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O penzionu Bílá Holubice a jeho okolí 

Co napovídá pohled od hostince Morahäusel k Moravickému mlýnu 
Ze sbírky pohlednic p. Jakuba Ivánka vybíráme další historickou pohlednici z meziválečného období. Fotograf 
tehdy stál za budovou hostince – dnešní hlavní budovou penzionu Bílá Holubice a objektiv svého 

aparátu namířil směrem k Janským Koupelím. Mohl to s úspěchem udělat, protože mu v pořízení snímku 
nebránila vzrostlá vegetace tak, jak je tomu nyní. Na zajímavém a dnes už neopakovatelném snímku vidíme dvě 
z vilek, které byly ve třicátých letech jako Wochenendhäuser – víkendové domky, postaveny v okolí restaurace. 
Pozemek nad pravou vilkou je dnes z poloviny zastavěn chatami a v jeho části blíže k vilce, je rybníček, patřící 
Pstruhařství Raška. Středem snímku se mezi stromy vine řeka Moravice a uprostřed, poněkud výše, je jeden 
z objektů Moravického mlýna – dnešní Ústřední hasičské školy. Budova, která je na snímku viditelná, dnes už 
ovšem neexistuje. Byla to bývalá restaurace „Zur Morawitzer-Mühle“, jež stála na místě dnešního tenisového 
kurtu. Byly v ní také hostinské pokoje pro méně náročné lázeňské hosty, kteří byli ochotni do lázní na léčebné kůry 
pěšky docházet a zároveň vyžadovali ubytování v klidnějším prostředí.    
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O pivu a pivovarech        „Aneb s námi pij, aneb po svých jdi“  

Pivo je nápoj, který je sám o sobě zdravější než voda. O tom už tady byla 
řeč několikrát. Mnozí sice tvrdí, že je voda nezbytná pro lidský organismus a jiní 
dokonce o vodě prohlašovali a prohlašují, že může být i léčivá. A založili si na tomto 
tvrzení výnosné živnosti, když nic netušící, nemocné občany, lákali do svých lázní. Tam 
je do vody nejen namáčeli, což koneckonců nemuselo být až tak škodlivé a některým, 
déle nemytým to často i prospělo, ale nutili je také onu minerální vodu pít! Nemocní, 
neschopni zásadnějšího odporu, se odevzdaně nechávali přesvědčit najatými a dobře 
placenými lázeňskými doktory, aby podstoupili pitnou kůru. To jim, například 
v nedalekých Janských Koupelích, dodalo do těla značné množství železa, jehož soli 
zdejší minerální voda obsahuje. No a na lékaři pak bylo, aby je přesvědčil, že to, co jim 

dělá tak dobře, je právě ono železo. Podobně, jako železo ve špenátu údajně velmi pomáhalo k získání nebývalé síly 
Pepkovi Námořníkovi a pak celé generace rodičů na základě toho nutily svým ubohým potomkům konzumaci 
nadměrného množství této zeleniny. Nešťastné děti pak alespoň snily o tom, že budou tak krásné a silné jako 
Pepek Námořník. A lázeňským pacientům zase, díky nezřízené konzumaci minerálních vod, nezbylo než doufat, že 
jejich zdraví bude vodou podpořeno a nikoli podemleto.   
Ale věda je dnes už mnohem dále a o prospěšnosti vody, zejména té minerální, už lidstvo ví své. Odborníci ve 
Španělsku už dávno prokoukli nekalé praktiky prodavačů minerálních vod a díky evropské legislativě a účinnému 
lobingu v Bruselu, se jim podařilo na etikety PET lahví s minerálními vodami prosadit upozornění a důrazné 

varování před konzumací 
těchto kapalin. To výrazně 
uvedené slovo neznamená, že 
ona minerální voda slouží 
k léčbě duševně chorých, ale 
upozorňuje na cílový stav, 
jehož může být dosaženo 
konzumací v láhvi obsažené 
tekutiny, označované jako 

