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Pozvánka do muzea Hlučínska
Ač stávající expozice v Mu-

zeu Hlučínska trvají do 20. 
září a 18. října 2007, můžeme 
již avizovat výstavu, která bude 
následovat. Vznikla na motivy 
stejnojmenné knihy Lucie Sei-
fertové a dočkala se mnoha vý-
znamných ocenění, mezi jinými 
ceny Magnesia Litera za nejlep-
ší dětskou knihu roku 2003.

Akce nese název Dějiny 
udatného českého národa a pár 
bezvýznamných světových udá-
lostí.

Lucie Seifertová, rodačka 
z Poděbrad, je malířkou, spiso-
vatelkou a manželkou známého 
zpěváka Petra Prchala, které-
ho známe spíše pod přezdívkou 
Pancho. 

Výstava představí knihu Lu-
cie Seifertové v podobě leporela 
zvětšeného do nadživotní veli-
kosti. Kniha provede českou mi-
nulostí barevnou hravou formou 
s prvky komiksu a představí his-
torii českého národa od období 
lovu mamutů, které bylo asi před 
35 000 lety, až po sametovou 
revoluci v roce 1989. Představí 
děje z císařského dvora i bitev-
ního pole, nemine ani období 
nadšeného budování socialismu 
a kapitalismu.

Vše je doplněno relevantními 
informacemi a časovými tabul-
kami.

Na dojem z výstavy si počkej-
me do 25. září 2007. Na shleda-
nou na vernisáži v 16:00 hodin.  

Protože každoročně sledu-
ji, které kulturní památky bu-
dou zpřístupněny v rámci Dnů 
evropského dědictví, byla jsem 
letos zklamaná skutečností, že 
v Moravskoslezském kraji jsou 
k prohlídce předurčeny pouze ob-
jekty ve větších městech. Opa-
va otevřela 8. září návštěvníkům 
Konkatedrálu Nanebevzetí Panny 
Marie, Zemský archiv, budovu 
Spořitelny i kostel sv. Vojtěcha. 
V Ostravě–Petřkovicích oslaví 
Dny evropského dědictví přístu-
pem do největšího hornického 
muzea v ČR. 

Dny evropského dědictví 
(EHD - European Heritage Days)  
jsou významnou celoevropskou 
kulturně poznávací, společenskou 
a výchovnou akcí. Národní téma 
letošního ročníku zní: Památky, 
řemesla a lidová kultura. Žádný 
z kulturních objektů na Hlučín-
sku však registrován není. Dny 
evropského dědictví mají nejširší 
veřejnosti umožnit přístup do pro-
stor a památek, které po zbytek 
roku nejsou přístupny návštěvě 
nebo jsou k dispozici jen jejich 

části. Někde mohou být nabízeny 
speciální prohlídkové trasy či nej-
různější doprovodné akce. To vše 
zdarma nebo za speciální vstupné. 
Dny evropského dědictví se ne-
soustřeďují pouze na prohlášené 
historické památky jako jsou hra-
dy, paláce či katedrály, ale snaží se 
zahrnout i národní parky, uhelné 
doly, vykopávky či rekonstrukce 
původních staveb. Otevírají dveře 
soukromých i veřejných budov.

 V loňském roce byl umož-
něn přístup do prostor kravař-
ského zámku. V letošním roce 
bude nutné za zajímavými objekty 
vycestovat za hranice mikroregio-
nu Hlučínsko. S otevřenou náručí 
vás přivítají například na zámku 
v Raduni, v Hradci nad Moravicí 
nebo na hradě Sovinec. Předmě-
tem zájmu Dnů evropského dě-
dictví však nejsou jen honosné 
stavby, přístupné budou i prostory 
jeskyně Šipka ve Štramberku. 

Hlavním garantem akce je 
Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska a letos připad-
nou Dny evropského dědictví na 
8. – 16. září.

oslaví Hlučínsko dny evroPskéHo dědictví?

Pro neustálé bou-
rání aut do osvětlova-
cích žulových kostek 
na Mírovém náměstí 
v Hlučíně rozhod-
la rada města vejít 
v jednání s autory 
projektu architekty 
Májkovými a požá-
dala je o zpracování 
úpravy.

Při couvání totiž 
řidič kostku nevidí ( je pří-
liš nízká) a i v případě, že si 
uvědomí, že tam kostka je, je 
velmi těžké odhadnout vzdá-
lenost. Po zpracování projektu  
budou kostky doplněny o  zeleň 

v květináčích, která bude dobře 
viditelná.

Další květináče pak lépe 
vymezí linii středové části ná-
městí.  

J. H.

kniHa  dědictví  v novém vydání
Letos na podzim chystá nakladatelství Repronis 

druhé vydání knihy Dědictví.
Čtenáři se dočkají pevnější vazby, vydání bude upravené.

Více informací uvedeme v příštím čísle,
ve kterém také vyjde rozhovor

s autorkou knihy Dědictví Evou Tvrdou.

Bourání do kostek snad skončí

O instalaci klimatizace do 
obřadní síně Městského úřadu 
Hlučín rozhodla rada města. 

Zvláště ve vysokých teplotách 
letních měsíců posledních let na-
rušovalo slavnostní chvíle obřadů 
právě nepříjemné horko a dusno.

Klimatizace by měla být 
hotova do dubna příštího roku 
a z rozpočtu bude na celou akci 
požadováno 200 000 korun.

J. H.

Klimatizace pro obřadní síň

KOUPÍM

CHVOJÍ
THUJE

A CYPŘIŠKU

V ŘÍJNU

NA DUŠIČKY

NABÍDNĚTE

TEL.: 595 042 978
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ryBáři, Pozor!září, říjen na zaHradě

Ryby na září
    1. den -  je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
   2. den - dobrý od rána do 14.00 

hodin
   3. den - průměrný zrána, doce-

la dobrý po poledni
4. den - dobrý do 13.00 ho-

din
5. den - docela dobrý
6. den - dobrý do 15.00 ho-

din
7. den - průměrný od 15.00 

hodin
8. den - dobrý pouze po po-

ledni
9. den - dobrý pouze po po-

ledni
10. den - dobrý pouze po po-

ledni
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 - celý den je prů-

měrný
23. den - celý den je prů-

měrný
24. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
25. den - je celý docela dobrý
26. den - celý den je prů-

měrný
27. den - špatný den
28. den - špatný den
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. den - dobrý zrána průměr-

ný po poledni

Petrův zdar

Nastal čas na zhodnocení naší 
práce v podobě dostatků ovo-
ce a zeleniny s výhledem dobré 
úrody pro příští rok. Když jsme 
věnovali zahradě hodně času od 
jara, tak se můžeme také těšit 
z letošní bohaté úrody.

Výborná násada byla letos 
u meruněk, broskví a švestek 
a nadměrná sklizeň bude také 
u jablek a hrušek. Můžeme se ta-
ké těšit na dobrou slivovici a kal-
vádos pro zahnání chřipky a na-
chlazení. Také budeme vystavovat 
v našich organizacích zahrádkářů 
a pochlubit se hlavně novými od-
růdami, které ještě nemá soused. 
Ale už také se budeme připravo-
vat na výsadbu nových stromků 
a keřů, které potřebujeme vysadit 
na uvolněná místa na zahradě.

Každým rokem v tomto měsíci 
vám radím, jak a na co se máte 
hlavně soustředit při koupí no-
vých rostlin.

U jabloní je to hlavně podnož, 
která by měla být nejsilnější M-
9 a slabší a pak také rezistentní 
odrůdy jablek, kterých už dnes je 
veliké množství, stačí se poradit 
se zkušenějším zahrádkářem ne-
bo také navštívit výstavy, kde vám 
poradí co kupovat a vidíte tyto 
odrůdy na stolech.

Letošní rok byl opravdu pro 
nás výjimečně dobrý, kdy bylo 
málo strupovitosti u jablek a to, že 
bylo veliké sucho a teplo.

U angreštu bylo také menší 
napadení Americkým padlím. Ale 
u toho, kdo má sázen angrešt  pod 
stromy, kde neproudí vítr a také 
kdo neprovádí dvakrát ročně řez 
a má keře a stromky zahuštěné, 
tak měl také letos padlí. 

