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Březen 
Panská láska, ženská chuť 

a březnové počasí není stálé, ale 
zahrádkáři už teď mají plné ruce 

práce s výsevy a také výsadbou 
prostokořenových sazenic ovoc-
ných i okrasných dřevin.

Hlučínské kořeny

naše město vítá jaro

Mají-li čtenáři Zrcadla 
Hlučínska občas pocit, že pro 
samou práci a starosti není čas 
vyrobit si pohodový program, 
nabízí jim alternativu Kulturní 
dům Hlučín. Napomohl totiž 
zrodu nového pořadu nazva-
ného Hlučínské kořeny a ten 
si vložil snahu vyrobit pohodu 
přímo do podtitulu.

Usuzuji z názvu, že dá 
prostor pamětníkům a lidem, 
kteří mají z povahy své profese 
či zkušeností co říci ke spe-
cifickému stylu života lidí na 
Hlučínsku. V rámci kulturního 
programu jim bude umožněno 
osvěžit a veřejně prezentovat 
vzpomínky a zážitky vázané 
k hlučínskému mikroregionu. 
Účinky na publikum mohou 
být a jistě budou rozličné, 
rozesmějí, ale pravděpodobně 
i rozesmutní. 

Žít na Hlučínsku stejně jako 
všude jinde neznamená žít jen 
pohodový život, nepříjemností 
se často nelze vyvarovat a nut-
ně formují náš pohled na život 
a naši pozici v něm. Ve sdělo-

vání zkušeností leží podstata 
lidové slovesnosti, jejich sdílení 
může být k užitku dalším gene-
racím. A i kdyby snad tomu tak 
dalece nebylo, jak jsem to právě 
rozvinula, mohou se Hlučíňané 
přinejmenším sejít při účasti na 
kulturním programu a povzbu-
dit pěstování společenských 
kontaktů.

Do křesel hostů usednou 
tři dámy – J. Schlossárková, 
M. Jurčková a A. Vitásková 
a usměrňovat je v hovoru bude 
Mgr. Zdeněk Kačor. Program 
okoření svým vystoupením 
cimbálová muzika „TOLAR“ 
a  „Seniorky z Bolatic“ a těšit 
se můžete také na videoprojekci 
dobových fotografií.

Pakliže se dílem okolností 
stane, že se 8. března 2006 od 
17:30 hodin nebudete moci do-
stavit do prostor kulturního do-
mu, nechť ve Vás vzbudí naději 
fakt, že tento díl je dílem první 
a další budou záhy následovat. 
Cena vstupenky je veskrze li-
dová, činí 40 korun a zahrnuje 
v sobě  občerstvení. 

V názvu jsem záměrně spojila 
název dvou aktivit, které jsou 
aktuálně prezentovány městský-
mi, kulturně zaměřenými insti-
tucemi. 

Dům dětí a mládeže Hlučín 
totiž nenechává místní děti 
usnout na vavřínech a podněcuje 
je k tvůrčím aktivitám a smys-
luplnému trávení volného času. 
Žákům pátých tříd základních 
škol dává Městská knihovna 
možnost zúčastnit se literární 
soutěže u příležitosti oslav 750. 
výročí založení města Hlučína. 
Práce na téma „Naše město“  jsou 
dychtivě očekávány v oddělení pro 
dětské čtenáře, a to do konce mě-
síce května. Odměny se dostane 
autorům tří nejlepších literárních 
výtvorů. 

Těm, kteří si spíše než na lite-
rární počiny troufají na fotografo-
vání, přijde možná vhod vernisáž 

fotografií, která je naplánována 
na 23. březen 2006. Budou na 
ní představeny zvětšeniny foto-
grafií přírody autorů dětských 
i dospělých, které byly doručeny 
v předepsaném formátu 10 x 15 
cm a dětská porota se ujme výběru 
nejvydařenějších snímků. Bližší 
informace k účasti v soutěži podá 
Pavla Dihlová v DDM.

V tomtéž dni je možno zú-
častnit se také průvodu, který 
bude vynášet Moranu k rybníku 
a zároveň se u příležitosti prakti-
kování tohoto rozšířeného zvyku 
dozvědět o dalších jarních i ve-
likonočních pověrečných aktivi-
tách. Sraz dětí je naplánován na 
patnáctou hodinu před Domem 
dětí a mládeže. Doufejme, že 
bude tou dobou již zima notně 
unavena kralováním a vlády se 
bez protestů vzdá ve prospěch 
jara.

Pane starosto, jak Hať prožila 
zimu?

Ještě ji prožívá, do jejího konce 
chybí několik týdnů. Sice už není 
– 24 °C, ale pouze přijatelných  
 – 12 °C. Zima je letos skutečně 
dlouhá, můžeme jen doufat, že nás 
již nepostihnou velké přívaly sněhu 
a s tím spojené těžkosti s udržením 
sjízdnosti komunikací a chodníků.

Naše obec na rozdíl od většiny 
ostatních obcí má právě údržbu 
komunikací poněkud ztíženou. Za-
tím co hlavní průtahy, po kterých 
jezdí autobusová doprava ve většině 
obcí udržuje Správa a údržba silnic 
Moravskoslezského kraje, u nás 
jsou v její správě pouze dva krátké 

úseky ulic Šelvická a K Hubertu. 
Zbytek hlavního průtahu v obci 
v délce 3 km až po točnu autobusu 
u hraničního přechodu je v majetku 
obce. Když k tomu připočteme dal-
ších 11 km vedlejších  komunikací 
a letošní rozmary počasí v průběhu 
zimy, měli jsme se co ohánět, 
abychom zajistili sjízdnost všech 
komunikací.

 Máte komunikace jak hlavní tak 
boční vzorně odklizené, daleko lépe 
než v městě Hlučíně, kolik Vás zatím 
stála zimní údržba?

Je to jistě povzbuzující hodno-
cení, zimní údržbu komunikací 
nám provádí  místní soukromí  
zemědělci. Údržbu chodníků 

a parkovišť pak zaměstnanci obce. 
Hned v prvním týdnu letošního 
roku jsme po tři dny odváželi sníh 
nejen z hlavní, ale i z vedlejších 
komunikací. Odvoz zajišťovaly 
dvě nákladní auta, dva traktory 
a tři nakladače. Udržet sjízdnost 
některých úseků, přestože je máme 
zabezpečené sněhovými zábrana-
mi, bylo velmi náročné nejen pro 
pracovníky zajišťující zimní údrž-
bu, ale také pro obecní pokladnu. 
Již teď v polovině února jsme vydali 
na zimní údržbu komunikací  více 
jak 170 000,- Kč.

Jaké jsou u Vás v obci novinky?
Nevím, zda se dá hovořit o no-

vinkách, ale pokud máte na mysli, 

co se u nás v poslední době událo, 
pak v čerstvé paměti ještě máme 
velice úspěšný Tříkrálový koncert, 
který se konal v našem chrámu sv. 
Matouše. Představili se na něm 
smíšené sbory působící při chrá-
mu sv. Matouše v Hati a sv. Anny 
v polských Křižanovicích. Dále pak 
sólista Národního divadla Morav-
skoslezského v Ostravě Mgr. Pavel 
Kozel. Hudební doprovod zajiš-
ťovalo hudební kvarteto hornistů 
KAEMIKA CORNI , vytvořené 
z členů Janáčkovy filharmonie 
v Ostravě. Právě probíhá plesová 
sezóna a v našem kulturním domě 
se konají každou sobotu plesy. 

Pokračování na straně 4

oBecní úřad Hať
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co v zaHradě v Březnu?

Ryby na březen
  1. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
2. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
3. den -  velice dobrý do 9.00 

hodin
 4. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
5. den - špatný den
6. den - docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
7. den - průměrný od 10.00 do 

16.00 hodin
8. den - je dobrý zrána
9. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
10. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
11. den - je celý průměrný
12. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
13. den - velice dobrý od 

16.00 do setmění
14. den - je celý docela dobrý
15. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
16. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
17. den - špatný den
18. den - docela dobrý od rána 

do šera
19. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
20. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
21. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
22. den - dobrý do 13.00 

hodin
23. den - docela dobrý
24. den - dobrý do 15.00 

hodin
25. den - průměrný od 15.00 

hodin
26. den - dobrý pouze po 

poledni
27. den - docela dobrý po 

poledni
28. den - docela dobrý po 

poledni
29. den - dobrý pouze do 8.00 

hodin
30. den - dobrý pouze do 9.00 

hodin
31. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
Petrův zdar

ryBáři, pozor!
Po letošním přídělu sněhu 

se dostalo do půdy hodně vláhy 
a z toho můžeme mít radost, neboť 
pro začátek růstu rostlin je to veli-
ce potřebné. První práce v březnu 
by měla být pro pěstitele angreštu 
jeho řez a roubování. Roubovat je 
nutné před rašením. Na řez jsem 
vás už upozorňoval v únoru. Je ve-
lice důležitý u angreštu, kde se ob-
jevuje Americké padlí. Chci vám 
poradit nové odrůdy angreštu, 
které jsou odolnější proti tomuto 
padlí. Jsou to: žluté-INVICTA, 
RIXANTA, PRIMA, TRIUM-
PHANT a červené-ROLONDA, 
ROKULA, REMARKA. Tyto 
odrůdy už se objevily na podzim 
ve školkách. Dosti odolné jsou 
také některé starší odrůdy jako: 
BÍLÝ NÁDHERNÝ, PRIMA, 
ZLATÝ FÍK, ale důležité je 
u nich provádět řádně řez, a to 
dvakrát za rok. Ale to už určitě 
víte z předešlých rad.