„Agua mineral natural.“  
Voda je sice jednou ze 
základních surovin i při 
vaření piva, ale už naši 
předkové dobře věděli, že 

musí být dobře převařená a doplněná jinými, její škodlivost eliminujícími složkami. Zejména sladem, chmelem a 
dalšími přísadami, povětšině rostlinného původu. Ty pak, ve správné kombinaci a za optimálních podmínek, 
dokážou do výsledného produktu dodat takové množství alkoholu, že se jím zhoubné účinky vody z  velké části 
eliminují. Proto je pivo zdravější než voda.   
O živlu vody se píše také ve Výkladu o pivu a pivovarnictví P.J.Barnera, kněze Tovaryšstva Ježíšova ze 
začátku XVIII. století. Uvádí se zde že: „…jest také voda důležita pro vaření piva. A jest pak veliký rozdíl mezi 
vodami; jsou vody pramenitý, studničný, říčný, jezerní a dešťový. Některé z nich kovy zapáchají, tyto od železa, 
jiné od síry neb mědě či kamence, neb soli či sanytru a jiných rozdílných kovů. Někdo chválí vody tekoucí, jiní 
vodu ze studánek pro vaření piva milují. Ale tať jest tvrdá a neuvážlivá, protože nic solí nemá a protož později se 
ohřívá a později chladne, což obé pivu škodí.  Studničnou vodu její složité dobývání z hloubky diskvalifikuje a 
dešťová voda jest vyvařená a ke zdraví těla nejpohodlnější, protože jest nejlehčí. Ona v povětří visí, avšak brzo se jí 
nedostává, zvláště v psích dnech; a od blejskání bývá porušena a hnije. Já, spolu s hlasem lidu soudím, že voda 
k vaření piva nejzdravější a nejzpůsobnější jest ta, která nemá žádné chuti a ničím nezapáchá; taková se nejrychleji 
zahřeje a brzy chladne. Při vaření se tak méně dříví spotřebuje a při vychlazení méně podstaty z ní vyčichne. Ti, 
kteří všelikou vodu z kovů zavrhují, nejsou žádní zkušení hospodáři. Nebo vím o takovým pivováře, jenž mne 16 let 
živil, kde nejlepší a nejzdravější nápoj z vody plné sanyrtu se vaří; je výborné chuti a dobrou potravu dodávající. 
Voda ta však v kašně po nějaký čas zmírniti se musí. Tekoucí voda, jestliže skrze trouby a kašny se vyčistí, aneb 
povlovně teče, též pramenitá, jestliže skrze trouby aneb po žlabích tekouc obměkne a studničná, když studnice 
není příliš hluboká, takže slunce k vodě doraziti může a vlažnější povětří k ní přístup má, podobně při vaření piv 
chválu mívají.“ Za nejlepší vodu pro vaření piva byla tedy našimi předky považována měkká voda dešťová nebo 
povrchová voda z řek a potoků. Aby se dobře odstála, bývaly poblíž pivovarů mnohé nádrže a rybníčky.  
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O hospodách a krčmách  

„V škaredém sudě může také dobré pivo býti“                                                                     
J.A.Komenský – Moudrost starých Čechů za zrcadlo potomkům vystavená. 

Zájezdní hostinec Birkenhütte  
Z Vítkova na západ a severozápad vedou dvě silnice. Jedna podél železniční trati do Čermné a Svatoňovic a druhá 
do Nových Těchanovic a Lhotky. Mezi nimi, v širokém plochém údolí potoka Čermenky, jsou dva rybníky. Říká se 
jim Paveláky. Za nimi, dál od Vítkova, proti proudu  Čermenky, na úrovni odbočky silnice do Lhotky, je a vždycky 
směrem k Čermné býval, hustý les. I když je na současných mapách označován jako Březina, po staletí se mu, pro 
jeho neprostupnost a zvláštní, mokřadní charakter, říkalo „Tschirmerbusch“ – Čermenské křoví nebo houští. Na 
počátku 90. let minulého století velkou část tohoto lesa strávil požár a na spáleništi dnes roste zase nový Busch – 
hustý mladý, těžko prostupný les. Celé údolí Čermenky v těch místech však dříve vypadalo trochu jinak. Rybníky 