Také byla letos nadměrná úro-
da vína, ale zase bylo třeba sle-
dovat napadení plísni a provádět 
postřiky.

Na okrasné zahrádce vlivem 
brzkého jara a teplého léta nám 
některé rostliny zakvétaly i měsíc 
dříve než ostatní roky.

Třeba v červenci už začaly na-
kvétat vřesy, venkovní čínské rů-
že (ibyšky) nebo koncem srpna už 
rozkvetaly ocúny, které jiné roky 
kvetou koncem září – začátkem 
října.

Jestli se počasí v příštích mě-
sících nezhorší, tak nám ovo-
ce brzo dozraje a zimní odrůdy 
dlouho nevydrží na zimní uložení 
ve sklepě. To už poznáváme teď 
na výstavách, že už jsou zralé 
i některé zimní odrůdy a můžeme 
je už konzumovat.

Při koupi teplomilných strom-
ků, jako jsou meruňky, broskve, 
nektarinky a vinná réva, dbejte 
při jejich vysázení na to, aby byly 
chráněny před severovýchodem 
neboť toto je první zdárný krok 
pro dobrý růst a dobrou úrodu 
v budoucích letech.

V září ještě můžeme ovocné 
stromky hnojit draslem, a to pro 
dobré vyzrání jak ovoce, tak ce-
lého stromu. Už nebudeme hnojit 
dusíkem. Toto necháme až na 
jaro. Doufám, že jste oseli za-
hrádku po sklizni brambor a ze-
leniny, kde se uvolnil prostor ze-
leným hnojivem, jako svazenkou, 
směskou po případě i hořčicí. Při 
zarytí tohoto porostu obohatí-
me zahrádku o hnojivo pro příští 
úrodu. Také si už můžeme zajistit 
některá hnojiva, jako je cererit, 
dusíkaté vápno a jiné, které bude-
me potřebovat před jarním setím 
a sázením. Ještě se můžete pustit 
do osevu kompostu, kdo toto ne-
stihl dříve.

Pro okrasnou zahrádku naku-
pujte hlavně cibuloviny a hlíznaté 
rostliny, které budeme vysazovat 
v říjnu a listopadu a které už jsou 
v prodeji.

Znovu vám poradím, které 
odrůdy jablek byste si měli zajistit 
a koupit.

I když vám to píši každý rok, 
tak letos se zaměřím jen na jab-
loně.

Letní:DARIA, NELA, HA-
NA, JULIA, MANTED.

Podzimní: VANDA, SELE-
NA, REDA, DEZERT, DIA-
DEM, DELIKATES, MOLIES 
DELICIOUS.

Zimní: RUBÍN, RUBINO-
LA, ROSANA, KARMEN, 
KARMINA, BOHEMIA, ME-
LODIE, BOHEMIA GOLD, 
A N G O L D , J O N A L O R D , 
FLORINA, GOLDSTAR, RE-
SISTA, TOPAZ, VESNA, SIR 
PRIZE, ZUZANA.

Toto jsou vesměs známé re-
zistentní odrůdy, které mám vy-
zkoušené na své zahradě. Je ještě 
mnoho odrůd, které jsou pod čís-
ly, jsou výborné, ale ve školkách 
je ještě nedostanete koupit. Je 
možnost na jaro sehnat rouby 
a naroubovat si to doma i když jen 
na jednu větev, ale už budeme ob-
divovat dobrotu a krásný vzhled 
těchto nových odrůd. Úkolem 
dobrého zahrádkáře, nebo pěsti-
tele ovoce by mělo být vyzkoušet 
doma neznámé odrůdy a pak při 
úrodě a ochutnání ty špatné vyřa-

dit a přeroubovat a ty dobré roz-
šířit a doporučit svým známým 
a sousedům.

Na okrasné zahrádce máme 
stále co obdivovat, ale také dost 
práce při udržování dobrého 
vzhledu a velikosti vysázených 
rostlin. Je třeba jejich zakraco-
vání, vyřezání zahustlých částí, 
ostříhání odkvetlých a tvořících 
semeníků, které keře nebo strom-
ky oslabují v jejím růstu. Někte-
ré musíme hlídat a udržovat jak 
zaštipáváním, tak řezem. Třeba 
u modřínů musíme provádět za-
štípání 2 až 3krát za letní období, 
aby jsme ho udrželi v patřičné 
podobě, velikosti a hustotě. Kaž-
dý stromek, nebo keřík i když ho 
koupíme jako zakrslý a málo ros-
toucí potřebuje sledovat a upravo-
vat. Mnohdy stojíme u stromku 
nebo keře a je nám líto něco uře-
zat. Je třeba zavřít oči a střihnout 
ať se nám to nevymstí za další 
roky a budeme muset zasáhnout 
hlouběji a to nám je teprve líto, 
až budeme nakonec stromek nebo 
keř muset vykopat celý.

Pěstitelé kaktusů mají obdo-
bí, kdy pomalu musíme kaktu-
sy připravovat na zimní spánek, 
ale stále se radujeme z některých 
kvetoucích rostlin a máme také 
radost, že se nám podařil výsev 
nových rostlin nebo také, že se 
podařilo naroubovat nové nebo ty, 
které hodláme rozmnožit a obda-
rovat známé začínající pěstitele 
těchto krásných rostlin. Stejně 
tak pěstitelé bonsají mají hodně 
práce s udržováním tvaru rostlin, 
ale letos hlavně se závlahou. Když 
byla ta vedra, bylo třeba zalévat 2 
až 3krát denně. Rostliny v ma-
lých nádobách mají málo zeminy, 
proto rychle vysychá a je třeba 
neustále doplňovat vodu.

Také si už opatřete nové od-
růdy česneku, který budeme sázet 
koncem října a už předem si při-
pravte a vyhnojte nejlépe dobrým 
kompostem záhon, kde budete 
sázet. Je dobré sadbu obnovovat 
alespoň každým třetím rokem 
a tím budeme velice spokojeni 
s dobrou úrodou. Stále sledujte 
odkvetlé růže a odstraňujte tvo-
řící se šípky a tím zase ještě růže 
znovu ukážou tu krásu v podobě 
květů.

Práce jsem vám nastínil dosti, 
tak ať se vám podaří všechno 
splnit ať máte ze své zahrádky 
jen samou radost a potěšení. To 
vám přeje:

Erich DUXA z BOROVÉ
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na dluHejvši
1. Maria se narodila v roku 

1912 na Dluhejvši jako třeči děcko 
v rodině kravkařa, a něbyla ostat-
ňa. Fater s mamu se činili, choč 
chalupka byla malá, kuchyňka 
jak šnuptychla, jedna izbečka jak 
hantuch a druha ni o moc věkši. 
Ve třeči izbečce byla na výměnku 
stařenka. Po Marii přišlo ešče 
šest děči, ostatni v roku 1927. Že 
něviče, kdo to byl kravkař? Tak se 
pravělo chalupnikum, keři měli 
enem jednu krávu, cošik drobněj-
ši hospodarky, k ternu kusek luky 
a póla. Bylo to tak pro všeckych 
akurat na přežiči.

Dluho mi nešlo do hlavy, jak 
se v tej malučkej chalupce vše-
ci zmiščili. Spali v jednej izbě, 
bezmalaj po dvuch v každým 
ložu a či nejmenší v ejebetoch 
s rodičama. Potem, jak stařenka 
umřela, tak se děvuchy nakludily 
do jeji izby a už to bylo lepši. 
Mařenka cely život spominala na 
stařenčine kobzole, keře měla na 
tygličku od oběda. Ty se na krajů 
peca věc sušily, než pekly, až 
do tej doby, miž přišla ze školy. 
Bezmalaj, také dobré kobzole už 
ji nikda žáden něnachystal.

Jak Mařenka měla už svoju ro-
dinu, tak se často divila, jak to ta 
jeji mama mohla všecko šafnuč. 
Co dva roky děcko, k temu pólo 
a hospodarka. Neměla to lehké, 
stávala ešče za čmy, aby fatrovi 
nachystala bandasku s kafejem 
a chleba s fetem do roboty. Kaž-
dý děň chodil pěšky na šachtu do 
Petřkovic. Jak odešel, tak mama 
pokludila hospodarku a potem 
už byl čas děcka budič do školy. 
Každý děň i každý tyděň měl svůj 
pořádek a podobal se jak vajco 
vajcu. Inakši by to nešlo. Povelej 
byly děči male, tuž byla na všecko 
sama, dyč fater za čmy odchazal 
a gor v zimě za čmy chodil dom. 
Jak už ty nejstarší děči odrostly, 
tak ji bylo pomožené.

