný.  
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GeometricKý plán jaKo podKlad K liStinám
V minulých článcích jsme 

citovali některé listiny (různé 
smlouvy, dohody, prohlášení...), 
na základě kterých je zapsáno 
právo do katastru nemovitostí 
(dále KN). Podkladem k těmto 
listinám je často geometrický 
plán. Záměrem tohoto článku 
je všem čtenářům vysvětlit co 
je jeho obsahem, jaké je jeho 
využití, ale také zdali je jeho 
platnost časově omezena.

Geometrický plán (dále GP) 
je výsledkem zeměměřických 
činností a svým obsahem, způ-
sobem zpracování a účelem, 
pro který je vyhotovován, sou-
visí s vedením KN. Je nedílnou 
součástí všech listin, podle 
nichž má být proveden zápis do 
KN, je-li třeba předmět zápisu 
zobrazit do katastrální mapy 
(v tomto případě musí být GP 
neoddělitelně spojen s každým 
stejnopisem právní listiny) nebo 
je přílohou listin, kterými se 
zřizuje věcné břemeno k části 
pozemku, protože hranice věc-
ného břemene se do katastrální 
mapy nezobrazují. Geometrický 
plán nemůže být sám o sobě 
předmětem zápisu změny v KN, 
vždy musí existovat právní dů-
vod změny (právní listina). 

Geometrický plán musí být 
ověřen, že se svými náležitostmi 
a přesností odpovídá platným 
předpisům, a opatřen souhlasem 
(potvrzením) katastrálního úřa-
du s očíslováním parcel, (odst.2 
§ 19, katastrálního zákona č. 
344/1992 v platném znění). 
O potvrzení GJP žádá písemně 
katastrální úřad úředně opráv-
něný zeměměřický inženýr, kte-
rý plán ověřil („ověřovatel“). Po 
přezkoumání GP katastrálním 
úřadem, pověřený zaměstna-
nec ho potvrdí otiskem kulaté-
ho úředního razítka se státním 
znakem, datem, číslem řízení 
a vlastním podpisem. 

Obsah geometrického plánu.
Geometrický plán obsahu-

je graf ické zobrazení změny 
a řadu podrobnějších infor-
mací a údajů, sestavených do 
jednotného uspořádání: popi-
sové pole, seznam souřadnic, 
výkaz dosavadního a nového 
stavu údajů KN, ověření GP 
úředně oprávněným zeměmě-
řickým inženýrem, potvrzení 
GP katastrálním úřadem (pra-
covištěm). Mimo dosavadních 
i nových údajů KN obsahuje 
GP informace důležité pro ob-
jednavatele plánu, napřík lad 
následující: 

• Nad popisovým polem je 
uvedeno poučení o tom, že 
„dělit nebo scelovat pozemky 
lze jen na základě územního 
rozhodnutí, pokud podmínky 
pro ně nejsou stanoveny jiným 
rozhodnutím nebo opatřením“. 
Tato informace má upozornit 
objednavatele GP na ustano-
vení stavebního zákona a jeho 
prováděcí vyhlášky, která se 
týkají rozhodování stavebních 
úřadu o dělení a scelování po-
zemků, a současně nepřímo 
upozornit na skutečnost, že 
katastrální úřad bude při vkla-
du práva do KN zkoumat, zda 
toto rozhodnutí nebo opatření 
bylo vydáno. Kromě toho bu-
de katastrální úřad zkoumat, 
zda podle lesního zákona byl 
pro dělení pozemků udělen 
souhlas orgánu státní správy 
lesů v případech dělení lesních 
pozemků, při kterém výměra 
jedné nové parcely klesne pod 
jeden hektar.

• V popisovaném poli je 
uvedeno, jakým předepsaným 
způsobem byly označeny nové 
hranice s tím, že „dosavad-
ním vlastníkům pozemků byla 
poskytnuta možnost seznámit 
se v terénu s průběhem navr-
hovaných nových hranic po-
zemku“

• v graf ickém znázornění 
jsou odlišeny parcely zjedno-
dušené evidence parcel. Tato 
evidence parcel představuje 
evidenci zemědělských a les-
ních pozemků, jejichž hranice 
v terénu neexistují, protože 
tyto pozemky byly sloučeny do 
velkých půdních celků – honů. 
Tato evidence je vedena v rám-
ci KN zjednodušeným způso-
bem s využitím dokumentace 
dřívějších pozemkových evi-
dencí. Údaje zjednodušené 

evidence parcel jsou součástí 
katastrálního operátu. Její po-
stupné převedení mezi parcely 
s úplnými údaji KN je spojeno 
s procesem digitalizace soubo-
ru geodetických informací. 