Březen je také důležitý k pře-
sazování pokojových květin. 
Dobré je, aby byly přesazovány 
do jím vhodné zeminy. Některé 
potřebují více rašeliny a některé 
zase kyselou půdu nesnášejí. Dnes 
už máte možnost koupit substráty 
pro určitou náročnost květin. Pro 
kaktusy je také zemina k dostání, 
ale je dobře vědět, které kaktusy 
potřebují kyselejší a které zása-
dější zeminu. Příklad: Gymno-
kalícija potřebují kyselejší, to jest 
přimícháme trochu rašeliny, ale 
zase Mamillárie nesnášejí kyselou 
půdu.

V březnu už je vhodná doba pro 
roubování peckovin, to proto, že 
také brzo raší. Je třeba také dostat 
do našich zahrádek nové odolnější 
odrůdy proti šárce. Dnes už není 
problém sehnat tyto nové odrůdy. 
Je ale důležité, jestli chci pěstovat 
švestky pro kompot nebo pro 
slivovici. Tam je důležité vědět, 
kolik má ten či onen druh obsahu 
cukru v plodech. V březnu, podle 
počasí, je také vhodná doba na řez 
růží. Způsob řezu vám každý rok 
opakuji, tak toto určitě víte. Letos 
poznáváme výsledky velikého loň-
ského sucha, které se projevilo na 
vzrůstu letorostů po letním řezu. 
Tyto narostly jen krátké, ale mají 
hodně květních pupenů. Horší je 
to tam, kde chcete odebrat rouby, 
kterých je na stromku málo. Pro-
jeví se to však na pomalejším růstu 
stromků.

Okrasná zahrádka nám už také 
přináší radost z kvetoucích rostlin 
a to nás zase více táhne na obdi-

vování krásy přírody. Je třeba také 
provádět jarní řez na některých 
keřích. Zakracujeme jen ty keře, 
které nemají nasazené pupeny 
pro brzké jarní květy. Nemůžeme 
však zakracovat třeba Abeliophy-
lum, nebo zlatici, kterým bysme 
odřezali květy. Tyto zakracujeme 
až po odkvětu. Je mnoho dalších, 
ale to určitě poznáte z vaších zku-
šeností při mnohaletém pěstování. 
Je třeba se stále učit, neboť je dnes 
hodně rostlin, které jsme před pár 
léty ještě neznali. Znovu vám 
připomínám, abyste navštěvo-
vali přednášky, které zahrádkáři 
konají, a to hlavně v březnu 
a dubnu, a tam máte možnost se 
dozvědět všechno, co vás zajímá 
při pěstování a to nejen ovocných 
stromků a keřů, ale také o okrasné 
zahrádce, zelenině, ochraně proti 
škůdcům.

Kdo jste si předpěstoval zeleni-
nu, a to výsevem, je třeba už tuto 
pikyrovat a otužovat před sázením 
do skleníků a pařenišť. Můžeme 
si také narychlit brambory a ty-
to pak můžeme vysazovat třeba 
do skleníků a tím si urychlíme 
úrodu.

Kdo má hodně kompostu, 
může brambory naklíčené sázet 
do velikých květináčů a tam také 
dobře narostou. Nezapomeňte 
provádět jarní postřiky proti pře-
zimujícím škůdcům. Také brosk-
voně musíme řádně ošetřit proti 
kadeřavosti listů a to při rašení, 
ale teplota vzduchu musí být ale-
spoň 7 °C nad nulou. Použijeme 
Kuprikol nebo Šampion. Každým 
rokem vám připomínám, abyste 
používali před sázením, a to jak 
na zahradě, tak ve sklenících nebo 
pařeništích DUSÍKATÉ VÁP-
NO. O tomto je obsáhlý článek 
v časopisu Zahrádkář na únor 
letošního roku. Tam je to dopo-
drobna a srozumitelně popsáno, 
pro co a jak se má používat. Velice 
vám doporučuji si přečíst tento 
článek a budete překvapeni, jaké 
toto vápno má účinky.

Jaro je také vhodná doba pro 
hnojení jak ovocných stromků 
a keřů, tak také trávníku. Kdo má 
každým rokem dostatek kompos-
tu, ten má vystaráno, kdo nemá 
musí kupovat hnojiva. Pro jaro je 
vhodný CERERIT. Kdo má vy-
sázené ovocné stromky v trávníku, 
musí dostat hnojivo ke kořenům 
buď injektáží nebo pomocí rýče, 
jak už jsem vám mnohokrát radil. 
Musí se hnojit po obvodu korunky 
a ne u kmene, jak to mnozí prová-

dějí. Také pamatujte na přihnojení 
maliníku a ostružin a též na jejich 
zakrácení.

Pěstitelé kaktusů musím upo-
zornit, aby počkali se zaléváním. 
Když dáme kaktusy po zimním 
spánku do teplého skleníku, 
musíme zprvu několikrát rostliny 
porosit a se zaléváním počkáme, 
až začnou temena dostávat živou 
barvu a to znamená, že kořeny 
začínají rostlinu vyživovat, a to je 
vhodná doba pro zalévání. Znovu 
připomínám, kaktus nezahyne 
suchem, ale nadměrnou dávkou 
vody. Také si připravte cibulnaté 
a hlíznaté květiny, ošetřete je 
po zimním uskladnění, očistěte 
a připravte na vysázení při vhod-
ném počasí. Nesázíme do mokré 
a studené půdy. Kdo sází na jaře 
ovocné stromky, tak musí provést 
velice krátký výchovný řez a to: 
boční obrost korunky na dvě očka 
a terminální na 4 až 5 oček. Tak 
krátký řez proto, že stromek zá-
roveň koření i roste. Při dlouhém 
řezu by zakrněl, nebo uschnul. 
V březnu už můžeme provádět řez 
peckovin, ale jádroviny nechte až 
na letní řez po 15. červenci. Také 
si připravte bílé lepové desky, které 
umístíte před květem do švestek 
proti pilátce švestkové. Toto vám 
však radím každé jaro a kdo toto 
provádí má také větší úrodu. Ale 
v loňském roce mi nepomohly 
ani lepové desky a neměl jsem 
úrodu švestek. Švestky kvetly 
právě v době, když byly ty pozd-
ní jarní mrazíky a proto všechny 
květy poškodil mráz. Jak dlouho 
už zahrádkářím, tak toto se ni-
kdy nestalo. Je vidět, že příroda 
je nevyzpytatelná. Musíme toto 
respektovat. Letos se toto snad ne-
bude opakovat. Pamatujte také po 
prvním oteplení ošetřit zimní čes-
nek proti houbomilce česnekové. 
Můžeme použít některý z těchto 
přípravků: KARATE, BASU-
DIN 600 EW, RELDAN 40 EC, 
SUMITHION SUPER.

Po letošní dlouhé a na sníh 
bohaté zimě přivítejme jaro novou 
výsadbou jak ovocných stromků 
a keřů, tak hlavně okrasných 
rostlin na zahrádce, ať nám toto 
přináší radost z každodenního 
pohledu na tu krásu, kterou nám 
příroda dává.

Proto vám přeji, ať všechno 
v termínu stihnete udělat a ať 
máte ze svých zahrádek jen samou 
radost a potěšení.

Toto vám přeje
Erich D U X A  z BOROVÉ
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viii. Bál Hlučínska

Do posledního místečka za-
plněný sál, krásná květinová vý-
zdoba, hudební skupiny naladěné 
…, takže nic nebránilo tomu, aby 
začal 4. února letošní obecní ples. 

U vstupu vítali členové komise 
pro občanské záležitosti všechny 
návštěvníky plesu štamprličkou 
a každá žena obdržela na uvítanou 
rudou růži. V úvodním programu 
vystoupili tanečníci Jarky Caláb-
kové z Ostravy. Ve 22.00 hodin 
mladé modelky předváděly krásné 
spodní prádlo. Jedna z předvádě-
jících dívek vyhrála soutěž MISS 
EROS. Ta sklízela největší ovace, 
především u mužského publika. 

