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STALO SE V MINULÉM STOLETÍ

Ukradli boty a nějaké peníze
Neznámí zloději vnikli 21. července 
1907 do domku učitele Wojnara v Dol-
ním Žukově a ukradli jeden pár nových 
pánských bot a menší peněžní hoto-
vost. V podezření se ocitla cikánská 
banda, která se v těchto dnech potulo-
vala po vsi.

Tresty pro řezníky
Mnoho řezníků z Českého Těšína a okolí 
muselo v červenci a v srpnu 1936 zaplatit 
vysoké pokuty za to, že prodávali předra-
žené maso. Peněžité tresty, které v někte-
rých případech dosahovaly až šesti set 
korun, jim udělil okresní úřad.

Hádka skončila vraždou
Dva dělníci z cihelny těšínského sta-
vitele Ludvíka Kametze se v červen-
ci 1910 pohádali, nakonec i porvali. 
Vojtěch Kania uhodil nějakým ostrým 
předmětem Jana Kosarze do ucha, ten 
do rána zemřel. Vrah skončil před ob-
vodním soudem, jeho oběť v márnici.

Tragické následky rvačky 
Tragicky skončila rvačka několika 
mužů z Dolní Lomné, kteří se v čer-
venci 1932 vraceli z hospody. Bratři 
Sikorové se porvali s Jiřím a Janem 
Martynkovými, Josefem Szkanderou, 
Janem Fójcikem a Emilem Mitręgou. 
Ondřej Sikora měl s sebou vojenský ba-
jonet, kterým bodl Jana Fójcika a Jana 

Martynka. Fójcik na druhý den zemřel, 
pro bratry Sikorovy si přišli četníci. 

Vodovod pro Třinecko
Třinečtí zastupitelé rozhodli v červenci 
1931 o výstavbě vodovodu, který by zá-
soboval vodou osmnáct tisíc obyvatel. 
Kromě Třince by vedl také do Konské 
a Kanady, Dolní Líštné, Vendryně, Bys-
třice a Košařisk. Měl stát dvanáct milio-
nů tehdejších korun.

Místo krysy trefi l dělníka
Ředitel továrny na rybí konzervy v Bo-
humíně Antonín Hauss chtěl v červen-
ci 1933 zastřelit několik krys, které se 
chtěly zabydlet v jeho závodě. Vyzbro-
jen loveckou puškou se vydal na lov. Po-
máhal mu jeden dělník, který v případě 
potřeby nadzvedával dřevěné palety 
nebo prkna. Při druhém výstřelu kulka 
trefi la místo nežádoucího hlodavce 
betonovou podlahu, od které se odra-
zila a zasáhla Haussova pomocníka. 
Zraněný dělník musel být převezen 
do nemocnice.

Nezvaná návštěva u krejčího
Dva zloději se vloupali v červenci 
1933 do krejčovské dílny na dnešní 
ulici Vrchlického (tehdy Schillerova) 
v Českém Těšíně. Sebrali s sebou ně-
kolik kalhot, nějaké oblečení a devět 
metrů látky. Krádež jim usnadnil silný 
déšť.

Pohřebka pašerákem
Nemalou senzaci vzbudil následující 
případ v obou Těšínech. Když v červen-
ci 1933 zemřela v nemocnici na polské 
straně jedna žena, před smrtí si přála být 
pohřbena v rodných Smilovicích. Převoz 
ostatků měla zajistit  pohřební služba 
z polského Těšína. Na dnešním mostě 
Družby ale její vůz neušel pozornosti cel-
níků. Brzy jeden z nich přišel na to, že má 
dvojité dno, a v takto vzniklém prostoru se 
nacházejí různé ozdoby na rakve a další 

podobné věci, které majitel polského po-
hřebního ústavu měl v plánu propašovat 
do Československa. Místo očekávaného 
zisku se musel zodpovídat z pašování 
a navíc si udělal pořádnou ostudu, což dal-
šímu rozkvětu jeho fi rmy jistě neprospělo. 

