
Asi před rokem proběhl křest knihy Pavla Báči Hluchová, historická část obce Nýdek. Autor je 

synem Ladislava, zakladatele Těšínského muzea a taky učitele v Hluchové-Kolibiskách v létech 1932-34. Právě 

otcovy celoživotní pozitivní a milé vzpomínky na Hluchovou byly motivem vzniku publikace. 

Hluchová, nyní část obce Nýdek, byla od roku 1835 samostatnou katastrální obcí a tudíž má přesné 

hranice a není to jen vágní osada. V knize si můžete přečíst úvodní strany Gruntovnice v překladu  

PhDr. Davida Pindura, Ph.D.. V ní je např. popis tehdejšího klimatu výrazně se lišícího od dnešního, kdy 

klimatické změny jsou snad větší hrozbou než současná pandemie koronaviru, přestože globální oteplování 

mnozí bagatelizují. 

Kromě popisu školství (české a polské, medailonky učitelů) se dočtete o jednotlivých osadách, 

domech, rodech a jejich lidech, odkud přišli, čím se živili, jaký byl jejich osud. Vše je systematicky utříděno, 

doloženo, či zpestřeno fotografiemi dokumentů, interiérů a exteriérů domů a především lidí. Bonita malých 

políček byla a je nízká, zato počty členů domácnosti byly dříve výrazně větší. Dnes je v Hluchové velmi málo 

usedlých, natož zaměstnaných lidí a děti by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Autor všechny dostupné 

obyvatele navštívil, ať už zde bydlí trvale nebo jen občas. Získané informace, kopie dokumentů, rodinné 

fotografie a podobně použil v knize, která je tak bohatě ilustrována. Autor vyhledával podklady pro svou 

knihu v opavském Zemském archivu, v okresních archivech Frýdek Místek a Karviná, v archivu Katastrálního 

úřadu v Opavě a  v dalších institucích. V knize jsou zaznamenána vyprávění i o smutných událostech let 1938-

45. 

Prostor je dán i turistickým chatám, těm zaniklým (Velký Sošov, Filipka, pod Stožkem), ale i 

současným. Kapitola je věnována i lesnímu hospodářství a fauně. V příloze od Ing. Macoška jsou v tabulkové 

úpravě popsány usedlosti od roku 1838 často s dodatkem do současnosti. Tiskařský šotek při konečných 

hektických úpravách vyhodil tabulku s počty žáků české školy, kterou dodatečně přikládám s komentářem 

autora. 

Málokterá část obce má tak dokonale popsanou minulost a současnost, jak to učinil Pavel Báča. 

Jiné knihy vycházející o obcích jsou hrazeny především z obecních rozpočtů, autor však vydal knihu vlastním 

nákladem s dopomocí finančních darů některých firem. Oceňuji jeho mimořádnou obětavost! 

Kniha je k dostání v Knihkupectví Lyžbice, v cukrárně Nýdecké dobrůtky  Nýdek, v hospůdce 

Kolibiska v Hluchové, v chatě Filipka, v knihovně v Třinci a ve Vendryni, kde je možné knihu i zakoupit.  

Kniha je formátu A4 (210x297 mm) s pevnou obálkou a je vytištěna na křídovém papíru, má 184 

stran, vyšla v nákladu 500 ks. 
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