Ve 24.00 hodin se vydávala 
tradiční tombola a jako každý rok 
jsme připravili pro výherce hlav-
ních cen soutěž. Osm šťastlivců 
mělo za úkol poskládat dvanácti-
dílné velké puzzle ve tvaru znaku 
naší obce. 

Hudby a caruso show byly 
naprosto skvělé a každý z nás si 
snad vybral tu svou oblíbenou 
písničku. Na VIII. bál Hlučínska 
vyšla po čtyřech letech řada opět 
na obec Bolatice. Kulturní dům 
naladili do slavnostní atmosféry 
nádhernou květinovou výzdobou 
manželé Mazalovi. Všechny ná-
vštěvníky bálu vítal u vstupu sám 

pan kníže Lichnovský s chotí. 
Krojované ženy nalévaly domácí 
mandlovici a pan starosta se svou 
ženou pozdravil všechny hosty 
a usadil je na svá místa. Na bále 
byli mimo místních návštěvníků 
zástupci 23 obcí Hlučínska. Pro-
gram byl tentokrát hodně bohatý, 
avšak téměř všichni účinkující po-
cházeli z Bolatic. Od Dolce Vity 
po seniorky, klebetnici, ukázku 
fitness předvedl Jakub Boček 
atd. Z přespolních nám zatančila 
taneční skupina Jarky Calábkové 
z Ostravy. Třešničkou na dortu 
byla parodie z baletu Labutí 
jezero. Šest členů zastupitelstva 

obce, p. Nandzik, v čele s panem 
starostou sehráli ohromnou show. 
Na závěr ukázky přišel pan dok-
tor s vakcínou proti ptačí chřipce 
a všechny labutě očkoval. Labutě 
sklidily takový ohlas, že si je pu-
blikum vyžádalo 3x zpět na plac. 
Tombolu jsme vydávali stejně jako 
na našich plesích a nechyběla ani 
soutěž o hlavní ceny.  Po celý ve-
čer nás provázela tancem skupina 
Pohoda, Bost a J. Bochňák, u kte-
rého si někteří i zazpívali.

Věříme, že se všem návštěvní-
kům líbilo a za čtyři roky přijedou 
a přijdou zase.

Gabriela Bočková

Pokračování z minulého čísla
Trápí ho neutěšená situace 

v jeho zemi, především pak 
indonéská nadvláda a okupace. 
Hovoří velice otevřeně, já všemu 
pozorně naslouchám.

Po chvíli mě uchopí za ruku a 
opět něco říká. Nerozumím sice 
jeho řeči Lani, tři slovíčka však 
rozeznávám. „German, Ingris, 
Amerika“. Jsem si téměř na 100% 
jist, oč tady jde. Přesto se obracím 
na Rejpena a ten s viditelnou ner-
vozitou tlumočí. Náčelník by byl 
rád, kdybys zde s nimi zůstal na 
delší dobu. Na jakou delší dobu, 
ptám se ho. No prostě nadlouho. 
Jsi totiž první běloch, který sem 
kdy zavítal. Chtějí o tvém poby-
tu a o situaci, ve které se právě 
nacházíš, uvědomit západní 
velmoci s představou, že ty pak 
politicky přitlačíš na indonéskou 
vládu v otázce postavení Západní 
Papui. K tomu ještě dodává, že 
tito domorodci jsou členy ozbro-
jené organizace „Free Papua Mo-

vement“, organizace bojující za 
svobodnou a nezávislou Západní 
Papuu. Ocitám se tak v situaci, 
kdy mám možnost stát se dob-
rovolně rukojmím. Rozhlížím se 
kolem sebe. Příprava „buamery“ 
dočasně ustala. Všichni domo-
rodci, teď spíše bojovníci, stojí 
kolem mne a náčelníka, který mě 
stále drží za ruku. Je absolutní 
ticho. Řada je teď na mně. Čeká 
se pouze na mou reakci. Jakkoli 
se zdá být má situace choulosti-
vá, nemám žádný důvod k pani-
ce. Dávají mi šanci se vyjádřit. 
V žádném případě tak nemyslím 
nejdříve na to nejhorší. Napadá 
mě myšlenka, že pokud zůstanu, 
stanu se součástí společnosti doby 
kamenné a prožiji si tak svůj vy-
sněný sen. Lákadlo je to opravdu 
obrovské. Téměř se již vidím, 
jak běhám po zdejších kopcích 
obnažen a s oštěpem v ruce. Má 
to však jeden háček. Mám určité 
závazky v Austrálii, kam se za-
nedlouho musím vrátit. Až jako 

úplně poslední mě napadá verze 
z toho nejhoršího scénáře. Pokud 
se o této odbojové skupině dozví 
indonéská armáda, vtrhne sem a 
bezmilostně nás všechny zlik-
viduje, aniž by se o mě jakákoli 
západní velmoc vůbec dozvěděla. 
Okruh bojovníků s oštěpy v ru-
kou se ještě více zužuje. Pohlížím 
náčelníkovi do očí s vědomím, že 
to, co právě teď řeknu, rozhodne 
o dalším vývoji mého života. Svá 
slova proto volím velice pečlivě. 

„Vidíš ten malý prstýnek na 
mém malíčku?“

„Tak nebýt toho, určitě bych 
zde s radostí zůstal,“ říkám mu 
a pokračuji dále. „Dala mi jej 
má žena, která mě bezmezně 
miluje, myslí na mě a těší se na 
můj návrat k ní. Pokud zde s vámi 
zůstanu týden, měsíc či rok navíc, 
má žena se o mě bude strašně 
moc bát, plakat a trpět. Můžu jí 
tohle udělat? Co si o tom myslíš 
ty? Můžu jí to opravdu udělat?“ 
Oplácím tak náčelníkovi stejnou 

kartou a můj osud dávám zpět do 
jeho rukou. Celou tu dobu se mu 
upřeně dívám do očí, ze kterých 
necítím vůbec žádné nebezpečí. 
Pečlivě si mě vyslechl a povídá. 

„Máš-li tam tedy někde svou 
ženu, tak pak se za ní musíš vrá-
tit.“ Upouští mou ruku a zároveň 
mě žádá, abych o problému Zá-
padní Papui hovořil mezi svými 
lidmi.

Od tohoto okamžiku se z nás 
stávají opravdoví přátelé. Pozývá 
mě na setkání okolních vesnic, 
na kterém se bude projednávat 
další postup odboje. Nastiňuje 
mi chystanou ozbrojenou akci, 
která se má konat během blíží-
cích se voleb. Po krátké hostině 
je mi předvedeno, jakým způso-
bem válčí. Oštěpy a šípy sviští 
vzduchem. Bude to však stačit 
na jednu z nejpočetnějších armád 
světa? Záhy vytahují tajný trumf. 
Sborově zpívají několik bojových 
písní.

Dali Kupka, pokračování příště

západní papua
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křížovka

proGram kina mír Hlučín
Březen 2006

oBecní úřad Hať

Noty nehraji lépe než jiný pianista. Ale ty mezery mezi nimi! Tam je 
…(tajenka).                Artur Schnabe

VodoroVně: A. Řada (nář.); na tu máš; pec; rovně (nář.); okosení. B. 
Chemická značka hliníku; SPZ Hodonína; otáčej to; náboženské texty; zvěrolékař 
(nář.); snad. C. Pře; zápalka; Tataři; třeba (nář.); myrta (nář.). D. Člověk z anti-
ky; citoslovce kdákání; dívčí jméno; Rožumberk; otec. E. Spojka; korálový ostrov; já; 
příslovce; trnovník; předložka. F. Konkurent; donáší; jeviště (nář.); sundat (nář.); 
římská dvojka; řešeto (nář.). G. Druh sýru; bůh lásky; řešení; mlaskavě jedl (nář.); 
nepravé zlato (zast.).

SVISLE: 1. Antoušek; SPZ Rokycan. 2. Francovka; to (angl.). 3. SPZ Jihla-
vy; sýr. 4. Srdečnice; iniciály herečky Vránové. 5.Vytahovat  meč; solmizační slabika. 
6. Stará solmizační slabika; obraz. 7. Nemoc; kel (7.p.). 8. A; vysoká karta. 9. Mistr 
na šachtě (nář.). 10. Čárka; předložka; souhláska. 11. Příslušník kočovného kmene; 
řeka. 12. TAJENK A. 13. Národní divadlo; modlit se (nář.). 14. Vojenský kabát; 
zvratné zájmeno. 15. Vodní živočich; zbraň. 16. Slovenské město; souhlas (nář.). 
17. Konzervační přípravek; kápnutí. 18. SPZ Nitry; Kateřina (dom.). 19. Kuchyň-
ská příprava; usazenina. 20. Podat jed. 21. Popravčí; příbuzná. 22. Vosy (nář.); 
začátek abecedy; SPZ Olomouce. 23. Goniometrická funkce; značka kilometru.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 3. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč. 
Výhercem křížovky za únor je Fojtík Lukáš, Petřkovice.  Blahopřejeme.

pátek 3.3. v 19.30 hod.
důkaz  MP od 12 let, USA – psychologický. 

sobota 4.3. v 19.30 hod.
HooLIganS  MN, Velká Británie, USA – kriminální drama.

neděle 5.3. v 17.00 hod.
anděL páně  MP, ČR – filmová pohádka.