Každý tyděň to šlo jednako.
V nědělu večer se do kuchyňky 
přinesla z komory diža s načestku 
a muka, aby se všecko zahřálo. 
V punděli skoro ráno bylo sly-
chač pobuchavani a kroky, to 
muter chodila s kopistem kole di-
že a zarabjala cesto na chleba. Jak 
bylo vyrušane, tak ho rozdělila 
do muku vysypaných slamjanek 
a zavezla na vůzku ku pekařovi. 
Neměla to naščeši daleko, pekař 
byl hned za hospodu Důtko na 
včilejši Horni ulici. Odpoledňa se 
děcka vadily, kdo pro ten voňavý 
poklad pojede, bo křupavé prask-

liny ze svižeho chleba byly lepši 
miž jaká paskuda.

Jeden raz pro něho jel bra-
ter Tonek a Mařenka chčela išč 
s nim. Mama dovolila, ale hned 
Tonkovi pravěla:

„Ni, abyšče šedli na vůzek 
a jeli i s chlebem nadul, bo raz 
budě zle!“

A to se Tonek myslel, že ma-
ma něvi, že pokaždej šedne ku 
chlebům, ojo mezi nohy a frunči 
s kopca nadul. Ale mama věděla 
všecko.

Pekař im dal fajně upečené 
velké pečenky v slaměnkach a oni 
enem naložili chleby na vůzek, 
už začli udlubavač z tej největší 
chlebové praskliny.

„Šidaj a nemudruj,“ okřiknul 
Mařenku Tonek s kuskem chle-
ba v ruce, jak mu připomněla, 
co pravěla mama, a už se vůzek 
rozjel. Tonek přidržoval nohama 
ojo, za nim seděla a za košulu se 
ho držela vystrašena Mařenka.
Vůzek byl čežky a čert nespal. 
Kusek před vratkama do placu 
se octli ve škarpě. Enem jeden 
chleba zostal vcelku. Dostali 
natřiskane, bo to nešlo zapřeč, 
a za trest jim mama cely tyděň 
odkravala ty pokulane škaredé 
kusky chleba, v kerych semtam 
i cošik zaškvrčelo. Od tej doby už 
něpokušali.

Potem se musela na stejným 
vůzku navožič voda na mácháni 
z kadě na rynku. Viče velej tej 
vody museli měč, jak bylo v rodi-
ně telaj děcek? Ludě se pomáha-
li, jak uměli, někeři nosili kýble 
uvěšene na klukach přes ramena. 
Něumim se představič ani jedno, 
ani druhé, ale tak se žilo.

Večer se namočilo mácháni 
a fazole. Mama skoro ráno za-
topila, vypravila tačika a honem 
pokludila hospodarku. Mezitym 
se ji ohřála na peču voda a ne-
trvalo dluho, ozývalo se rump-
lovani. Jak sme stávali, to už ve 
velkým hrnců vřelo mácháni a na 
krajů peca se pomaly vařily fazole 
s kolenem. Věděli sme, že na 
obid budě co inšiho miž kobzole 
a zeli. Telaj krkuv, po fazolach 
s kolenem a pečenku chleba se 
enem zakuřilo a dalši dni zaš byly 
polívka, kobzole a zeli. V patek 
byly ryby lebo herynek, kyška 
a kobzole alebojakabryja.

V sobotu byl na večeru ko-
chvuřt. Mama dala větši kusek 
fatrovi, fater dohlédnul, aby se 
tež vzala trochu věc, a ostatek 
rozdělila děckům. Mařenka vi-

děla, že velaj rázy mama i ten svůj 
kusek tajně dala synkům, keři 
byli v rokoch, kdy by zedli i koňa. 
Na nědělu se všeci radovali bo 
se dočkali kuska masa, choč se 
stejnakym dělením jak sobotní 
kochvuřt.

Přišel podžim, vykopaly se 
kobzole, daly do broha, zeli do 
beček, vyvez se hnůj na pólo 
a mohla přišč žima. Stařenka 
pod pecem seděla a luskala fazole 
a dycky pravěla, že i ty děči se 
zklidnily, jak ta příroda. Jak by 
ni, dni byly co raz kratší, děči žá-
den nehonil pomahač na zahradě 
či na pólu. Někere dni se ze sto-
doly ozývaly cepy, obili se vyneslo 
na huru a podle potřeby se zrni 
po trochách vozilo zemleč do 
nedalekého Havličkoveho mlýna 
na Opavici.

Na advent se děcka radovaly. 
Každý večer se rozsvičila svička, 
všeci pošidali co nejbližej ku pe-
ču a stařenka s ružancem v ruce 
napočla řikač. Pec na ně čeplo 
dýchal a dveřkama mžural oheň 
a hazal světélka po ščeně. V ko-
mině spivala meluzina, ale im nic 
nechybělo, bo takých chvil, kdy 
se všeci zešli, bylo málo. Horši 
to bylo ráno, jak ich muter budila 
na roraty, to se im moc z čeplych 
pelechuv něchčelo, ale věděla jak 
na ně: „Kdo budě prvši oblečeny, 
ponese latarňu,“ a už to bylo.

Večer, jak zapadalo slunko, 
tak se přes zamrzle okno divali, 
ezli je nebo červené, bo to už Mi-
koláš peče. Děň před Mikolášem 
lečely páru rázy pomacač ščenu 
od klášterní zahrady, ezli je už 
čepla, bo to se Svaty bezmalaj už 
spuščal po zlatej šnuře. Mařenka 
se potem dycky smiala, že něvi 
jak to, ale ta ščena se richtyk 
zdala čepla. Děcka se bály, bo 
věděly, že ten Svaty všecko vi, i to 
co baj v leče vyvedly, ale všecko 
převážila naděja na páru ořechu, 
vyglancovanych jablek a hrušek. 
A jak keryšik vyvedek dostal 
v bojtlu šupy z kobzoli a škváry, 
to bylo smichu.

A už tu byly Vánoce. Na Ščed-
ry děň byl post a mama se od raná 
točila kole peca. Na večeru byla 
hrachová polívka, kobzole a ryba, 
po večeři se jedla černá mačka 
a frgalky. Ach, jak to po tym ce-
lodenním postu šmakovalo. Tak 
jak včil su děcka nedočkavé, co 
pod stromkem budě, tak to bylo 
i za starých časuv, choč ty po-
daruňky byly inše. Školni děcka 
měly pod stromkem dycky jedno 

a to samé - fěrtuchy, galaty a bůt-
ky, všecko o došč větši, aby z teho 
tak hned nevyrostly a vydrželo to 
zaš až do Vánoc, ale radošč byla 
veliká, bo tehdaj neměli ludě telaj 
luntuv jak včil.

Po Novým roku se napočlo se 
škubáním pera. Stul se potáhnul 
doprostředka a sušedky posidaly 
dookola a už se povědalo. To 
bylo fajne.

Mama na děcka neměla telej 
času a ony jak mohly, tuž počichu 
šedly do kůtka a špicovaly uši. 
Dověděly se, kera s kerym paklu-
je, kaj je veseli na spadnuči a vše-
lijaké bajky. Mařenka pamatala, 
jak raz povědaly, že sušedka při 
šestnastym porodu umřela, bo po 
patnastym děcku se ji už matka 
nezavřela. Vrtalo ji to v hlavě, ale 
neměla odvahu se optač. Beztak 
by ju mama odbyla, že kdo je 
zvědavy, tak skoro umře.

Na večeru uvařila mama pro 
všeckych trochu fefermenicoveho 
čaj a, a jak bylo po zabijačce, tuž 
baj dostaly i chleba s lebervuřtem 
lebo s fetem, ale vzaly zavděk 
i marmeládu a všecko se zdmuch-
lo. Potem se ledva huby rozsvičily 
a jak se patři odevřely. Jak už 
začly byč moc rozežrane řeči, to 
mama zahnala děcka do lůžek 
a dobře zavřela dveři.