Děsivý čin pomatené ženy
U manželky ošetřovatele v hutnické ne-
mocnici v Třinci Otýlie Nowakové se už 
delší dobu projevovaly příznaky vážné 
psychické nemoci. Proto manžel nebo 

jeho matka hlídali nešťastnou ženu na kaž-
dém kroku. Na radu psychiatra, který ženu 
léčil, byly dvě starší děti svěřeny na nějaký 
čas do výchovy příbuzným, doma zůstala 
pouze šestiměsíční dcerka. Jednu čer-
vencovou neděli roku 1933, když manžel 
a tchyně na chvíli únavou usnuli, Nowa-
ková vzala dlouhý nůž a pak na záchodě 
uřezala dítěti hlavu. Jako pomatená nebyla 
za svůj čin odpovědná, a tak skončila v psy-
chiatrické léčebně v Opavě.

Srážka motorky 
s náklaďákem
Pan Reczko z Návsí projížděl počátkem 
července 1933 na motorce náměstí 
v Jablunkově. Přitom se srazil s ná-
kladním autem. Následky srážky byly 
tragické především pro motocyklistu. 
Nejenže utrpěl zlomeninu nohy, navíc 
jeho motocykl byl na odpis.

Zkouška dospělosti
Ústní maturity se konaly 4. a 5. červen-
ce 1910 na polském gymnáziu v Těšíně. 
Maturitní komisi předsedal krajský 
školní inspektor Bedřich Wrzal.

Nešťastná láska 
příčinou sebevraždy
Jistá dívka z Dolní Lomné, která praco-
vala jako služka v Třinci, se zamilovala. 
Její lásce ale nepřáli rodiče. Ze zoufalství 
se proto vrhla v červenci 1937 pod vlak 
ve Vendryni. Zemřela na místě.  (GAM)

Ornitologové zkoumají 
v Mionší vzácné lejsky
REGION�Ornitologové 
ve spolupráci s Ústavem 
biologie obratlovců Akademie 
věd ČR v těchto dnech 
studují velmi vzácného 
opeřence lejska malého.

DANIEL KŘENEK

Ten do našich lesů přilétá ze zimo-
višť ležících pravděpodobně až v daleké 
Indii. Je to jeden z mála u nás žijících 
ptačích druhů, o němž se přesně neví, 
kam odlétá na zimu.

Nejvíce jich žije v Mionší
Lejsci malí hnízdí nejčastěji ve sta-

rých pralesovitých porostech, kterých 
je u nás velmi málo, a proto je tak vzác-
ný. K hnízdění potřebuje staré nebo 
suché či zlomené stromy s poloduti-
nami a škvírami, v nichž si staví hníz-
da. V našem největším jedlobukovém 
pralese Mionší hnízdí až kolem třiceti 
párů, což je jedna z nejsilnějších po-
pulací na našem území. Několik párů 
bylo zaznamenáno např. na Kozubové 
nebo v masívu Ostrého vrchu. Roz-
troušeně hnízdí i na dalších místech 
v Beskydech. 

Ptačí oblast 
V Chráněné krajinné oblasti Besky-

dy byla pro tento druh dokonce zřízena 
ptačí oblast, která je součástí evrop-
ské sítě chráněných území NATURA 
2000. Beskydy hostí jednu z nejvý-
znamnějších populací v Česku a toto 
území má i mezinárodní význam. 
Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy spolupracuje s Lesy České 
republiky při jeho ochraně a lesníci 
ponechávají ve vybraných lokalitách 
část stromů v lese k úplnému dožití. 
Tím podpoří nejen tento ptačí druh, 
ale i celou řadu dalších druhů živoči-
chů vázaných na staré lesy.

Zajímavé výsledky
Výzkum lejsků je náročný, protože pro-

bíhá v obtížně přístupném horském teré-
nu. Ornitologové se musí v pralese prodí-
rat hustým lesem přes popadané stromy, 
vyhledat zpívajícího samce, odchytit jej, 
okroužkovat, změřit, zvážit, vyfotografo-
vat a zaměřit jeho polohu pomocí GPS. 
Ještě nedávno se ani nevědělo, jestli se 
ptáci každý rok vracejí na svá hnízdiště. 
Teprve až díky kroužkování se podařilo 
prokázat, že se minimálně část samců 
do pralesa vrací. Jak je to se samicemi, 
zatím zůstává otázkou. Ornitologům se 
povedlo u nás vůbec poprvé kroužková-
ním doložit nejvyšší věk samce, který má 
letos 5 let. Předpokládá se, že by se lejsci 
mohli dožívat i vyššího věku, ale dosud 
nic takového nebylo potvrzeno. 