úterý 7.3. v 19.00 hod., středa 8.3. v 17.00 hod.
fImfárum 2  MP, ČR – rodinný, animovaný. 

pátek 10.3. v 17.00 hod., sobota 11.3. v 16.00 hod.
Harry pottEr a oHnIVý poHár   MP, USA – dobrodružný.

neděle 12.3. v 17.00 hod.
karLík a toVárna na čokoLádu  MP, USA, Velká Británie 

pátek 17.3. v 19.30 hod., sobota 18.3. v 17.00 hod.
panIC JE nanIC  MP od 12 let, ČR – komedie.

sobota 18.3. v 19.30 hod., neděle 19.3. v 17.00 hod.
žít po SVém   MN, USA - psychologický.

neděle 19.3. v 15.00 hod. Představení pro děti
krtEk a oSLaVa   nejnovější příběhy krtečka.

pátek 24.3. v 17.00 a 19.30 hod., sobota 25.3. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 
26.3. v 15.00 a 17.00 hod.
Jak SE krotí krokodýLI  MP, ČR - komedie 

pátek 31.3. v 17.00 hod., sobota 1.4. v 16.00 a 19.00 hod. a neděle 2.4. 
v 17.00 hod.
LEtopISy narnIE:LEV, čaroděJnICE a SkříŇ  MP, 
USA – dobrodružný, fantastický. 

Pokračování ze strany 1
Celkem by jich mělo být osm.  

Pokud mám přesné zprávy, tak 
většina z nich je vyprodaná a lidé 
se na nich výborně baví. A to je 
dobře, protože to přispívá k větší 
soudržnosti občanů.

Co budete realizovat v obci 
v letošním roce?

Na tuto otázku nedovedu 
přesně odpovědět. V současné 
době totiž obec hospodaří v re-
žimu rozpočtového provizoria 
a připravujeme se na schválení 
rozpočtu obce na rok 2006. 
Sestavit rozpočet obce v oblasti 
investic v posledním roce voleb-
ního období zastupitelstva obce 
je vždy zajímavé.

V minulosti se v takovém roce 
většinou dokončovaly rozestavě-
né stavební akce, aby se novému 
zastupitelstvu obce předal čistý 
stůl. V letošním roce to bude 
určitě trochu jiné. Již dnes totiž 
víme, že nebudeme pokračovat 
v rekonstrukci školních budov, 
kterou jsme zahájili v loňském 
roce. V rámci I. stavby  jsme 

na čtyřech pavilonech školního 
areálu provedli výstavbu nových 
střech, výměnu oken a zateplení 
fasád. Celkový náklad činil více 
jak 18 mil. korun. Druhá stavba, 
která zahrnuje stravovací pavilon 
a spojovací chodby, měla pokra-
čovat v letošním roce.  Není však 
finančně zabezpečená. Otevřená 
zůstává i příprava výstavby zaří-
zení pro seniory, ať už to bude 
Dům s pečovatelskou službou 
nebo  jiné  podobné  zařízení.

Domnívám se, že z toho  
dlouhého seznamu investičních 
akcí, které jsou navrženy k re-
alizaci, by měly získat prioritu 
především dostavba zdravotního 
střediska, oprava mostu na ulici 
Dolina a zpracování projektové 
dokumentace na čištění odpad-
ních vod a výstavbu oddílné 
kanalizace v obci. Pokud zbu-
dou finanční prostředky, pak 
ještě několik drobnějších akcí. 
Konečné slovo však bude mít 
zastupitelstvo obce na březnovém 
zasedání. 

Děkuji za rozhovor Luk
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Historie města –„kravařští ve víru staletí“
Pokračování z minulého čísla

Do pohledné vily bývalého 
nechvalně známého majitele 
panství G. Rudzinského se 1. 
října 1893 přestěhoval Dr. Ma-
lisch. Neubývající klientela to 
k němu měla blíže. V součas-
nosti je budova zpustlá, zarostlá 
keři jako v pohádce o Šípkové 
Růžence. Nachází se na Nábřež-
ní ulici, kde   dříve   stála   pas-
touška   (dnes   rodinný   domek   
Horsta Pinkavy).

Ke vzniku politických děl-
nických organizací v Německu 
došlo počátkem 60. let. První 
známky myšlenek v obci pro-
sazující poněkud nedokonalé, 
nepřesné zkrácení pracovní 
doby, mzdové a jiné požadavky, 
nebyly u katolické veřejnosti 
vyslyšeny. Hrstka průkopníků 
socialistického hnutí srocena 
okolo fasádníka a obuvníka 
Roberta Okouna tady neměla 
šanci uspět. Proti jejich úsilí se 
razantně postavila katolická cír-
kev. Vedena politickou stranou 
„Centrum“ vyšla z kulturního 
boje posílena. Tak jako větši-
nou všude na venkovském jihu 
Ratibořska získala v Kravařích 
i v Koutech výraznou podporu. 
Její pozici podpořilo a upevnilo 
vydávání „Katolických novin“. 
Začaly vycházet 12. září 1893. 
Byly jedinými novinami vychá-
zejícími v Německu z ratibořské 
tiskárny v moravské řeči psané 
švabachem. Mezi 13 signatáři 
byly rovněž podpisy kravařského 
faráře Ignáce Maisse a zdejšího 
kooperátora, tj. pomocného kně-
ze, kaplana Adolfa Harazima. 
Hlavním redaktorem byl Ernst 
(Arnošt) Jureczka, který před 3 
léty z Kravař odešel a byl jme-
nován administrátorem ve Stě-
pánkovicích. Zkraje oslovily tyto 
noviny ponejvíce starší občany, 
ale počet abonentů odebírajících 
výtisky s přibývajícími léty na-
růstal. Kravařští i koutští občané 
ovšem tehdy už prožívali vý-
znamnější událost. Po dlouhých 
tahanicích bylo po 35 letech 
možné přistoupit k postupné 
realizaci velkého snu - stavbě 
nového kostela. Obyvatelé obou 
obcí, kteří po staletí sdíleli spo-
lečný osud a spolu hájili i svá prá-
va, se při rozhodování o novém 
kostelu nedokázali shodnout. 
Koutští, klonící se na stranu dr-
žitele panství Fontaina, který se 
záměr snažil všemožně překazit, 
podpořili až nyní kostelní výbor. 
Ten přistoupil na kompromis 

a souhlasil 22. 4. 1892 s návrhem 
a závazky majitele. Dva roky byly 
prováděny z východní strany te-
rénní úpravy.

V té době již měl hotovou 
technickou dokumentaci včetně 
rozpočtu mladý  stavitel Josef Sey-
fried. Absolvoval odbornou školu 
v Holzmindenu. Jeho handicapem 
byly časté zdravotní problémy, 
které mladého muže pronásledo-
valy od  17 let a ztěžovaly jeho 
výkonnost. Plán stavby nové-
ho kostela byl vládními úřady 
v Opolí potvrzen a schválen 23. 
února 1894. Po počátečních 
výkopových pracích zahájených 
začátkem dubna byl na svatoduš-
ní pondělí dne 14. května za pří-
tomnosti významných osobností 
společenského života a mnoha 
občanů s velkou pompou po-
ložen základní kámen. Když 
se rozběhly práce na zákla-
dech, navštívila obec 29. srpna 
církevní delegace s arcibiskupem 
Dr. Teodorem Kohnem, aby zde 
provedla vizitaci (poslední 
v roce 1841). Tehdy jeho Ex-
celence vyhověla Fontainovu 
pozvání a přenocovala v jeho 
sídle na zámku. Toho roku 
vystřídal majitele pivovaru E. 
Müllera  v okresním zastupitel-
stvu koutský sedlák František 
Luzar. Bývalý učitel v Píšti  
i v Kravařích, koutský rodák 
Antonín Peterek (Rozkoš-
ný), který odjel před 4 roky 
do Afriky, vstoupil do mniš-
ského řádu trapistů. Roku 
1898 byl Antonín Peterek ja-
ko fráter Solanus vysvěcen na 
kněze.