Peři se doškubalo a už se če-
kalo na Ostatky, na Popelca, Post 
a Velkunoc. Na Květnu nědělu 
se posvěčily bahnišče a kocanky 
a na Zeleny štvrtek ráno po mši 
odlečely zvony do Řima. Na to 
se už synci radovali, bo poledňo 
a klekáni chodili po měšce ohla-
šovač klekotkami a řehotkami 
až do Vzkříšena na Bilu sobotu, 
a v ten děň dostali od hospodyněk 
za to výslužky- jakešik vajco lebo 
drobný peniz. Na Velký patek 
ráno mama poslala děcka umyč se 
do potoka a potem šli všeci aspoň 
na chvilu do kostela. V ten děň 
šel i ten největší hřišnik a nědba-
lec, přecej by nenechal Pambučka 
trpěč samého!

Na Bilu sobotu byl ešče post 
a večer se šlo na Vzkříšeni. Už 
v kostele se děckům sbíhaly sliny 
při pomyšleni na plecovnik a ne-
mohly se dočkač, kdy už se pujdě 
dom. Plecovnik byl extra upečeny 
velký pečenek chleba, kery se pek 
enem na Velkunoc. Byly v nim 
zapečené kusky luzeneho masa, 
špeku a klobasky. 

Pokračování příště
Z knihy Jany Schlossarkové

Po hrbolatym chodniku
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křížovka

Drahý je mi přítel, nepřítel však potřebný. Přítel mi ukáže, co dělat 
mohu, nepřítel … (tajenka).          Schiller

VODOROVNĚ: A. Část postroje; zahalit (zast.); otázka při hře; po-
kosené obilí (nář.); psovitá šelma. B. Stud; příklonka; hlídat (nář.); brázda 
omezená zlomy; hadr. C. Čisticí přípravek; SPZ Louny; pohádat se (nář.); 
shluk krystalů. D. Vnada (zast.); dívčí jméno; zdi; magnet. E. Pomalý 
běh; hrátky (nář.); literární dílo. F. SPZ Bratislava – město; solmizační 
slabika; kde (nář.); školní potřeba. G. Jednání; platidlo Vietnamu; chemická 
značka terbia; mongolský pastevec. H. Domnělá síla; sad; smetanové tru-
bičky (nář.). CH. Část domu; země; pes. I. Údaj na dopise; babičky (nář.); 
porod.

SVISLE: 1. SPZ Jihlavy. 2. Plaz; předložka. 3. Zájmeno; anglická 
předložka. 4. Mrak; lyrická báseň. 5. Obchod (zast.); záznamové médium. 
6. Chemická značka hliníku; pochutina; předložka. 7. Římská 51; plst 
(zast.); R s háčkem, plus E. 8. Mužské jméno; nejzápadnější město; sklíče-
nost. 9. Značka tuny; SPZ Prahy; dílo; SPZ Košice – venkov. 10. Naříkat; 
římská 1; citoslovce; ukazovací zájmeno. 11. TAJENKA. 12. Obkládek; 
manželské postele (nář.). 13. Chemická značka fosforu; částice; indické 
období; druh. 14. O co; planeta; citoslovce. 15. Krtek (nář.); posvátné slovo 
v bráhmanské liturgii, papoušek; písmeno abecedy. 16. Tuk k mazání usní; 
jihoamerická hra; zkratka fakulty textilní. 17. Planetka; spojka; africký 
kmen v Súdánu. 18. Tvrdé souhlásky; soupeř v džudu. 19. Římská 5; vyso-
koškolský titul. 20. Popěvek; čaj. 21. Ledovec.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 9. 2007. Vylosovaný výherce 
obdrží 200,- Kč.

Výhercem křížovky červenec – srpen je B. Nový, Ostrava1.     Blahopřejeme

ProGram kina mír Hlučín
září 2007

pátek 7. 9. až neděle 9. 9.  v 17.00 hod.
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
MP,  VB, USA – dobrodružný, fantastický. 

čtvrtek 13. 9. v 17.00 a  19.00 hod., pátek 14. 9. v 17.00 a 19.30  hod.
SIMPSONOVI VE FILMU 
MP,  USA – animovaný.  

sobota 15. 9. a neděle 16. 9. v 17.00 hod.
VRATNÉ LAHVE
MP,  ČR – komedie.

sobota 15. 9. v 19.30  hod.
TAJNOSTI
MN,  ČR – hořká komedie.

pátek 21. 9. v 19.30 hod.
ROMING
MP,  ČR - komedie.

sobota 22. 9. v 17.00 hod., neděle 23.9. v 15.00 a 17.00 hod.
SHREK 3
MP,  USA  - animovaný. V českém znění.

sobota 22. 9. v 19.30 hod., neděle 23. 9. v 19.00 hod.
DANNYHO PARŤÁCI 3
MP,  USA – krimi komedie.

Zámecké slavnosti se symbo-
lickým předáním rekonstruova-
ného zámku připravuje Kulturní 
centrum Hlučín na sobotu 15.9., 
přímo do prostor zámku.

Poslední etapa rekonstrukce, 
která probíhala od roku 2002, 
skončila. Během minulých let 
vzniklo v zámeckých prostorách 
infocentrum, muzeum, čajovna, 

přestěhovala se sem knihovna 
a zázemí zde našel výtvarný obor 
Základní umělecké školy Hlučín, 
který se stěhoval během prázd-
nin. Nyní nastal čas pro sym-

bolické slav-
nostní předání 
celého zám-
ku občanům 
k užívání.

Od roku 
2002 do zá-
ří 2007 stála 
oprava zámku 
46 545 645 
korun včetně 
DPH (sečteny 
všechny ná-
klady, hrazené 

z prostředků města i dotací, vč. 
projektové dokumentace). Město 
zámek koupilo v roce 1999 za 7,8 
miliónu korun.

J. H.

zámecké slavnosti s Předáním rekonstruovanéHo zámku

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
15. září 2007 od 10.00 hodin

skupinové procházky po hradebním okruhu (slosování o ceny)
střelba z děla, dobové atrakce a soutěže pro děti

pohádka pro děti /dobový kejklíř
losování cen z účastníků procházky po hradebním okruhu

od 14.00 hodin
pásmo vystoupení Základní umělecké školy Hlučín

od 15.00 hodin
zahájení Zámeckých slavností, slavnostní „předání“ zámku

do užívání veřejnosti
průběžná prohlídka prostor zámku

vystoupení hudební skupiny Codex z Přerova
Rytíři z Tišnova, doboví kejklíři /atrakce pro děti i dospělé

Keltik v dobách třicetileté války (souboje), soutěž o siláka Bivoje

od 20.00 hodin
KG Band

ve 22.00 hodin
překvapení se zámeckou bílou paní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

Srovnávací fotografie před a po rekonstrukci: I. Křižáková
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Historie města „kravařští ve víru staletí“

Rozvoj komunikačních 
technologií nám vnesl do ži-
votů určit komfort, nicméně 
ruku v ruce s ním se nám do 
nich vtírají rozličné nešvary 
a rizika s nimi spjaté. Pravidla 
bontonu upravují, jak vhodně 
komunikovat prostřednictvím 
telefonu a mládeži ani do-
spělým nezaškodí si je při-
pomenout. Ve společenském 
rádci dívek a jinochů se praví: 
„Než zvedneš sluchátko tele-
phonního aparátu, dobře zvaž, 
co chceš pověditi. Mluv jas-
ně a stručně, beze všeho za-
koktávání. Nezdržuj zbytečně 
hovoru, peněžní stránka tele-
phonie není stále ještě zane-
dbatelnou.“ Zvláště aktuálním 
se stává doporučení „užívat 
pohyblivých telephonů s roz-
myslem a uvážlivě, neboť sou-
kromé hovory vedené hlasitě 
ve společenských místnostech 
či na veřejných prostranstvích 
mohou ostatní přítomné uvés-
ti v rozpaky.“ Přijetí hovoru 
v dopravním prostředku by 
mělo být omezeno na stručnou 
omluvu a nabídku, že zavolá-
te zpět v příhodnější chvíli. 
Telefony vypínáme v divadle 
hned při příchodu, stejně tak 
u lékaře, v divadle či na vý-
stavě, jednoduše všude tam, 
kde se očekává důstojný klid 
a soustředění.