zde nebyly dva ale tři. Ten třetí, dnes již 
neexistující, byl kousek výš, proti proudu 
Čermenky, mezi horním  Pavelákem 
(uprostřed něhož je ostrůvek) a lesem zvaným 
Tschirmerbusch.  Po pravé straně silnice do 
Nových Těchanovic, asi 300 m před odbočkou 
do Lhotky, stávala až do poloviny padesátých 
let minulého století skupina stavení, které se 
říkalo Březí nebo Březové Domky -
Birkenhäusel. Vpravo od silnice, nejblíže 
k odbočce do Lhotky, stával zájezdní hostinec 
„Birkenhütte“.  Po něm, ani po dalších 
zdejších domech, už dnes není ani památky. 
Byly po válce a vystěhování jejich německých 
obyvatel, prázdné. Pak byly zbořeny a terén 
srovnán tak, že dnes jsou tu jenom pole. 
Dnešní pamětníci vzpomínají ještě na stodolu, 

která tu stávala do v šedesátých let minulého století. Dnes tu zůstala pouze cesta, vedoucí od křižovatky, pod 
bývalým zájezdním hostincem, do lesa Tschirmerbusch a přes něj dál do Čermné.  A právě tato místa, údolí potoka 
Čermenky, rybníky, les a hostinec Birkenhütte, byla v minulosti dějištěm řady záhadných a tragických událostí. 
Proto jsou také opředena mnoha pověstmi. Podívejme se, co nám tyto pověsti vyprávějí: 

Divoký lovec z Čermenského houští 

V lese, zvaném Tschirmerbusch se odjakživa děly velmi zvláštní věci. Vždycky tam strašilo, lidé se tam báli chodit i za 

denního světla a po setmění tam sotva kdo vkročil. Nejhorší to bývalo v zimě. Za jasných, mrazivých zimních nocí se lesními 

houštinami prodíral Divoký lovec (Wilde Jäger), zvláštní hrůzostrašné stvoření, o němž dnes už sotva co zaslechneme. To 

však neznamená, že jej tam i nyní nemůže člověk potkat. Za zimních nocí, když se údolím hnal ledový vítr, byl často mezi 

10. hodinou večerní a půlnocí, ale občas i do jedné hodiny, z lesa slyšet štěkot psů, ržání koní, práskání biče a hlasité volání 

„Holo ho!“ Jindy se zase z lesa ozývaly podivné zvuky, připomínající kňučení, vytí, hekání, kvílení a nářek. Ozýval se 

praskot větví, funění a dusot, jako by se neviditelné postavy prodíraly houštím. Někdy se ty zvuky přibližovaly, jako by se 

jejich původce užuž měl ukázat na kraji lesa. V tom se však ozvala rána, příšerný skřek a neviditelná postava se v hustém 

porostu zase ztratila. Vypadalo to, jako by se nějaké velké, k smrti uštvané zvíře prodíralo houštím a vydávalo ty příšerné 

zvuky v poslední hodince svého trápení. To všechno měl na svědomí Divoký lovec, před nímž se lidé museli mít v noci 

zvlášť na pozoru. Co mu přišlo do cesty, to zastřelil, k smrti uštval nebo jiným hrozným způsobem zahubil. A nejenom 

v zimě. Jednou zjara se stalo, že cizí pocestný neposlechl varování místních, s nimiž seděl večer v šenku hospody Birkenhütte 

a vydal se v noci lesem na cestu do Čermné. Bylo už k půlnoci. Odešel z hostince, se všemi se rozloučil se slovy, že má pro 

strach uděláno a po chvíli vkročil po cestě do lesa Tschirmerbusch. Místní, kteří stáli na zápraží hostince a v měsíčním světle 

se za ním dívali, později přísahali, že tak hrozné zvuky, jaké se ozvaly zanedlouho potom, z lesa ještě nikdy neslyšeli. 

Příšerný jekot, hvízdání, praskání větví, vytí a volání o pomoc jim ještě dlouho znělo v uších. Do lesa se však neodvážili. 