V závěru května 1894 
nadchli a rozveselili obyvatele 
komedianti provazochodci, 
kteří navštívili vesnici. Kra-
vařští, mezi kterými byli i Kou 
ští, obdivovali jejich umění 
během večerního představení. 
Nejvíce se jim líbilo vtipné vystou-
pení a šikovnost klaunova. Pak se 
znovu veškerá pozornost 
soustředila ke kostelu. Do 
konce října i přes nepřízni-
vý podzim pokročily práce 
na kostele až po sklepení. 
Po uběhnutí dalšího měsíce se 30. 
listopadu 1894 chystal starý pán 
Wiliam Fontaine společně   
s manželkou   na   cestu   do   Říma. 
Nejpravděpodobněji   právě   tam   
dostal   před   38   lety   důvěrnou 
informaci  od  římského  preláta  
a  papežského  tajného  komořího 
Roberta Richarda Lichnovského 
o možnosti koupě kravařského 

panství.  Na cestu  se již  ne-
vydal.  Skonal  na následky 
mrtvice. Třiasedmdesátiletý 
utrakvista byl odpoledne 4. 
prosince důstojně za přítomnosti 
mnoha významných   osobností 
pohřben pastorem Fiebichem 
na evangelickém hřbitově. 
Spočinul na místě, které právě 
před 10 lety nechal zřídit. Byl 
mužem, který se v osobním životě 
choval   skromně   a   ke   sloužícím  
vlídně.   V úředních jednáních, 
především s obcí, byl nepříjemný 
a neústupný.

Po generální vizitaci kní-
žete arcibiskupa olomouckého 
dr. Teodora Kohna v hlučínském 
děkanství, kdy v Kravařích udělil 
870 farníkům včetně Koutských 
svátost biřmování a rozloučení 
na začátku prosince 1894 se 
zesnulým majitelem panství Wi-
liamem Fontainem, pochovaném 
v mauzoleu na evangeleckém 
hřbitově, se zvolna schyloval 
rok ke svému konci. Fontain 
byl otcem dvou dcer. Vdaná byla 
pouze Alice, tehdy už vdova po 
hraběti Pfeilovi. Byla matkou 
dospělého syna, hraběte Bedři-
cha (Fridrycha) von Pfeil. I když 
babička Marie krátce po manže-
lově smrti měla jednat o prodeji 
panství s kněžnou Lichnovskou, 
nakonec z transakce sešlo. Vše-
obecným zmocněncem pozůsta-
losti se stal vnuk Bedřich. Podle 
kronikáře se měl stát majitelem 
683 ha polí, necelých 5 ha luk 
a pastvin, neúplných 17 ha lesa, 
5 ha vodních ploch, 12,5 ha 
dvorského prostranství a zane-
dbatelné zbytkové plochy.

V roce 1894 byla zba-
vena závislosti na škole 
u kostela a osamostatnila 
se škola na budoucí Hlavní 
(současné Bezručově) ulici. 
Dosavadní 1. učitel Bohumil Jas-
chek byl vládním úřadem pový-
šen do funkce nadučitele. V sa-
mém závěru roku se uskutečnila 
sbírka na dar pro landráta Maxe 
von Pohla. V právě nastupu-
jícím roce 1895 završil čtvrt-
století, co byl zvolen okresním 
hejtmanem v Ratiboři. Sbírka 
k jeho významnému jubileu 
vynesla 300 marek. Obec po-
sléze dar předala oslavenci. 
Německo se už 6. rokem ve-
hementně pohybovalo ve víru 
velmocenského soutěžení. Lodi-
vodem se stal císař Vilém II., po 
kterém bylo období do I. světo-
vé války pojmenováno. Den po 
císařových 36-tinách se v lednu 

v novém hostinci Emanuela 
Mullera (postavený v roce 
1894) shromáždili představitelé 
obce (už podruhé za předsed-
nictví Dr. Viktora Malische). 
Slavnostní projev na počest 
císaře pronesl ředitel panství 
Rehren. V kulturní části pak vy-
stoupili a své umění představili 
učitelé Kreis a Neumann, kte-
rý byl vynikajícím houslistou. 
Účastníci mohli obdivovat kuri-
ózní sbírku vystavenou občanem 
Mannem. Setkání s přípitkem 
na oslavu Vilémových naroze-
nin pravidelně probíhala v led-
nových termínech podobným 
způsobem i v následujících 
letech. Musely se obejít bez 
účasti hospodářského ředitele 
Rehrena. Velice oblíbený a lidmi 
vážený pán dobře věděl, proč 
odešel do Vratislavi.

Mladý hrabě Pfeil už 
krátce po dědově smrti za-
čal vypočítavě zacházet se 
zděděným majetkem a značný 
díl na kraji katastru panství pro-
dal. Po odchodu hospodářského 
ředitele Rehrena začalo panství 
upadat. Jeden z účastníků 
oslav císařových narozenin, Josef 
Seyfried mladší, během zimních 
měsíců roku 1895 vypracoval dle 
požadavků poštmistra Fuchse 
plány na výstavbu nové pošty. 
K jejich vyhotovení poskytl pošt-
mistr staviteli informaci o uspo-
řádání služebních místností.

Se stavbou pošty bylo za-
počato na jaře na koupeném 
pozemku učitele Tašky na nové 
cestě (dnešní Poštovní) blízko 
nádraží. Tehdy byl ředitelem 
školy Moravcem z Velkých Hos-
tie založen ovocnářský a zahrad-
nický spolek. Byl velmi agilní, 
k čemuž přispěl i jeho čestný 
předseda nadzahradník panství 
Wiesner. Prvních 12 členů se 
na ustavující schůzce sešlo 25. 
března u Mullera. Zájem o něj 
v příštích letech stoupal. Navá-
zal na hospodářský spolek, který 
v Kravařích a Koutech ustavil 
učitel Arndt, vyučující na hospo-
dářské škole v Opolí.

Spolek měl vlastní časopis, 
pořádal veřejná shromáždění, za-
jišťoval poradenskou službu a pro 
své sympatizanty za výhodné ce-
ny sháněl zemědělskou produkci. 
V představenstvu působil bývalý 
fojt František Gebek, Emil Ho-
lesch za kravařské a František 
Luzar za koutské členstvo.

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště
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potrestany pan

Finanční sbírky a příspěvky 
jsou většinou hlavním zdro-
jem příjmů různých organizací 
a spolků.

Je pravdou, že různých sbírek 
v současné době přibývá a že člo-
věk musí být opatrný při darování 
peněz a že se musí umět mezi 
různými žádostmi o příspěvek 
orientovat.

V obci Bolatice se nejčastěji 
konají sbírky v kostele na pod-
poru Římskokatolické farnosti 
v Bolaticích (provoz kostela, 
fary,...) a Tříkrálová sbírka, jejíž 
výtěžek je převážně určen na 
podporu činnosti Charity Hlučín 
a na humanitární účely.

Kostelní sbírky stačí v součas-
né době na úhradu provozních 
nákladů kostela i fary a na prová-
dění drobných oprav těchto budov 
a úprav pozemků.

Vzhledem k tomu, že v kostele 
by se měly opravit všechny fresky 
na stropě (odhad nákladů cca 4 
milióny korun), opraveny mají být 
i varhany (náklady na opravu asi 2 
milióny korun), vybudovat by se 
mělo i vytápění kostela, opravit 
by se měla fara (podlahy, stropy, 
okna,... - odhad nákladů je více 
jak 1 milióny korun), nestačily 
by finance ze sbírek v kostele na 

všechny tyto opravy. Farní úřad 
se bude snažit získat peníze 
i z dotací státu, EU i z různých 
nadací, přesto bez finanční pod-
pory farníků se tyto akce nebudou 
moci uskutečnit. Současné roční 
příjmy Římskokatolické farnosti 
v Bolaticích činí cca 850 000,- 
Kč, z nichž ve farnosti zůstává asi 
750 000,- Kč.

Průměrně navštíví každý tý-
den mši svatou v sobotu a v nedě-
li asi 1 200 farníkú a každý z nich 
průměrně daruje na těchto mších 
asi 13 korun. Pokud by se dary 
farníků zvýšily alespoň o něko-
lik korun každý týden, mohl by 
Farní úřad uvažovat i o půjčce 
u banky na všechny výše uvedené 
opravy.

Na letošní Tříkrálové sbírce se 
vybralo 97 807 Kč, což je asi o 16 
tisíc korun méně než loni, ale jen 
o 3 tisíce korun méně, než v roce 
2004. Někomu se to bude zdát 
málo, ale musíme si uvědomit, 
že loňská sbírka byla pořádána 
v době těsně po hrůzách s tsuna-
mi v Asii a občané byli hodně 
ovlivněni obrovským neštěstím 
tamních lidí a byli proto i štědřej-
ší. Pokud i v příštích letech lidé 
zachovají přízeň Charitě alespoň 
jako v současnosti, bude moci 

Charita provozovat své činnosti 
ve stejné podobě jako nyní.

