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Čerstvé olejové skvrny

S odstraněním čerstvé olejové nebo 
jinak mastné skvrny nám pomůže 
kočkolit, čili savé  stelivo do kočičích 
záchodků. 

Mastnotu prvně setřeme papírovou 
utěrkou, a pak ji hned zasypeme steli-
vem. Použít můžeme i piliny, či jedlou 
sodu. Absorbent do skvrny rovnoměr-
ně zatlačíme a vše zatížíme. Nechá-
me působit minimálně přes noc. Pak 
nasáklý materiál smeteme.

Skvrnu dále klasicky vyčistíme sapo-
nátovým roztokem a kartáčem. Opět ale 
předtím okolí skvrny postříkáme vodou, 
aby se mastnota nešířila do okolí. 

Neberme si to tak…
Pravdou však je, že ručně vyčis-

tit zámkovou dlažbu nebo beton od 
skvrn bývá problematické, a občas 
stejně nějaká ta stopa zůstane. Ale 
co na tom! Naše venkovní posezení 
máme přece od toho, abychom se tu 
s dětmi a vnoučky  bavili a nestresova-
li se nějakou tou převrženou limoná-
dou nebo upadlým špekáčkem. 

Až nachumelí, na zbytky mast-
ných skvrn na naší venkovní dlažbě 
můžeme naházet sníh, který je někdy 
dokáže „vytáhnout“. 

A to všechno pohlídá společně 
postavený sněhulda. Tak si užijte 
zimu! 

Jak vyčistit dlažbu...

Zajímá vás, jak to bývalo s byto-
vou výstavbou v době socialistic-
kého Československa? - Řídila se 
zákonem o hospodaření s byty, kte-
rý platil od roku  1964 víc jak 27 let, 
tedy až do ledna 1992. 

Bytový fond byl ve státním a kolek-
tivním vlastnictví. Nájemníci ze 
zákona získávali právo na „trvalé uží-
vání bytu“, a Místní národní výbor 
(MNV) přiděloval byty uchaze-
čům zapsaným do pořadníku. Lidé 
mnohdy na byt čekali roky. Mimo 
pořadník bylo možné přidělit byt 
jen osobě ve státním zájmu. Samo-
zřejmě běžel černý obchod, v němž 

se lidé snažili byty kupovat a měnit. 
Situaci ve Žďáře jsme zjišťova-

li  u historicky posledního předsedy 
Městského národního výboru. Dnes 
69letý Vratislav Knofl íček funkci 
vykonával od roku 1987 až do pro-
since roku 1990.

Jak vzpomíná, nejbouřlivější byto-
vá výstavba v režii města běžela 
celá 80. léta, a největší podnikovou 
výstavbu zde od 50. let prováděl s.p. 
Žďas. Družstevní byty předně sta-
vělo SBD Zelená hora, své podniko-
vé byty měl také Tokoz, Agrostav či 
Stavební podnik.  

Jak bývalý předseda MNV vysvět-

luje, o přidělování státních bytů roz-
hodovala bytová komise, složená 
z poslanců a  dalších členů. „Lidé, 
kteří  neměli přístup k bytům u pod-
niků, nebo jim chyběly  prostředky na 
družstevní byt, podávali žádost o stát-
ní byt. Komise je zařadila do pořadní-
ku, a doba čekání, co já pamatuji, byla 
od jednoho roku do dvou let,“ říká Vra-
tislav Knofl íček. 

Žadatelům s nízkým platem nebo 
sociálním případům komise při  roz-
hodování přidělovala body, kterými 
je upřednostnila. 

Na otázku, zda se předseda MNV 
někdy setkal s tzv. prosazováním 

„tlačenky“ na byt,  Vratislav Knofl í-
ček říká, že takový způsob on nikdy 
nezažil.

„Tlačenka na byty, to neexistova-
lo, alespoň  za mne ne,“ kategoricky 
odmítá. „Když se lidé obrátili přímo 
na mne, tak jsem zavolal pracovnici,  
která  měla bytovou otázku na starosti 
a zeptal jsem se, jak na tom ten člověk 
je, zda jeho žádost v komisi projedná-
vají.  A to bylo všechno,“ dodává. 

Výjimkou prý mohl být případ, 
kdy např. poliklinika potřebovala  
doktora a neměla pro něho byt. „To 
jsme v komisi řešili, a dle situace  jsme 
byt vyčlenili,“ dodává Knofl íček. 

Poslední předseda: „Tlačenku“ jsem nezažil