Teprve druhý den dopoledne přijel z lesa, po cestě od Čermné, forman. Zastavil u hostince a na jeho voze ležel onen 

pocestný. Našel ho prý na kraji lesa, u cesty od Čermné. Co se to s ním však stalo? Byl smrtelně bledý, oči měl vytřeštěné, 

vlasy bílé hrůzou, šaty rozedrané a nebyl schopen jediného slova. Levou ruku měl sevřenou v pěst v takové křeči, že mu ji 

nebylo možno rozevřít. Sundali jej z vozu. Odnesli do šenku, dali mu napít a až po dlouhé chvíli začal pomalu přicházet 
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k sobě. Po několika hodinách a dalších doušcích byl teprve schopen přerývaně vyprávět, co zažil. Když došel asi doprostřed 

lesa, strhl se hrozný vítr. Stromy praskaly, větve se lámaly a padaly kolem něj na cestu. Obrátil se a chtěl se vrátit. Vtom se 

před ním v měsíčním světle objevil Divoký lovec se smečkou psů. Příšerně se šklebil a prorokoval mu brzkou smrt, jen co ho 

chytí. Pak pustil psy, kteří za hrozivého štěkání začali pocestného pronásledovat a za nimi se s příšerným jekotem a voláním 

„Holo ho!“ pustil i lovec. Pocestný běžel, co mu síly stačily, po lesní cestě dál, směrem k Čermné. Stromy a keře, rostoucí 

kolem cesty po něm vztahovaly své větve, připomínající dlouhé vyzáblé ruce a snažily se jej zachytit. Najednou už viděl 

okraj lesa, na němž rostl bíle kvetoucí hloh. Psi už jej doháněli a trhali z něj šaty. S posledním vypětím sil doběhl ke hlohu a 

chtěl před dotírajícími psy vylézt do jeho koruny. V tom se psi zastavili a ke hlohu se nechtěli přiblížit, i když je lovec hlasitě 

pobízel. Ale ani on sám se dál neodvážil. Jako by mu v tom bránila nějaké neznámá síla. S hrozivými výkřiky a spíláním 

otočil koně a i se smečkou psů se vrátil zpět do lesa. Pocestný na kraji lesa, pod hlohem, hrůzou a vysílením omdlel a ležel 

tam až do rána, kdy ho našel forman. Až poté, co se mu podařilo rozevřít křečovitě sevřenou pěst levé ruky, všichni přítomní 

s úžasem zjistili, že v ní svírá bíle kvetoucí větévku hlohu.  Právě bílý hloh měl magickou moc a dokázal pocestné ochránit 

před divokým lovcem. Mnozí, kdo se do lesa vydali, však takové štěstí jako náš pocestný neměli a od chvíle, kdy se za nimi 

lesní houština zavřela, je už nikdy nikdo nespatřil. Jejich ubohé duše dodnes bez cíle bloudí tím zakletým lesem a i ony jsou 

často Divokým lovcem v lesních houštinách pronásledovány. Útočiště a ochranu před ním mohou najít jen na kmeni stromu, 

který je tak velký, že by z něj bylo možné vyrobit tři dřevěné kříže. Jiná možnost záchrany před divokým lovcem je pro živé 

lidi i ubohé duše pocestných ta, že z lesa vyběhnou a ukryjí se v poli, na němž roste len. Jednou lidé z osady Březí viděli, jak 

je jedna nešťastnice, pronásledována Divokým lovcem. A v té chvíli všichni slyšeli zvláštní hlas, který na ni odkudsi volal: 

„Utíkej na matčino pole se lnem! Tam roste i Tauerrand. Dotkne se tvých červených šatů a lovcova moc bude zlomena!“ Na 

okraji lněného pole rostlo několik rostlin hledíků, v místním německém nářečí nazývaných Tauerrand. Jakmile se jich dívka 

dotkla, přízrak i s jeho smečkou zdivočelých loveckých psů se najednou na kraji lesa rozplynul. Od té doby paní hostinská, 

na své zahrádce před hostincem Birkenhütte, každý rok na několika záhonech pěstovala hledíky. A každý dobrý člověk, který 

se od hostince vydával na cestu přes les Tschirmerbusch, od ní dostal jednu snítku kvetoucích hledíků. Pro ochranu před 

Divokým lovcem a jeho smečkou. Tím pak byla lovcova moc natolik oslabena, že se v lese ukazoval čím dál méně, až zmizel 

docela. Ale dnes, když hostinec i se záhony hledíků je už dávno minulostí – kdoví, jak to v noci v tom hustém a stále 