„Užívat telephonního pří-
stroje ve společensky příhod-
nou dobu“ v sobě obsahuje do-
poručení nevolat před osmou 
ranní a po deváté večer, není-li 
to nezbytně nutné. Je vhodné 
se vyhnout i době okolo oběda. 
Při telefonování nevyřizujeme 
jiné věci, nejíme a nepijeme, 
je to poznat na spádu řeči, 
artikulaci a plynulosti našeho 
projevu.

Ač telefony nad písemnými 
kontakty v četnosti vítězí, ně-
které záležitosti se telefonic-
ky vyřizovat skutečně nesluší, 
jedná se zejména o kondolen-
ce, které se vyřizují buďto 
dopisem nebo osobně.

Zvláštní kapitolou na po-
mezí telefonování a písemnos-
ti jsou krátké textové zprávy. 
Jde o neformální sdělení, která 
nejsou rozhodně vhodná pro 
řešení zásadních záležitostí 
v životě. Pokud nějaká věc 
spěchá, není vhodné o ní po-
sílat sms zprávu, nýbrž raději 
telefonovat. 

Světem mobilní etikety 
Vás může s humorem provést 
internetová stránka www.jax-
mobilem.cz, kde jeden z vý-
znamných operátorů na našem 
trhu prostřednictvím kreseb 
Štěpána Mareše seznamuje 
s pravidly zacházení s mobil-
ním telefonem.

Pokračování z minulého čísla
Právě to bylo sto let, co se 

ve východní části vesnice začalo 
s výstavbou nových domů, které 
již zastavěly plochu až po „Cha-
bovo“ (dnešní ul. Hraniční). Obě 
obce se tak dostaly do těsného 
kontaktu a zdejší stavební boom 
byl omezen, aby pokračoval na 
západním konci Kravař.

V rodinách zde bydlících při-
bývalo dětí. Když dosáhly školní-
ho věku, nebylo již možné umístit 
všechny do škol podle obvodu, 
kam patřily. Maminky takto zne-
výhodněných žáků protestovaly 
proti rozhodnutí o umístění je-
jich dítěte. K jejich námitkám se 
velmi nelichotivě vyjádřil hlavní 
učitel Josef Heimann, který pře-
vzal správcovství škol po penzi-
onovaném rektorovi Wollníkovi. 
Následovala anonymní stížnost 
na Heimannovo spravování, ode-
slaná na vládní úřad do Opole, 
jež vedla tamní úředníky k jme-
nování nového rektora Josefa Pe-
tera z Hlučína.

Následně provedená revize 
z Opole zjistila, že se 394 dě-
tí přihlásilo k moravskému, 27 
k německému a 13 k oběma ja-
zykům. Úředním nařízením z 1. 
března 1913 došlo k přejmeno-
vání všech školských zařízení 
v Německu. Dřívější školy A a B 
byly přejmenovány na I. a II. 
školu. K mnohem podstatnější 
změně pak došlo s příchodem 
školního roku 1913 - 1914. Teh-
dy poprvé musely do 1. třídy 
nastoupit všechny děti, které 
dosáhly do 30. září věku 6 let. 
Po osmiletém vzdělávání mě-
ly ukončit povinnou docházku 
k 30. červnu dovršením 14 let.

Další změnou bylo zrušení 
dosavadní učitelské povinnosti 
varhanictví. Shodou okolností se 
v kravařském kostele stal v té do-
bě varhaníkem vážně churavějí-
cí stavitel tohoto chrámu Josef 
Seyfried, což byla jistě rarita. 

Nárůst dětí a s tím spojená 
kritická situace s kapacitou na 
místních školách nenechávala 

obecní zastupitelstvo v klidu. 
Bylo donuceno znovu se zabý-
vat problematikou výstavby nové 
školy.

Jeho prvním krokem bylo 
odmítnutí navržené technické 
dokumentace stavitele Josefa 
Holuschi.

Na doporučení školního 
představenstva se vedení obce 
obrátilo na stavební úřad v Ra-
tiboři, který vypracoval pozmě-
něnou verzi stavebních plánů. 
Zohlednil v nich rostoucí počty 
dětí v budoucnu a na úkor učitel-
ských bytů navrhl postavit školu 
s 12 učebnami.

Vláda se ztotožnila s jejich 
rozhodnutím, dokonce podpo-
řila rozšíření tříd navýšením 
původního rozpočtu na 46 000 
marek.

Pokračování příště,
Herbert Stoklasa.

Převzato z Krav. Besedníku

Vladimír Chlebiš
Hrnčířská 14, 74801  Hlučín
Tel.: 595 042 402, 736473463
www.chlebis.cz 
email:hlucin@chlebis.cz 

etiketa telefonování v moderní doBě

Penze

30. září 2007 v 16.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÉ

HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Vystupují: Ars Brunensis Chorus 

U vratek stoji, i když baj prši,
čeka na penzi, pět korun v hršči.

Začně rachovač: co dochtorovi,
na elektriku, co pekařovi,
vnuk ma meniny, třa natřeč ryny,
roba zas huči, že chce gardyny.

Ze tři stuvečky ty něda robě,
strči do kapsy, ma jich při sobě.
To ma na pivo, jak se baj stavi
v sobotu večer vypič na zdravi.

Přestal rachovač, bo je na nule,
položi tužku, nahlas hudruje:
„Nula od nule – zas hole kule.“

Anna Malchárková
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Pozdravy z Hlučínska, místoPisné PoHlednice

BezBariérový vstuP do úřadu 21. září Bez aut

Čtení na pokračování. Bobrovníky
V dávném středověku se při 

řece Opavě dařilo chovu bobrů. 
Zeměpanští bobrovníci cho-

vali bobry také na umělých sta-
vech a v katastru obce si posta-
vili osadu, která odtud dostala 
svůj název. 

V roce 1377 Bobrovník ná-
ležel vlastníkům hradu Landek 
a tato zpráva je první písem-
nou zmínkou o existenci ob-
ce. Pevný hrad Landek byl ale 
při ničivém tažení černé roty 
Matyáše Korvína v srpnu 1474 
dobyt a zcela zničen.

Sídlem landeckého panství 
se stal Hlučín a k němu pří-
slušely i Bobrovníky. Při se-
pisování karolínského katastru 
za Františka Řehoře hraběte 
Gianini, majitele hlučínského 
panství, měly Bobrovníky 10 
poddaných, z toho 7 sedláků 
a 3 zahradníky, stejně jako 
v roce 1783. Podstatnou správ-
ní změnou prošly Bobrovníky 

v roce 1832, kdy se staly sou-
částí hošťálkovického panství. 
Hošťálkovice až do roku 1809 
byly součástí panství hlučín-
ského a teprve potom se staly 
samostatným statkem.

K tomuto statku vlastník 
Antonín Josef Rómisch v roce 
1842 přikoupil Bobrovníky spo-

lu s Lhotkou, Ludgeřovicemi, 
Markvartovicemi, Petřkovicemi 
od hlučínského panství. Další-
mi vlastníky Bobrovníků a uve-
deného statku se v roce 1847 
stali Rothschildové.

V roce 1843 měly Bobrovníky 
svobodnou rychtu a 38 domů, 
v nichž bydlilo 205 obyvatel. 

Hošťálkovická vrchnost měla 
v Bobrovníkách panský dvůr. 
Škola v obci vznikla v roce 
1841, školní budovu získala 
v roce 1880.

Po připojení k ČSR měly 
Bobrovníky rozlohu l6l ha, 552 
obyvatel, 71 domů, hájovnu, 
dvůr náležející k hošťálkovic-
kému statku, celnici, restauraci, 
obchod a provozoval zde čin-
nost český hospodářský spolek. 
Oddělenými částmi obce byly 
samostatné skupiny chalup zva-
né Malánky a Staré dominium.

Katastr Bobrovníků má nej-
vyšší nadmořskou výšku z ce-
lého Hlučínska - 321 m, a to 
rozhodlo o stavbě televizního 
vysílače, z něhož 31. 12. 1955 
začalo vysílat ostravské studio 
jako druhé v republice.