Řada našich občanů je členy 
různých spolků, kam většinou při-
spívají částkou 100 korun ročně. 
Celková výše členských příspěv-
ků jednotlivých spolků záleží na 
počtu členů starších 18 let. A tak 
do pokladny spolků přijde někdy 
5 000,- Kč, někdy 15 000,- Kč. 
Tato částka však tvoří jen zlomek 
z celkového rozpočtu spolků 
(rozpočty spolků se pohybují od 
několika tisíc až po 600 000,- 
Kč, např. FK Bolatice). Spolky 
pro svoji činnost získávají peníze 
i od sponzorů, z obce, z výstav 
a z pořádání různých akcí.

Do pokladny zatím nepřispí-
vají děti a mládež, které většinou 
nemusí platit za členství ve spol-
cích. Na jedné straně je dobré, že 
se podporuje činnost mládeže, 
na druhé straně si děti a mladí 
neváží vybavení spolků a všech 
výhod, kterých se jim ve spolcích 
dostává.

V městech platí rodiče za 
možnost trénování ve fotbalo-
vých, hokejových týmech, jiných 
sportech či za návštěvu domů 
dětí a mládeže měsíčně až stovky 
korun! Určitě nikdo nechce, aby 
členové spolků platili velké část-

ky za působení v organizacích, 
ale měli by přispívat na náklady 
svého spolku a tím ho více pod-
porovat.

A kdo má svůj spolek rád, ur-
čitě nějakou korunu navíc najde.

Také naše ZŠ i MŠ Bolatice 
vylepšuje pracovní prostředí 
svých žáků díky příspěvkům 
sponzorů, rodičů a také díky 
výtěžkům z různých akcí (ples, 
Vinobraní, Dětský den, Cesta za 
pohádkou). Bohužel v posledních 
letech se snižuje zájem rodičů 
o koupi vstupenek na společenské 
akce školy a také příspěvky rodičů 
jsou rok od roku nižší.

Čím méně je peněz ve škole 
i ve školce, tím méně může škola 
nakupovat nové učební pomůcky 
a pomaleji vybavuje herny i od-
borné učebny. A pro lepší výcho-
vu i vzdělání je nutné zlepšovat 
životní i pracovní prostředí školy. 
Vždyť děti tráví ve škole i více 
jako, čtvrtinu dne!

Na všech výše uvedených 
příkladech je vidět, že ani jedna 
organizace či spolek nemůže 
existovat bez finanční pomoci 
obce, sponzorů, členů spolků 
a organizací a svých příznivců 
a přátel.

HP
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Ve Vřešině za hřiščem, jak 
védě cesta přes Karlovec do Had, 
stal kdyšik fajny zámek. V nim 
ale meškal moc zly pan, kery ne-
měl žádného rad, enem svoje dva 
psy. Jeden raz večer byl taky ška-
redy čas, věter hučel, staré stromy 
ohýbal až na zem, k ternu se ešče 
přidal dešč, no jak se pravi, škoda 
psa vyhnač. Děvucha, kera tam 
služila, se už chystala do loža, dy 
beztak nešlo nic robič, a v tym se 
odevřely dveři a pan ji nakazoval, 
že se ma oblec a išč do Hači pro 
pana farařa, něch přidě na zámek 
zaopatřič nemocného.

Děvucha povzdechla, pře-
hodila přes ramena hytku, vzala 
latarňu a vydala se na cestu. 
Čma jak v měchu, no tak može 
vypadač enem cesta do pekla, 
pomyslela se. Mistama nemohla 
ujišč, jak ju věter držel a šarpal 
s ňu na všecke strany. Páru rázy 
i upadla, ale všeckemu je raz ko-
nec. Z posledních šil zaklupala 
na dveři fary. Pan farář se ji zlek, 
byla mokra jak myš a tak zmrzla, 
že mu neuměla ani pověděč, čemu 

přišla. Zaved ju do kuchyně, po-
sadil ku peču a do ruky ji včisnul 
hrnek horkého čaja. Poviz mi, 
co če tu tak neskoro a v takým 
nečase přivedlo? Pověděla mu, 
ale kdo tam na zámku umira, to 
mu pověděč neuměla. No něda se 
nic robič, kručil pan farář hlavu, 
taku službu něsmim odmitnuč, 
a napočnul se strojič.

A šli. Cesta nebyla o nic lepši, 
věter se točil, hučel ve stromoch 
a semtam se ešče i zablýsklo a za-
hřmělo. Pan farář už byl v rokoch, 
tuž ešče co chvila odpočívali a oba 
se oddechli, jak zahledli v dálce 
osvícené okna zámku.

Choč už bylo tak kole půlnoci, 
sam zámecky pan im odevřel. Kaj 
je ten nemocny? ptal se pan farář. 
Su dva! Poče honem se mnu, pra-
věl zámecky pan a ved ho do izby. 
Pan farář ve dveřoch ztuhnul. 
V lůžku leželi dva psi! To už se 
zámecky pan smial na cele kolo, 
jak se z pana farařa vystřelil. Ten 
se beze slova obračil a odchazal. 
Jak vyšel ze vrat, tak ešče zámek 
přežehnal. Zahřmělo a v ty pjaty 

cely zámek zapadnul do země. 
Misto zámku tam zostala enem 
bažina. Netrvalo dluho, a začlo se 
po dědině povědač, že tam straši.

Jedneho dna se vracal z hač-
skej hospody dom jakyšik pa-
cholek a druhy děn povědal, co 
se mu přihodilo. Zaš byl taky 
škaredy čas, blýskalo se, hřmělo, 
padalo, ale onemu to moc neva-
dilo, dy měl v bruchu gořalku. Jak 
přišel ku temu mistu, kaj kdyšik 
stal zámek, tuž se fest zablýsklo 
a un zahlednul, že přes tu baži-
nu idě ku němu fajně oblečeny 
pan a podava mu kluč. Pacholek 
natáhnul ruku, ale ni a ni na ten 
kluč došahnuč. Už už se zdalo, 
že došahně, ale v tym zahřmělo 
a pan byl preč i s klučem. Jak to 
povědal doma, tak mu pravěli, že 
to isto byl zámecky pan, kery dyc-
ky jak je nečas, tak tam čeká, aby 
muh komušik ten kluč dač. Až 
se to podaři, tak budě jeho duša 
vysvobozena. Ale do něskajška se 
tak nestalo.

Z knihy Jany Schlossarkové
Po hrbolatym chodniku

toulavá kamera české televize
natáčela v našem skanzenu

V sobotu 21. 1. 2006 natá-
čela Česká televize v Bolaticích 
ve skanzenu lidových tradic 
pořad, který má být odvysílán 
v pořadu Toulavá kamera, kte-
rý můžete vídávat na prvním 
programu České televize kaž-
dou neděli v 10.00 hodin.

Jsme velmi rádi, že i náš 
skanzen se dostal do takového 
skvělého pořadu, ve kterém 
jsou prezentovány i největší 
historické skvosty naší repub-
liky. Bolatice i náš skanzen se 
tak dostanou do podvědomí 
široké české veřejnosti.

Poděkování za přípra-
vu skanzenu pro natáčení 
patří panu Josefu Šenovi, 
panu Dominiku Theuerovi, 
panu Jiřímu Burianovi a pa-
ní Ireně Šimečkové a velké 
poděkování si zaslouží i pan 
Josef Dastík a pan Verner 
Valenta, kteří pro filmové 
záběry předváděli i tradiční 
stolařské a brašnářské práce na 
vesnici.

HP
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zajímavosti z dalšícH oBcí Hlučínska

Ludgeřovice
Ludgeřovice si zapamatuje 

každý, kdo jednou projel silnicí 
mezi Ostravou a Hlučínem. Dů-
vodem je monumentální komplex 
kostela, fary a přilehlých budov 
v novogotickém stylu, který byl 
v obci postaven na počátku 20. 
století.

 Ludgeřovice se táhnou údo-
lím kolem potoka, okolí obce je 
obhospodařováno zemědělsky. 
V jižní části katastru se rozkládá 
poměrně rozsáhlý Ludgeřovický 
les s několika rybníky, v severo-
západní části katastru  rozsáhlý 
lesní komplex Černý les se dvěma 
přírodními rezervacemi, který 
přechází do katastru obce Šilhe-
řovice. Krajina kolem Ludgeřo-
vic je kopcovitá, s mnoha lesíky 
a remízky. 

Do konce 19. století  Ludge-
řovice byly menší zemědělskou 
vsí. V roce 1782  byly v okolí 
Landeku otevřeny čtyři uhelné 
sloje. Pro velikost a charakter  
Ludgeřovic měla tato událost 
zásadní význam. V roce 1793 
žilo v Ludgeřovicích 357 oby-
vatel, v roce 1910  už 3175 oby-
vatel. Ludgeřovice se rozrostly 
a postupem času vytvořily spolu 
s Petřkovicemi a Markvartovice-
mi  souvislý pás osídlení dlouhý 
několik kilometrů. Ze zeměděl-
ského sídliště se stalo zázemí 
průmyslu. Tento vývoj pokra-
čoval i ve 20. století. Ludgeřo-
vice postupně ztrácely tradiční 
vesnický ráz a  staly se součástí 
ostravské průmyslové aglomera-
ce. Většina obyvatelstva nachází 
obživu v průmyslu a ve službách 
a navazuje pracovní a osobní 
vazby mimo region Hlučínska. 
Přesto jsou vazby na původní 
region a udržování tradičního 
myšlení i v této obci stále ještě 
hodně silné.