strašidelném lese vypadá… 

Buschmutter – ježibaba z Čermenského houští  

Divoký lovec nebyl jedinou nadpřirozenou bytostí, která hustý a neproniknutelný les Tschirmerbusch obývala. Na 
malé mýtince, uprostřed nejhustší části lesa, žila prý v polorozpadlém domku „Buschmutter“ – Matka lesa. Na 
rozdíl od Divokého lovce však nebyla tak nebezpečná a lidé se jí tak 
moc nebáli. Byla to šeredná stařena s rozcuchanými vlasy a potrhanými 
šaty, dlouhým zahnutým nosem a vyčnívajícími zuby, která se při chůzi 
opírala o sukovici. Ježibaba, ohyzdná čarodějnice, které říkali 
Satzemsuse. Přeložit by se to dalo jako skákající Zuzana. Babizna, která 
při chůzi jakoby poskakovala. Z lesa často vycházela a vídávali ji často 
nejen u hostince v Březí, ale i v Čermné a taky ve Vítkově. Byla 
postrachem 4ečenských pasáků, kteří pásli dobytek blízko lesa, na 
loukách kolem potoka Čermenky. Často jim na pastvě vydojila krávy. 
Když na chvíli usnuli, budila je ranami své sukovice a krávy jim 
odháněla na bažinaté louky, odkud je obtížně přiváděli zpět. Byla také 
postrachem dětí, které v lese a na jeho okrajích sbíraly lesní plody. 
Rozbíjela jim džbánky, do kterých plody sbíraly, jahody, borůvky a 
maliny jim vysypávala do vysoké trávy a trny na ostružinových keřích 
prodlužovala tak, že se ke zralým ostružinám jen obtížně dostávaly. Ale 
neměla spadeno jen na děti, které se jí velmi bály a také jejich rodiče je 
před ní vždy varovali. Trestala liknavé pacholky a děvečky, které honila 
do práce svou sukovicí. A také líné přadleny si před ní nikdy nebyly 
jisty. Těm, které za celý týden jen málo napředly, v nestřeženém 
okamžiku vtiskla do ruky žhavé vřeteno nebo si jim sedla na klín a 
držela se jich kolem krku. Celé dlouhé hodiny se jí pak nemohly zbavit, 
protože jim na klíně seděla tak dlouho, až dohonily to, co zameškaly.  
Často pak byly zcela vysíleny hlady a žízní, když je pustila. Občas se objevila také na trhu na vítkovském náměstí. 
Nahlížela trhovcům do vozíků se zbožím, sledovala, jestli kupující nešidí. Když nějakého nepoctivého kupce 
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přistihla, potrestala ho tím, že v nestřeženém okamžiku popadla jeho vozík a ten se najednou rozjel po náměstí 
dolů, Oderskou ulicí, až nakonec skončil i se zbožím pod mostem v Čermence. Přičítaly se jí však i některé velmi 
nepěkné kousky. Jedna selka z Vítkova šla kdysi k lesu Tschirmerbusch na pole plet len. S sebou vzala také své 
malé dítě, které jí doma za její nepřítomnosti, neměl kdo hlídat. Z trávnice, přivázané mezi dva stromy na kraji 
lesa udělala dítěti kolébku, dítě do ní položila a šla pracovat. Zanedlouho uslyšela dětský křik. Rychle se běžela 
podívat, co se dítěti stalo. Když doběhla na kraj lesa k trávnici a nahlédla do ní, krve by se v ní nedořezal. Místo 
jejího hezkého chlapečka v ní ležel 
a křičel jiný, ošklivý spratek. Někdo 
jí dítě vyměnil!  Rozhlédla se kolem 
a tu uviděla shrbenou stařenu 
s holí v ruce, jak skákavou chůzí 
utíká, s jejím dítětem v náručí, 
kolem lesa. Rychle se rozeběhla za 
ní. Najednou se proti ní objevil 
skřítek, který jí pošeptal: „Udělej 
rychle tři velké kříže, Satzemsuse 
bude muset dítě pustit.“ Poslechla 
jeho radu a opravdu – stařena dítě 
upustila do vysoké trávy a zmizela 
v lese. Matka s úlevou vzala svého 
chlapečka a vracela se s ním zpět 
ke kolébce z nůše. Jaké bylo její 
překvapení, když se do kolébky 
podívala: Spratek byl pryč a místo 
něj tam ležela otep trávy. Selka se 
s úlevou vrátila domů a od toho 
dne už nikdy svého chlapečka na 
pole nebrala. 