Dne 1. července 1975 byly 
Bobrovníky připojeny k Hlu-
čínu a staly se jeho městskou 
částí.

Příště Bohuslavice

Bobrovníky,
montáž-škola, kaple, památník padlých a hasičská zbrojnice kol. roku 1930

Klienti na vozíku se ko-
nečně dočkají bezbariérového 
přístupu do přízemí budovy 
A Městského úřadu Hlučín.  

Rada města rozhodla o za-
dání zpracování projektové 
dokumentace na šikmou ná-
jezdovou plochu ve vstupu do 
obřadní síně, který je uvnitř 
dveřmi propojen se vstupem 
hlavním.

Město tak umožní osobám 
s omezeným pohybem přístup 
jednak na frekventovaný a často 
vyhledávaný úsek občanských 
průkazů, cestovních dokladů 
a evidence obyvatel a také do 
obřadní síně. Tedy do míst, 
kam se občané potřebují dostat 
nejčastěji.

Byly posuzovány  tři mož-
nosti. Jednak to byla jedno-
duchá úprava schodiště hlav-
ního vstupu pomocí instalace 
žulových klínů, jak je známe 
pro kočárky. Sklon by však byl 
příliš prudký a tato úprava by 
neumožňovala samostatný po-
hyb občana na vozíku. Opět by 
bylo zapotřebí asistence druhé 
osoby.

Další variantou bylo poří-
zení tzv. schodolezu. Jeho po-
užití v podmínkách úřadu je 
však neefektivní, opět je tře-
ba asistence další osoby a to-
to zařízení navíc nelze použít 

pro různé typy vozíků. Proto 
nakonec zvítězila varianta se 
šikmou plošinou. Varianta sice 
f inančně zřejmě nejnáročnější, 
ovšem použitelná a vyhovující.

Městský úřad má tři budo-
vy - A, B a C. Budovy B a C 
jsou bezbariérové díky výtahu 
v budově C a průchodům mezi 
budovami.

Budova A je nejstarší a svý-
mi dispozicemi neumožňu-
je snadné odstranění bariér 
a zpřístupnění lidem na vozíku. 
Vybudování plošiny  je prvním 
krokem a mělo by být realizo-
váno v příštím roce.

Celkové náklady budou zná-
my až po zpracování projektu.

J. H.

Město Hlučín se rozhodlo 
ztotožnit s principy ochrany 
životního prostředí a připojit 
se k řadě měst, která během 
Evropského týdnu mobility 
mohou uzavřít část města pro 
dopravu. V Hlučíně se to týká 
prostoru náměstí, kam auto-
mobilům nebude povolen vjezd 
v pátek 21. září od 7:00 do 
13:00 hodin. Letos je tímto 
poukazováno na problematiku 
dopadů automobilové dopravy 
na zdraví obyvatel. Akce bude 
provázena snahou nabídnout 
alternativu k individuální au-
tomobilové dopravě a apelovat 
v tomto směru na veřejnost for-
mou besed, přednášek, výstav 
i aktivit pěších a cyklistických. 

Město Hlučín pod záštitou 
Ministerstva životního pro-
středí a ve spolupráci se zá-
kladními školami, mateřskými 
školami, Policií ČR, Městskou 
policií, Kulturním centrem 
Hlučín a dalšími organiza-
cemi připravilo na dopoledne 
21. září dopravní soutěže pro 
žáky základních škol a malo-
vání křídami na prostranství 
u Kulturního domu na téma 
doprava, a to pro děti z mateř-
ských škol a 1. tříd základních 
škol.

V neděli 16. září v 10:00 
startuje z Mírového náměstí 
cyklistická akce, která prove-
de účastníky po cyklostezkách 
Hlučínska.

třešňovou alejí  (čtení na Pokračování)
Pokračování z minulého čísla

4. Na druhý den Edeltraud 
vstala časně ráno. Dobytek bučel, 
slepice kdákaly a husy se snaži-
ly překřičet všechny. Edeltraud 
obešla svá ranní zastavení, napo-
jila a nakrmila zvířata a umyla 
se u studny. Matka to neviděla 
ráda, chtěla, aby se Edeltraud my-
la v domě, ale Edeltraud byla líná 
po sobě uklízet. Nikomu nevadilo, 
když nacákala na dvoře, v domě 
by musela setřít podlahu, naleštit 

skříňku a vynést lavor se špinavou 
vodou. Venku stačilo umýt se, 
chrstnout vodu z lavoru na hno-
jiště, lavor opláchnout a hotovo. 
Proto se v létě myla radši venku. 
Nevěděla, že ji matka každé rá-
no pozoruje z kuchyně, svírá rty 
a roní vnitřní slzy nad ztrátou 
civilizace. Chtěla mít z Edeltraud 
jemnou vychovanou dívku. Teď 
však více než o Edeltraud dbala 
o dobytek, pole, zahradu, děvečky 
a pacholky. Vlastní děti nechávala 

napospas osudu. Musely se nějak 
protlouct. Edeltraud utíkaly zá-
sadní roky, ale její matka boj za 
lepší život vzdala. Místo vzdělané 
dcery měla poloděvečku, která se 
každé ráno ráchá u studny, aby 
ze sebe smyla pach dobytka. Jak 
asi vypadala výuka ve škole, když 
před začátkem vyučování měla 
Edeltraud za sebou několik hodin 
perné práce v hospodářství? Ne-
dělala si iluze. 

Pokračování na straně 7
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třešňovou alejí  (čtení na Pokračování)

Pokračování ze strany 6
Ještě před několika měsíci 

doufala, že válka brzy skončí, 
muž se vrátí domů a všechno 
vpluje znovu do starých kolejí. 
Teď jí bylo jasné, že změna, 
která nastala, je def initivní. 
Edeltraud zhrubla, muž nepí-
še, ona sama je k smrti una-
vená a skeptická. Někde ve 
hvězdách je psáno, že všechno 
je lež.

Zatímco se Edeltraud myla 
u studny v Třebomi, jejímu ot-
ci se podařilo ukrýt mezi hus-
tými větvemi keřů a stromů. 
Zoufale sám na daleké Krétě 
sledoval rojnici Novozélanďa-
nů, kteří postupovali krajinou 
a bez soucitu masakrovali vše, 
co se hnulo. Výstřely padaly 
jeden za druhým a ve vzduchu 
byl cítit pach krve.

Ještě dlouho poté, co rojni-
ce zmizela, se neodvažoval ani 
pohnout. Stál v keřích a snažil 
se nedívat na mrtvoly ležící 
na zemi, visící v padácích na 
stromech či zaklíněné v ke-
řích. Všude, kam stočil oči, 
byla mrtvá těla. Hleděl proto 
k nebi a několikrát se přisti-
hl, že se úpěnlivě modlí. Po 
hodinách ticha sebral odvahu 
a opatrně se vyplížil z keřů, 
které mu poskytly záchranu. 
Tiše přebíhal mezi keři a stro-
my a přeskakoval mrtvá těla. 
Většinu mrtvých poznával, by-
li z jeho roty.

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

Objali se, otevřeli kontej-
ner, vybrali zbraně a zásoby 
a vydali se směrem, který jim 
večer určili. Asi po dvou hodi-
nách se k nim přidala skupina 
osmi mužů. Ze sto dvaceti 
šesti jich víc nepřežilo.

Dvanáct ič lenná skupina 
postupovala k letišti v Male-
me. K večeru se zdálo, že bu-
dou brzy u cíle. Snad polevili 
v opatrnosti, a proto narazi-

li na hlídku. Když se ozvala 
střelba, zpanikařili. Dva muži 
padli hned, ostatní se dali na 
útěk. Utekli však jenom čtyři. 
Ostatní byli pochytáni a ubiti 
klacky a rýči. Vesničané brá-
nili Krétu před Němci. Oprav-
dově a brutálně.

Edeltraudin otec zděšeně 
prchal z místa střetu. Nado-
smrti mu v mysli zůstaly zvu-
ky tříštících se kostí, výkřiky 
hrůzy a krvelačný řev. 