Kostel  svatého Mikuláše
Už před rokem 1522 stál 

v Ludgeřovicích dřevěný kostelík 
svatého Mikuláše. V roce 1798 
byl postaven zděný kostel, který 
byl zasvěcen stejnému svatému. 
Stál v místech, kde je dnes bílý 
kříž  u vchodu do kostela. Pozů-
statkem podlahy starého kostela 
je červená dlažba kolem kříže. 
Kostel z roku 1798 byl postaven 
v barokním slohu. K farnímu 
majetku patřilo pole, menší lou-
ka, ovocný sad a farský les. 

Na konci 19. století bylo už ve 
filiální farnosti Ludgeřovice na 
5 000 věřících. Ti se dožadovali 

vlastní farnosti a faráře, který by 
zajišťoval pravidelné bohoslužby. 
Od konce 80. let 19. století se 
začalo jednat o výstavbě farního 
komplexu.

Stavět se začalo v roce 1902 
a to stavbou farní budovy 
s chlévy a stodolou. Projektan-
tem a stavitelem byl benešovský 
podnikatel Josef Holuscha. Fara 
byla dokončena roku 1903 a do 
funkce prvního faráře v Ludge-
řovicích byl uveden hlučínský 
kaplan P. Alois Bitta. 

Budova kostela byla dostavě-
na a vysvěcena v roce 1907, ve 
stejném roce byl založen nový 
hřbitov. Stavba kostela trvala 17 
měsíců a pracovalo na ní přes 300 
stavebních dělníků. V roce 1911 
byla postavena hřbitovní kaple, 
která pak sloužila jako márnice.

Komplex kostela, fary, hřbi-
tovní kaple a hospodářských 
budov je postaven v novogotic-
kém stylu. Venkovní části stavby 
jsou z režného zdiva, z kvalit-
ních, několikrát vypalovaných, 
spárovaných cihel bez omítky. 
Na výzdobě interiéru se podíleli 
malíř Philliph Schuhmacher 
z Mnichova a sochař G. Schreier 
z Řezna. Mramorová kazatelna 
a křtitelnice byly zhotoveny pod-
le návrhu kravařského architekta 
Josefa Seyfrieda. V roce 1911 
byl kostel vybaven dubovými 
lavicemi. 

Svou polohou, velikostí 
i interiérem tvoří kostel svaté-
ho Mikuláše v Ludgeřovicích 
významnou součást kulturních 
památek Hlučínska.

Charitní domov sv. Mikuláše
V bývalých farních hospodář-

ských budovách byl v 90. letech 
20. století vybudován charitní 
domov. Na jeho provozování se 
podílí i obec Ludgeřovice.

Dům svaté Eufrasie
Dům, kde jsou poskytovány 

ubytovací služby pro krátkodobý 
pobyt matek s dětmi, které se 
nacházejí v nouzi.

Osada Vrablovec
Součástí Ludgeřovic je i osada 

Vrablovec. V posledních letech se 
osada rozrostla, staví se zde nové 
domy  ve velice pěkném pro-
středí v blízkosti lesů nedaleko  
Ostravy.

Ludgeřovický les
V jižní části katastru se 

rozkládá poměrně rozsáhlý 
Ludgeřovický les. V současné 
době jsou jeho převážně smrkové 
porosty převáděny na přirozeněj-

ší druhovou skladbu s listnatými 
dřevinami. Poddolování vlivem 
těžby se místy projevuje tvorbou 
pinek, což jsou poklesy trychtý-
řovitého tvaru. Největší z nich 
má být sanována. 

Janova lípa
Na neoploceném pozemku 

mezi rodinnými domy roste na 
vyvýšeném místě v ulici Sle-
pá lípa malolistá, jejíž stáří je 
odhadováno na 180 let. Lípa 
má v obvodu kmene 130 cm, je 
vysoká 25 m, šířka její koruny je 
11 m. Strom je stále vitální. Jeho 
koruna je mezi nižší zástavbou 
viditelná z daleka.

Rybníky
Na katastru obce se nachází 

celá řada menších i větších ryb-
níků. Mezi nejznámější patří 
rybníky u Ludgeřovického lesa. 
Jejich okolí je využíváno jako 
rekreační zóna.

Markvartovice
Obec Markvartovice leží 

ve východní části Hlučínska, 
v oblasti, která tvoří zázemí os-
travské průmyslové aglomerace. 
Zástavba v obci plynule navazuje 
na zástavbu v obci Ludgeřovice. 

Krajina v okolí obce je mírně 
zvlněná. V údolích s drobnými 
vodotečemi je několik menších 
rybníků a rozptýlená zeleň. 
Pozemky v okolí Markvartovic 
jsou obhospodařovány převážně 
zemědělsky.

Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple byla postavena v rámci 

rekatolizačního úsilí jezuitů ve 
2. polovině 17. století. Kaple byla 
postavena v raně barokním slohu. 
Při přechodu fronty v roce 1945 
byla kaple vybombardována. Po 
válce byla znovu obnovena.

Stromy
U kaple roste mohutný dub 

letní, v severní části obce v za-
hradě na svahu nad údolím po-
toka se nachází další dub letní, 
který byl navržen na památný 
strom.

Kozmice
Mezi Hlučínem a Dolním 

Benešovem nedaleko řeky Opa-
vy leží obec Kozmice. Krajina 
kolem Kozmic je zvlněná, tvoří 
ji pole, louky, lesy i remízky, na 
katastru obce stojí skála, protéká 
jím řeka Opava, zasahuje do něj 
jezero vytvořené těžbou štěrku. 
Kdysi převážně zemědělská 
obec se stala koncem 20. století 
součástí zázemí ostravské prů-
myslové aglomerace. Výraznou 
dominantou obce i širokého okolí 

je věž kostela, postavená pomocí 
nejmodernější techniky na konci 
20. století.

Kostel sv. Floriána
Samostatnou farností se staly 

Kozmice v roce 1919. Původní 
kostel z roku 1804 byl v té době 
už poničený. Od roku 1926 se 
konaly sbírky na nový kostel. Se 
stavbou se začalo v roce 1932, 
k vysvěcení došlo v roce 1936. 
Během 2. světové války byl kos-
tel vybombardován, k jeho obno-
vě došlo v roce 1947. Věž kostela 
byla přistavěna až koncem 20. 
století.

Inspirací pro stavitele kozmic-
kého kostela byl sloh starokřes-
ťanských bazilik. Významným 
rysem tohoto slohu je prostota, 
která nutí soustředit pozornost 
na úkony u oltáře.

V 50. letech byl v okolí koste-
la vysázen krásný park, který je 
dodnes udržován.

Cihlová stodola s ohradní zdí
Stodola s ohradní zdí v Koz-

micích je výraznou cihlovou 
stavbou typickou pro konec 19. 
století. Stavba byla vyhlášena 
kulturní památkou.

Památník válek
U silnice z Hlučína do Opavy 

stál zděný sloup, pod nímž byli 
pohřbeni vojáci ze slezských vá-
lek. Dnes je upraven a vydáván za 
památník tureckých válek.

Obecní skála
Do roku 1936 se zde těžil 

kámen (i na stavbu pevností, tzv. 
bunkrů), na vršku bylo oplocené 
mrchoviště. Později zde byl 
vysazen třešňový sad, v lomu až 
do roku 1938 tábořili cikáni. Po-
slední těžba kamene zde proběh-
la v roce 1965. Kámen byl určen 
na stavbu silnice do Jilešovic.

Řeka Opava
V údolí řeky Opavy se za-

chovaly fragmenty nivních luk, 
část jich však byla zatopena hlu-
čínskou štěrkovnou. Štěrkovna 
zasahuje i na katastrální území 
Kozmic.

Lesy
Do severní části území za-

sahuje les Bor. Na menší louce 
v prostoru bývalé vojenské 
střelnice na jižním okraji lesa 
je jediný v současnosti známý 
výskyt chráněné vstavačovité 
rostliny – vemeníku dvoulistého 
na Hlučínsku.  Druhová skladba 
lesa je však negativně ovlivněna 
holosečemi a výsadbou s převa-
hou jehličnanů.

Eva Tvrdá
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

rady pro Balovniky

závan postní doBy

Před odchodem na bal se pošpiglovač,

povolič male galaty, butky vyglancovač.

Spolknuč sadla spuščeneho,

aby břuch měl co mastneho.

Na klizave zole lepidlo naklipač,

aby sy němušel pyskem parket lizač.