-- / -- 

Všechny ty podivné události, 
k nimž na tomto místě došlo, 
však neměly tak šťastný konec. 
Podívejme se na zápis z obecní 
kroniky Nových Těchanovic, 
který líčí tragickou událost 
z října roku 1964. V ní se také 
vzpomíná ono podivné místo 
při silnici, poblíž Čermenského 
houští a je v něm zniňována i ta 
stará, v té době již „rozbitá“ 
stodola.   Stodola, která byla 
součástí hospodářství, patřícího 
kdysi k  hostinci Birkenhütte.  
Někteří současní obyvatelé 
Nových Těchanovic, Lhotky i 
Vítkova si dodnes vzpomínají 
na to, že jim jejich rodiče a 
prarodiče vyprávěli o onom 
tajemném lese Tschirmerbusch 
a varovali je, aby do něj jako 
děti nechodili a celému okolí 
bývalého hostince Birkenhütte 
se raději obloukem vyhnuli. 
Zvláště není radno chodit tam po setmění… 
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O vykrádčích kapliček  

Občanské sdružení Zálužné nedávno Městu Vítkov napsalo: 

Věci z inventáře kaple        V Zálužném dne 24.6.2014 
Dne 20.12.2013 byla na úřední desce umístěna pod č. 291/2013 Veřejná vyhláška o nalezení opuštěné věci.  
Byl zde uveden m.j. také seznam předmětů z kaple v Zálužném.  Dnem 20.6.2014 uplynula doba 6 měsíců, ve 
které se mohli ti, kdo se pokládají za majitele těchto věcí, přihlásit a doložit své vlastnictví.  

Občanské sdružení Zálužné žádá, aby bylo účastníkem řízení, v němž se bude rozhodovat o případném navracení 
předmětů z mobiliáře těm, kdo by se o ně přihlásili.  
Svou přítomností při řízení o vydávání věcí a případném prokazování vlastnictví, chceme zabránit takovému 
postupu, kdy by byly nepovolaným osobám vydány  věci z mobiliáře kaple, které jsou jejím původním inventářem. 
Máme za to, že by všechny tyto předměty měly zůstat, tak jako kaple samotná, v majetku města a sloužit svému 

původnímu účelu v kapli v Zálužném nebo v jiných církevních objektech.  
Děkujeme 
 Mgr. Petr Zahnaš 
místopředseda občanského sdružení Zálužné 

 

A obratem přišla odpověď: 
Dobrý den,                            27.6.2014  
dnes mi přišly do pošty vaše emaily týkající se inventáře sakrálního mobiliáře, který ve svém dopise popisujete níže.  
Ve stanovené lhůtě se o věci z mobiliáře nikdo nepřihlásil, z toho vyplývá, že se staly majetkem města. Než budou 
zařazeny do majetku města, budou muset být vytřízeny na ty, co budou sloužit dál, ty budou muset být oceněny a na ty, 
které do majetku zařazovat nebudeme. To bude nějakou dobu trvat, neboť o zařazení do majetku města bude muset 
rozhodnout ZM.  
S pozdravem 
Ing. René Kyšák 
vedoucí finančního odboru 
Město Vítkov - Městský úřad Vítkov        
náměstí Jana Zajíce 7 
749 01  Vítkov 
 

Takže v zákonem stanovené lhůtě se o žádné předměty z mobiliáře záluženské kaple nikdo nepřihlásil. 
Pozoruhodné po tom, co se odehrálo na konci minulého a v letošním roce. Občanské sdružení Zálužné a 
jmenovitě jeho místopředseda, byli loni na podzim jednou „velmi milou paní oblíbenou mezi 
chataři i starousedlíky“ nařčeni, že vykradli kapli v Zálužném. A ukrást z kaple, podle jejího 
tvrzení, měli její věci. Věci, které tam dala ona. A jmenovitě jí ty její věci měl ukrást a prodat do 
Polska místopředseda sdružení. 1) A byl tou velmi milou a oblíbenou paní veřejně označen za zloděje a 
lháře. Ukradl prý její věci, které údajně byly jejími rodinnými památkami. 2) A navíc na celé sdružení ta 
milá paní již v létě 2013 podala trestní oznámení, protože prý vykradlo její kapličku. Další udání 
z její strany směřovalo na odbor životního prostředí MěÚ, neboť prý sdružení vykácelo její cypřiš 
marocký. 3) Všechna tato udání byla, jako nedůvodná a nesmyslná, policí i OŽP MěÚ Vítkov, 
pochopitelně odložena.  
Ta paní se o věci z kapličky, které byly údajně její, loni jistě zajímala zcela právem. Proto jí také bylo 
panem starostou vysvětleno, že další postup města v dané věci bude následující: aby se vyjasnilo, čí je 