5. Slunce se přehouplo do 
znamení Raka. Edeltraud po-
zorovala matku, jak připravuje 
narozeninový dort. Žloutky 
s cukrem utřené do pěny, bílky 
vyšlehané do tuhého sněhu, 
vůně pečeného piškotu. Gu-
mová stěrka roztírající krém, 
uhlazující polevu, pak šlehač-
ková čepice a čerstvé jahody. 
Touha zakousnout se do té 
dobroty a nedat nikomu ani 
sousto. Věděla, že matka na 
dort dlouho šetřila suroviny 
a že dort bude pravděpodobně 
jediný dárek, který dostane. 
Bude se muset o něj podělit 
s matkou a sourozenci, možná 
i s děvečkami a čeledíny. V po-
slední době se dělili o všechno. 
Škoda, přeškoda. Válečné na-
rozeniny. Už druhé. Možná ty 
příští budou už po válce a ona 
dostane spousty dárků, jak to-
mu bylo kdysi… 

Hotový dort byl uložen do 
chladu. Matka umyla špinavé 
nádobí, svlékla si zástěru, po-
věsila ji na kuchyňský věšák 
a zašla si do ložnice pro jinou, 
bílou s bohatou výšivkou, a tu 
si uvázala. Pak se přečísla před 
zrcadlem a svolala své děti 
do kuchyně. Popřáli Edeltraud 
všechno nejlepší, zazpívali jí, 
zlíbali ji a matka jí předa-
la dort. Edeltraud poděkovala 
a pyšně oddělila jednotlivé díl-
ky na talířky. Všichni radostně 
usedli ke stolu, aby snědli svůj 
díl pozemského blaha.

Lžička hladce prošla heb-
kým těstem, krémem i šlehač-
kou a vnesla do úst dávno 
zapomenuté chutě. Ještě na 
začátku války se vařilo a pek-
lo na neděli. Rozdíly mezi 
všedním dnem a nedělí jsou 
však dávno pryč. Snad jen kus 
masa občas zlepší chuť neděle. 
Narozeninový dort připomněl 
lepší časy. Lepší časy… Edel-
traud vzpomínala na plné ta-
líře, její matka na svého muže. 

Možná ho opravdu měla ráda. 
Kdo ví. Hleděla na desetile-
tou Edeltraud, své první dítě. 
Byla počata o svatební noci? 
Stále stejná otázka a ona by 
chtěla znát odpověď. Tenkrát 
ji její muž znásilnil. Krutě, 
bezohledně a samozřejmě. Po 
prvé a ne naposled. Co se dalo 
čekat od dohodnutého sňat-
ku? Ona sama chtěla někoho 
jiného. Možná chtěl nějakou 
jinou i její muž. Cítil její odpor 
a dával jí najevo, kdo je v domě 
pánem.

Přišla do Třebomi ze Su-
dic s pěkným věnem, jenže 
to nic neznamenalo. V ložnici 
ve tmě za zavřenými dveřmi 
rozhodují jen vášně. Jednou 
tohle čeká i Edeltraud. Za-
tím pomalu ujídá svou porci 
narozeninového dortu a o mu-
žích a ženách nic netuší. Edel-
traud. Světlo naděje temných 
dní. Ranní nevolnosti ji vysvo-
bodily z manželských povin-
ností. Nemusela. Plných devět 
měsíců nemusela. Milovala by 
své dítě zcela samozřejmě, ale 
protože jí přineslo noci bez 
násilí, milovala je daleko víc. 
Těšila se na ně, ale chtěla je 
nosit co nejdéle, být co nejdé-
le oddělena od muže. Jedno-
ho dne se ale narodit muselo. 
A už je tomu deset let.

Otec si na Edeltraudiny 
narozeniny nevzpomněl. To-
ho dne vytlačily všechno na 
světě nejnovější zprávy, kte-
ré děsily. Německo zaútočilo 
na Sovětský svaz.  Doléčení 
v Baden-Badenu se rozplizlo 
v nechutný rosol, který jako 
odporný sliz protékal městem, 
lepil se na ruce a plazil se do 
úst, aby zadávil naděje.

Když se zhruba před mě-
sícem probral, nechápal, co 
se s ním děje. Nemocniční 
prostředí a ukrutné bolesti vy-
padaly jako peklo, avšak po 
několika dnech pochopil, že 
měl z pekla štěstí. Krétské 
střely prosvištěly jeho břišní 
dutinou, aniž zasáhly žaludek, 
ledviny, či jiný důležitý orgán. 
Zázrak. Ztratil sice mnoho kr-
ve a z kómatu se probral až po 
týdnu, ale přežil. Přežil, aby si 
vyslechl dnešní hrozivé zprá-
vy: běsnění není, jak ještě do 
včerejšího dne doufal, konec. 
Vše pokračuje. Noví a noví vo-
jáci, nové a nové kulky, nová 
a nová zranění a po nich…

Ještě včera si představo-
va l t řebomský statek , pole 
zářivě zelených k lasů, louky 
rozkvetlé k prvnímu kosení. 
Zdálo se, že brzy bude vy-
léčen. Už po prvních dnech 
v Baden-Badenu cíti l , jak se 
mu vracejí sí ly. Doufal, že 
do žní bude doma. Projde 
obrovskými vraty, zajde ke 
koním, pomiluje se se ženou, 
obejme děti. Teď je konec. 
Další boje, další mrtví, další 
zranění…

Edeltraud dojedla svůj dí l 
dortu a zahleděla se na mat-
ku. Měla v očích zvláštní vý-
raz, kterému Edeltraud nero-
zuměla. Myslela na svůj dort, 
na své narozeniny a na to, že 
by si dala ještě kus dortu.

Matka se probrala, usmála 
se a zeptala se, zda si dají 
ještě. Edeltraud si připadala 
jako ve snu. Celý ten úžas-
ný a skvělý dort snědli sa-
mi. Sami. Cpali se lahodným 
těstem, k rémem, š lehačkou 
a jahodami a smáli se.

Matka zapomněla na chvi-
l ičku na protivný okolní svět 
a sledova la své čt y ř i dět i 
s pusami plnými many, kte-
rou sama vyrobila, na kterou 
těžce uškudli la. Nezajímalo 
ji nic, jen ta čtyř i spokojená 
břicha, čtyř i rozesmáté pusy 
a čtvery rozzářené oči.

Až v neděl i př ijdou za 
Edeltraud př íbuzní, budou 
zase mluvit o válce a o chu-
době, teď ale unik li. Nechá-
vala rozplývat v ústech kous-
ky dortu a smála se spolu  
dětmi.

„ Je válka v Rusku!“ rozra-
zi ly se náhle dveře.

Ve dveřích stá la služebná, 
třešti la oči na šťastnou rodi-
nu a opakovala stá le dokola 
zdrcující novinu.

Edeltraud polk la poslední 
kousek dortu. Matka způsob-
ně odložila lžičku na ta l ířek, 
dopila kávu a vsta la.

„ Je třeba umýt nádobí,“ 
sděli la.

Průvan vyvětral dům. Ra-
dost vyvanula. 

Edeltraudin otec na pro-
cházce v Baden-Badenu ho-
rečnatě uvažova l nad t ím, 
jak se vyhnout nasazení na 
východní frontu. Myslel při 
tom na Boha.

Pokračování příště
Eva Tvrdá
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změny v zákoně o dani z nemovitosti
Významné změny do původ-

ního zákona o dani z nemovitos-
tí přinesl zákon č. 186/2006 Sb., 
o změně některých zákonů sou-
visejících s přijetím stavebního 
zákona a zákona o vyvlastnění. 
Zásadní změny zákona o dani 
z nemovitostí byly provedeny 
zákonem č. 545/2005 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, a některé 
související zákony. Právě změny, 
které přinesla tato novela, ovliv-
nily také vznik nového tiskopisu, 
který lze použít až pro zdaňovací 
období roku 2007.

Dalším právním předpisem, 
který přinesl změny do da-
ně z nemovitostí, je zákon č. 
112/2006 Sb., kterým se mě-
ní některé zákony v souvislos-
ti s přijetím zákona o životním 
a existenčním minimu a zákona 
o pomoci v hmotné nouzi. 