Vzač se sebum co do huby.

Chlebičky, gořalku či jine paskudy.

Uvařič mastnu polevku na spraveni.

Dač pivo na sedmy schod na vychlazeni.

Po balu to budě všecko jak najdzene.

Stači se z loža vykulič – je to připravene.

Rady pro baby:

Zavřiče oči, jak se vam chlop na pul bala 

strači.

Buď tancuje s inšum robum,

nebo se opija se svojim kolegum.

Nězavidče inym robam jejich klajdy nove.

Beztak zasej stlustly a chcu byč šlankove.

Něchvalče dňa před večerem a jejich 

paradu.

Podivajše se ku ranu na jejich fasadu.

Rady pro chlopy:

Hned ze začatku, než vam začně gořalka 

šmakovač,

je třeba všecke zname roby za střizliva 

vytancovač.

Jak budu hrat valčik - ten se šatečkoma,

možeče se lubač enem se staryma ro-

boma.

Moc se po inšich nědivajče a tu svoju se tym 

něpohněvajče.

A jak se ku ranu budeče pomahač ku 

domu,

něbrač sako od sušeda a nězapomněč 

svoju robu.

                  A. M.

S prvním březnovým dnem za-
ťuká na rameno postní doba všem, 
kdo vyznávají křesťanské tradice. 
Ukončí se tak vláda rozjařeného, 
masopustního období a popeleční 
doba nastolí, v jakém tónu se bude 
odehrávat čtyřicet dní předveliko-
nočního půstu. Od uvědomělých 
křesťanů se  mimo jiné očekává, 
že se ve volném čase během postní 
doby nebudou oddávat bujarým 
zábavám s hudbou a tancem,  
nebudou pořádat hlučné svatby 

a vařit rozmařile, nýbrž zvolí jí-
delníček prostý a nenáročný. Půst 
není jen věcí žaludku, i když je tak 
často pojímán, předně by měl být 
vnímán jako doba obrácení. 

Je to pro křesťany období nej-
vhodnější pro práci na opravdové 
přeměně a obnově, urovnávání 
všech svých zmatků. Odklonem 
od světských radostí se přibližují 
k Bohu, dovolují mu, aby je pro-
měnil a vydávají se kráčet po jeho 
cestách. Ježíš svým postem ukazuje 

svobodu, které nabyl povznesením 
se a deklaruje tak, že umí žít z ji-
ného „chleba“, kterým je „každé 
slovo, které vychází z Božích úst“ 
(Mt 4, 14).

Věnujme v dalších předveliko-
nočních týdnech svoji veškerou 
energii tomu, abychom odolávali 
pokušením v nejrůznějších for-
mách a zároveň se dovedli zřek-
nout i příjemných věcí nebo čin-
ností, které po zbytek roku nejsme 
ochotni postrádat. 

ze silnic zimou zkoušenýcH

Máte malé dítě a nejste si 
jisti jeho vývojem? Má Vaše dítě 
zdravotní postižení? Máte obavu, 
že něco zanedbáte? Potřebujete 
poradit?

Rodičům, kteří mají malé dítě 
se zdravotním postižením, je ur-
čena sociální služba raná péče.

Raná péče je terénní služba 
- poradci dojíždějí do domác-
nosti rodiny, která dítěti zajišťuje 
bezpečné a známé prostředí. Je 
zaměřena na podporu rodiny 
a podporu vývoje dítěte s ohle-
dem na jejich specifické potřeby.

Tuto službu poskytuje Slezská 
diakonie - Poradna rané péče při 
středisku Benjamín. Sídlo porad-
ny je v Krnově, odkud poradci 
vyjíždějí do rodin, které o službu 
projeví zájem.

Poradna rané péče se zabývá 
dětmi s mentálním, pohybovým 
a kombinovaným postižením, 
dětmi předčasně narozenými 
a dětmi s autismem. Věk dětí 
je od narození do 7 let nebo do 
nástupu do školního zařízení. 
Na poradnu se mohou obrátit 
i rodiče, kteří si nejsou jisti vý-
vojem svého dítěte nebo ti, kteří 
potřebují jen jednorázovou kon-
zultaci. Každá rodina má svého 
poradce - speciálního pedagoga, 
který spolupracuje s týmem dal-
ších odborníků (složení týmu 
vychází z potřeb rodiny). Poradce 
navštěvuje rodinu v intervalu 1 
až 3 měsíce, v případě potřeby 
i častěji. Na první schůzce se po-
radce seznámí s dítětem i rodiči, 
informuje rodiče o nabízených 

službách. Společně s rodiči se 
domluví na formách další spo-
lupráce. Každá další návštěva se 
odvíjí podle potřeb rodiny.

Délka a průběh návštěvy se 
řídí potřebami a přáním rodi-
čů. Poradce s rodiči konzultuje 
jednotlivé postupy práce s dítě-
tem, pomáhá při výběru vhod-
ných hraček a rehabilitačních 
pomůcek, poskytuje podněty 
a návrhy na řešení problémů, 
sociálněprávní poradenství 
a zprostředkovává kontakty na 
další odborníky. Veškeré služby 
jsou poskytovány zdarma.

Poradnu rané péče můžete 
kontaktovat na telefonním čísle 
554 610 402 nebo 737 702 896. 
Další informace získáte i na 
www.sdk.cz/benjamin.

raná péče - podpora a provázení rodin dětí s postižením

S potěšením bych ráda při-
táhla pozornost k jednomu faktu, 
kterému jste doposud možná 
nevěnovali pozornost. Měsíčník, 
který právě držíte v ruce, dopo-
sud neprošpikoval své stránky 
nostalgickými vzpomínkami na 
předzimní povrch silnic – dě-
rami nepoznamenaný, na roz-
počty měst a krajů před krutou 
zimou – neplánovanými výdaji 
po opravách vytlučených míst 
nepoznamenané. Až letos jsem 
se neovládla.

V denním tisku musíme nevy-
hnutelně čelit zprávám o tom, jak 
si lze „užít“ kličkování rozbitými 
silnicemi, ač tuto skutečnost nad-
to denně zakoušíme. Dennímu 
tisku věnuje pozornost každý, ko-
mu se příčí zaostat za společností, 
která staví na informacích jako na 
jednom z důležitých pilířů. Vý-
tluky na silnicích se každoročně 
stávají vděčným soustem, týkají 
se širokého okruhu obyvatel 
– těch motorizovaných. Mají 
být rozsáhlé reportáže, důsledně 

věnované problematice otřesného 
stavu vozovek vlivem nepřízni-
vých klimatických vlivů, apelem, 
poukazem na viníka či jen tako-
vým kolektivním povzdechem 
s nádechem rezignace?   

Každý, kdo se chystá pohlížet 
na silnice po kruté zimě, měl by 
si zachovat notný nadhled. Přece 
jen hovoříme o situaci, které se 
prakticky nelze vyhnout, při-
nejmenším do doby, než ovládne-
me rozmary počasí.

V posledních únorových 
dnech se v regionálním tisku 
objevil sloupek, který onen po-
věstný nadhled pojal za primární 
vodítko a dovedl ho k velmi 
radikálnímu pólu. Autorka totiž 
pohlédla na díry v asfaltu (jedné 
nejmenované silnice I. třídy) 
jako na věc veskrze užitečnou 
a snažila se na čtenáře sugestivně 
působit ve smyslu tom, že je třeba 
v roztlučených silnicích vidět 
„zkoušku naší psychické odolnos-
ti a sebeovládání“. Netušíte-li, co 
znamená ironie, pravděpodobně 

vás publikované názory nadzved-
nou ze židle, zamýšlenou reakcí 
však byl nepochybně úsměv a více 
či méně souhlasný úšklebek. Až 
budete po přečtení těchto řádků 
prověřovat svoji pohotovost na 
silnicích rozličných tříd, pravdě-
podobně se již bude schylovat ke 
kalendářnímu jaru a úsilí pracov-
níků Ředitelství silnic a dálnic 
bude směřovat k vytvoření utě-
šenějšího stavu. Do té doby však 
ještě nějaká voda uplyne a o mno-
ha jámách, které zdobí silnice, se 
mnoho listů popíše. 

Pakliže před příští zimou 
budou silnice vypadat na pohled 
solidně a užitelně, po nesčetných 
teplotních výkyvech nás tání opět 
o pár iluzí připraví. Zopakovat si 
slovní zásobu vulgarismů je jedna 
z variant, jak vyjádřit tichý protest. 
Nepochybně přijdete na další, od-
víjet se budou od temperamentové-
ho založení vaší osobnosti.

Popusťte uzdu fantazii a při-
držte  otěže motorovým vozidlům, 
až se budou vzpínat nad děrami.  

25. března 2006 v 9.30 hodin 

XXII. ročník taneční soutěže
„Hlučínská lilie“

Za podpory dotačního programu 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kulturní centrum Hlučín