                                           
1 Viz Pivní list č. 1-2014 

2 Památkami rodiny aktivního komunistického funkcionáře, poválečného dosidlovacího komisaře, funkcionáře 

a dlouhodobého předsedy národního výboru. Ten,s ostatními členy výboru VO KSČ, již 26. listopadu 1968, na schůzi vyjádřil 

„plně souhlas s politikou KSČ“ a  dne 11. března 1969, znovu aktivně vyjádřil plnou podporu politice KSČ, založené na 

marx-leninských zásadách. To vše se můžeme dočíst v  obecní kronice. Není divu, že již od padesátých let doma určitě 

schraňovali mnohé předměty, které bylo posléze vhodné umístit do kapličky. 
3
 Taková dřevina – cypřiš marocký – podle vyjádření dendrologů z arboreta v Novém Dvoře a odborníků z Agentury 

ochrany přírody a krajiny nikde na světě, kromě Maroka, neroste. Ani v Zálužném růst nemohl a nemůže. 
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inventář kaple, město na úřední desce zveřejní seznam celého inventáře, 4) jako věcí nalezených. A 
každý, kdo mezi takto zveřejněnými předměty najde něco svého, 
má možnost se do 6 měsíců o své předměty přihlásit.  
Zveřejněno bylo dne 20.12.2013 a do 20.6.2014 se, kupodivu, 
nikdo o nic z inventáře kaple nepřihlásil. Pozoruhodné, že? Ale 
typické.Typické pro onu alabastrově bílou, čistou a 
neposkvrněnou „velmi milou paní, oblíbenou mezi chataři i 
starousedlíky.“ Nic jiného se od ní a jejích souputníků, jí 
podobných „rodových chatařů,“  ani nedalo čekat. Nic než 
zapšklost, nenávist a snaha škodit, pomlouvat, ubližovat a za 
každou cenu poplivat ty, kdo na rozdíl od nich samotných, pro 
obec něco dělají. Protože jedině v tom je jejich smysl života. 
Kdyby se tak nechovali, měli by pocit, že žijí zbytečný život. A 
nám nezbývá, než ty nešťastníky politovat.  
To všechno jsme napsali, aby bylo jasno. Jasno těm, kdo jasno 
mít chtějí. Plivance se dají umýt, ale ale jakási slizká skvrna po 
nich zůstane. A na to plivající spoléhají. Proto neúnavně plivou. 
Víme, že nenávist a živelná snaha škodit a ubližovat, se těžko 
zvládá. Takže si teď počkáme, odkud na nás zase někdo nějaký 
další alabastrový plivanec pošle.                              Výbor O.S.Zálužné                                  

Seminář rodových  chatařů a alabastrů na téma: plivání horní skupinou úhlů (ilustrační foto) 
 

Pozvánka 1:  
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Správnost a úplnost tohoto seznamu ona velmi milá paní ověřila v roce 2009 svým podpisem. 
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Pozvánka 2:  

 

 
Vzpomeneme zahynuvší horníky i okolnosti jejich smrti,  

zazní verše Davida Bátora s hudebním doprovodem Milana Bátora  
 

Přijďte vzpomenout na ty, kteří tady byli před námi 
 
 

PIVNÍ LIST – občasník O.S. Zálužné a R.S. Bílá Holubice. Vychází nepravidelně. Redakční rada se průběžně obměňuje a pravidelně zasedá v Bílé Holubici v ternínech:      jak kdy… 

Zodpovědný redaktor je zbaven způsobilosti k právním úkonům, neboť byl  k tomu kompetentní osobou dne 18.10.2013 prokletý.  Adresa redakce: Zálužné 42. Korespondenci, připomínky, 

nápady, podněty a výhrůžky  zasílejte na: os.zaluzne@gmail.com nebo předávejte osobně členům redakční rady při jejím zasedání nebo i tehdy, když rada nezasedá.                         Nazdar!   
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