Úředně oprávněný země-
měřický inženýr (ověřovatel) 
nese plnou odpovědnost za 
správnost ověření vůči tomu, 
kdo si u něho ověření objed-
nal (což je zpravidla zhotovi-
tel GP).

Pokud by zhotoviteli GP 
vznikla nesprávným ověřením 
škoda, může se její náhrady 
domáhat vůči ověřovatel i, 
který nesprávným ověřením 
tuto škodu způsobil. Ověřo-
vatel odpovídá za správnost 
ověření též orgánům státní 
správy KN. 

Geometrický plán se zhoto-
vuje pro:

• rozdělení pozemku (např. 
při prodeji nebo daru části po-
zemku jiné osobě, při záboru 
části pozemku pro investiční 
výstavbu)

• změnu hranice pozemku 
(např. při vyrovnání nesporné 
hranice pozemků mezi sou-
sedy), popř. změnu rozhraní 
způsobu v yužit í pozemku 
nebo druhu pozemku

• změnu hranice katastrál-
ního území a hranice územní 
správní jednotky

• určení části hranice obvo-
du komplexních pozemkových 
úprav

• určení hranic nových po-
zemků při pozemkových úpra-
vách 

• doplnění KN o pozemek, 
vedený dosud ve zjednodušené 
evidenci parcel, pokud se jeho 
hranice vytyčují a označují 
v terénu hraničními znaky 

• graf ické vyjádření rozsahu 
práva, které omezuje vlastníka 
pozemku ve prospěch jiného 
(vyjádření hranice věcného 
břemene k části pozemku)

• vyznačení nové budovy, 
která je předmětem evidování 
v KN nebo změny jejího vněj-
šího půdorysného ohraničení 
(např. pro vydání kolaudační-
ho rozhodnutí, přitom podle 
stavebních předpisů není GP 
přílohou k žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, po-
kud nedošlo ke změně vněj-
šího půdorysného ohraničení 
stavby a u jednoduchých sta-
veb, dříve drobných staveb)

• vyznačení budovy nebo 
změny jejího vnějšího půdo-
rysného ohraničení, jedná-li se 
o budovu, která je příslušen-
stvím jiné budovy evidované 
v KN na téže parcele (s výjim-
kou jednoduchých staveb)

• vyznačení rozestavěné bu-
dovy (v případě žádosti o její 
zápis do KN z důvodu po-
skytnutí úvěru peněžním ústa-
vem). 

Při vyhotovení GP může 
dojít ke změnám (zpřesnění) 
výměry parcely, které vzni-
kají:

• změnou hranice pozemku
• novým geometrickým 

a polohovým určením celého 
obvodu pozemku

• výpočtem, který použitou 
metodou zaručuje vyšší kvalitu 
výměry i při nezměněném geo-
metrickém určení nemovitostí

• při opravě chyb zákresu 
hranice pozemku v katastrál-
ní mapě a chyb při výpočtu 
výměry

• novým výpočtem výměry 
při obnově katastrální ope-
rátu.

Je nutné, aby případná změ-
na výměry parcely byla ob-
jednateli GP řádně vysvětlena 
s tím, že při jejím technicky 
přesnějším určení by nebylo 
správné (popř. ani možné) de-
formovat ji na původní ne-
správnou hodnotu. Zpřesně-
ním výměry parcely se však 
nemohou změnit právní vztahy 
k pozemku. 

Ověřený a potvrzený GP 
nemůže mít stanovenou žád-
nou „záruční lhůtu“. Zůstává 
v platnosti do té doby, pokud 
trvá soulad údajů dosavadního 
stavu jeho graf ického znázor-
nění se stavem katastrální ma-
py a soulad údajů dosavadního 
stavu jeho „výkazu dosavadní-
ho a nového stavu údajů KN“ 
s aktuálními údaji KN. Tato 
doba může podle okolností tr-
vat několik dnů, měsíců, popř. 
i několik let. Proto požadavky 
některých stavebních úřadů, 
dalších státních orgánů a or-
gánů územní samosprávy, aby 
GP nebyl například „starší než 
1 měsíc, … kterými podmi-
ňují vydání svých rozhodnutí, 
nejsou opodstatněné. Soulad 
s údaji  KN v potřebné době 
lze nejlépe ověřit aktuálním 
výpisem z KN. 
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