Daň z pozemků.
Daní z pozemků jsou zda-

ňovány pozemky na území Čes-
ké republiky, které jsou vedené 
v katastru nemovitostí. Pozemky 
jsou v katastru nemovitostí evi-
dovány v podobě parcel, podle 
druhů, a to (druh=kultura) orná 
půda, chmelnice, vinice, zahra-
dy, ovocné sady, trvalé trávní 
porosty, lesní pozemky, vodní 
plochy, zastavěné plochy a ná-
dvoří a ostatní plochy.

U některých z těchto druhů 
rozlišuje daň  z pozemků při 
jejich zdaňování další charakte-
ristiky. Zákon o dani z nemo-
vitostí si navíc definuje jeden 
druh pozemku, který katastr 
z nemovitostí neeviduje. Jedná se 
o stavební pozemek podle usta-
novení § 6 odst. 3 zákona č. 
338/1992 Sb. v aktuálním zně-
ní. Předmětem daně z pozem-
ků není ta část pozemku, která 
je zastavěna stavbou. Může se 
jednat o kterýkoli druh pozem-
ku, jenž je evidován v katastru 
nemovitostí a je zastavěn stav-

bou, která je předmětem daně ze 
staveb (rodinný dům) nebo není 
předmětem daně ze staveb (ve-
řejná komunikace). Předmětem 
daně z pozemků není ani poze-
mek, který je zastavěn stavbou 
obytného domu rozděleného na 
samostatné jednotky, evidované 
v katastru nemovitostí. Tento 
obytný dům předmětem daně 
ze staveb není, protože jsou jím 
jen byty a nebytové jednotky 
samostatně evidované v katastru 
nemovitostí.

Výměra zastavěná stavbou 
obytného domu se přesto odečítá 
od celkové výměry pozemku, na 
němž je stavba umístěna. Napří-
klad celková výměra pozemku je 
1260 m2, zastavěno stavbou je 
122 m2. Předmětem daně z po-
zemku je pouze rozdíl 1260 
– 122 = 1138 m2. Daň z pozem-
ků posuzuje některé z druhů po-
zemků podrobněji, než je eviduje 
katastr nemovitostí. Týká se to 
také lesních pozemků a vodní 
plochy. 

Daň z nemovitostí je daní 
majetkového typu, a proto je 
spojená především s vlastnictvím 
nemovitostí. Vlastnické právo je 
jedním z nejdůležitějších majet-
kových práv a k obsahu vlast-
nického práva patří i vlastníkovi 
povinnosti, a tedy i povinnosti 
k dani z nemovitostí.

Od roku 2006 je nájemce po-
platníkem daně ze staveb i u pro-
najatých staveb a samostatných 
nebytových prostor, které jsou 
převedené na Ministerstvo fi-
nanci podle zákona o zrušení 
Fondu národního majetku ČR. 
Vymezení nájemce pozemku co-
by poplatníka daně z pozemků 
bylo novelami pozměněno v roce 
2005 a 2006.

V posledním znění ust. § 3, 
který vymezuje nájemce jako po-
platníka daně z pozemků, je ná-
jemce jako poplatníka daně z po-
zemků, je nájemce poplatníkem 
u pronajatých také v případě, že 
jde o pozemky, které nejsou evi-
dované v katastru nemovitostí 
zjednodušeným způsobem, ale 
byla spolu s daňovým přiznáním 
předložena samostatná dohoda 
nebo dohoda, která je součástí 
nájemní smlouvy mezi vlastní-
kem a nájemcem pozemků, že 
poplatníkem je nájemce pozem-
ku.

Pokud vlastník nemá uza-
vřenou dohodu s nájemcem, je 
poplatníkem daně z pozem-

ků i u pronajatých pozemků 
ten, jehož jako poplatníka daně 
z pozemků stanoví zákon o dani 
z nemovitostí, v platném znění. 

U daně z pozemků, na rozdíl 
od daně ze staveb, může být 
poplatníkem i uživatel pozemku. 
Jedná se pouze o případy, které 
vymezuje toto ustanovení. 

Na placení daně z nemovitos-
tí se spoluvlastníci musejí podílet 
společně. V případě více spo-
luvlastníků k pozemku stanovu-
je zákon  o dani z nemovitostí 
kromě způsobu placení daně 
z pozemků i podávání daňového 
přiznání na tento pozemek.

Na pozemek se podává pou-
ze jedno daňové přiznání, a ten 
z poplatníků, který má vlast-
nická nebo jiná práva k téže ne-
movitosti, se považuje za jejich 
společného zástupce, pokud si 
poplatníci nezvolí jiného společ-
ného zástupce. 

Rozsah osvobození od daně 
(§4) je značný také z důvodu, že 
rozsah předmětu dané z pozem-
ků je velký. Osvobození od daně 
z pozemků lze uplatnit pouze za 
splnění podmínek daných záko-
nem o dani z nemovitostí v usta-
novení § 4.

Osvobodit lze např. pozem-
ky veřejně přístupných parků, 
pozemky nacházející se v národ-
ních parcích, pozemky určené 
pro veřejnou dopravu, některé 
zemědělské pozemky, pozemky 
ve vlastnictví veřejných vysokých 
škol, které slouží k uskutečňo-
vání akreditovaných studijních 
programů atd. Zcela osvobozené 
od daně z pozemků jsou pozem-
ky ve vlastnictví obcí a krajů.

Pozemky ve vlastnictví veřej-
ných výzkumných institucí. Toto 
osvobození od daně z pozemků 
je omezeno podmínkou, že ne-
jsou pronajímány a nejsou ani 
využívány k podnikatelské čin-
nosti. 

Ustanovení §7 vymezuje před-
mět daně ze staveb, které bylo 
novelizováno kvůli novému sta-
vebnímu zákonu, který vyšel ve 
Sbírce zákonů pod č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu.

Předmět daně ze staveb byl 
v ust. §7 odst. 1 rozšířen o stavby, 
které jsou postavené v souladu se 
stavebním zákonem, na základě 
nových povolovacích možností.

Od 1. 1. 2007 jsou předmě-
tem daně ze staveb:

• stavby kolaudované

• stavby užívané bez kolau-
dačního rozhodnutí, přestože 
měly být kolaudovány

• stavby postavené podle dří-
vějších stavebních předpisů

• byty včetně podílu na spo-
lečných částech stavby, které jsou 
samostatně evidovány v katastru 
nemovitostí

• nebytové prostory včetně 
podílu na společných částech 
stavby, které jsou samotně evido-
vány v katastru nemovitostí

• stavby, na které byl staveb-
ním úřadem vydán kolaudační 
souhlas

• stavby, užívané před vydá-
ním kolaudačního souhlasu

• stavby, u kterých se podle § 
120 stavebního zákona oznamuje 
stavebnímu úřadu záměr započí-
tat s užíváním stavby

• stavby, u kterých měl být 
záměr užívat stavbu oznámen 
stavebnímu úřadu, avšak jsou 
užívané bez oznámení. 

Do katastru nemovitostí se 
zapisuje mimo dokončených ne-
movitostí i vlastnictví k roze-
stavěným bytům nebo rozesta-
věným samostatným nebytovým 
prostorům.

Předmětem daně ze staveb 
jsou však pouze dokončené ne-
movitosti, ať už jsou nebo nejsou 
užívané, a proto vlastník rozesta-
věné stavby, rozestavěného bytu 
nebo rozestavěného samostatné-
ho nebytového prostoru nemo-
vitosti nemůže být poplatníkem 
daně ze staveb. 

Nově je v § 9 – osvobození 
od daně: nové stavby obytných 
domů ve vlastnictví fyzických 
osob nebo byty ve vlastnictví 
fyzických osob v nových stav-
bách obytných domů, pokud tyto 
stavby nebo byty slouží k trvalé-
mu bydlení vlastníků nebo osob 
blízkých, a to na dobu 15 let 
počínaje rokem následujícím po 
roce v němž

1. nové stavby začaly být způ-
sobilé k užívání na základě ozná-
mení stavebnímu úřadu,

2. pro nové stavby byl vydán 
kolaudační souhlas nebo kolau-
dační rozhodnutí.

Rozsah osvobození od daně 
ze staveb je ještě rozsáhlejší než 
rozsah osvobození od daně u po-
zemků. Proto tenhle článek zde 
ukončíme a pokud bude zájem 
i o tyhle informace ozvěte se do 
redakce s konkrétními dotazy. 
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