Ubývající druh 
Počet lejsků v Beskydech stále 

klesá. Mezi hlavní příčiny úbytku 
patří kácení starých bukových a jed-
lobukových lesů, výsadba stano-
vištně nepůvodního smrku na místo 
původních bučin, ale dá se očekávat, 
že příčin úbytku bude více. Aby bylo 
možné úbytek zastavit, musí mít orni-
tologové dostatek informací, a proto 
se jeho výzkumu nyní tak intenzivně 
věnují. Výzkum je neuvěřitelně vzru-
šující, protože odhaluje neustále nová 
tajemství a s každou zodpovězenou 
otázkou vyvstanou otázky nové. Or-
nitologové věří, že se podaří tento 
jedinečný ptačí druh včas zachránit 
a nestane se další položkou na sezna-
mu vymizelých druhů.

VZÁCNÍ OPEŘENCI. Pár lejsků malých. Sameček se liší zabarvením.
  FOTO | R. ŠPILÁK

Z REDAKČNÍ POŠTY

Kůzlata v Pohodě
JABLUNKOV�Středa na začátku 
června byla v Domově pro 
seniory Pohoda v Jablunkově 
opravdu „v pohodě“. 

Dopoledne jsme si upekli ovoc-
ný piškotový zákusek a těšili jsme se 
na odpolední setkání u vaječiny. Poča-
sí nám přálo, takže jsme se po obědě 
„vystěhovali“ na sluníčko. Kuchařky 
pro nás připravily výbornou vaječinu. 
Tento zvyk byl pro některé klienty, kteří 
nejsou z „našeho“ kraje, novinkou, 
takže jsme si povídali o tom, co to zna-
mená a proč se vaječina vlastně smaží. 
K dobré náladě přispěl také náš „har-
monikář“ pan Kučera, s chutí jsme si 
společně zazpívali. Čekalo nás i pře-
kvapení, kdy nám rodina Podolových  
přivezla ukázat malá kůzlata. Tato 
veselá skotačivá zvířátka se všem moc 

líbila. Kůzlata se nechala hladit, seděla 
na klíně nebo poskakovala okolo nás. 
Mnozí si zavzpomínali na svoje hos-
podářství, které měli dříve. Když jsme 
dopili kávu nebo pivo, na co měl kdo 
chuť, a snědli dobroty, které jsme měli 
na stolech, zazpívali si poslední písnič-
ku, museli jsme se rozloučit. Těšíme se 
na další společné setkání.

 HANA MARTÝNKOVÁ
 FOTO | ARCHIV AUTORKY

Setkání s hasiči z Líštné

TŘINEC�Dobrovolní hasiči z Dolní 
Líštné Jakub Baňas, Daniel Sikora 
a Martin Bujok s velitelem Vítězslavem 
Čarvášem přijali 20. června pozvání 
Základní školy Kaštanová v Třinci. 

Společné setkání bylo součástí cvič-
ného požárního poplachu školy, který 
prověřil účinnost opatření uvedených 
v požárních poplachových směrnicích. 
Žáci i zaměstnanci školy základní i cír-
kevní opustili budovu v čase kratším než 
3 minuty. Po ukončení „poplachu“ měli 
žáci 1.-5. ročníku možnost vyzkoušet si 

na školním hřišti hasičskou výzbroj a vý-
stroj. V teplém slunečném počasí se žáci 
v hasičském oblečení cítili jako v sauně. 
Příjemné osvěžení jim pak přineslo stříká-
ní vody z hadice na terč. Proud vody mířil 
často mimo terč na kolem stojící spolužá-
ky. Pro vyplnění volné chvíle dostali žáci 
od hasičů pastelky a fi xy k řešení zábav-
ných úloh. Za poučný i zábavný dopolední 
program patří hasičům z Dolní Líštné po-
děkování a zároveň ocenění jejich náročné 
práce.  ILONA HECZKOVÁ
 FOTO | ARCHIV ŠKOLY

PŘÍMĚSTSKÁ IDYLKA. Železniční stanice v obci Bobrek (nyní součást pol-
ského Těšína) na pohlednici z roku 1910 s dobovými „úpravami“. V pozadí je 
vidět klášter bonifrátrů a těšínské kostelní věže. Po rozdělení Těšína v roce 
1920 stanice začala sloužit jako nádraží pro polskou část města. V současné 
době prochází komplexní rekonstrukcí.  FOTO | FOTOPOLSKA.EU


