
2004 ČERVENZRCADLO HLUČÍNSKA

ČERVEN 2004 CENA 3,- Kč

OBSAH:

Zahrádkářské rady 

Křížovka o ceny

Chrámové stavby
na Hlučínsku

Obec Darkovice

str. 4

str. 2

str. 5

str. 6

Tip na výleT

Obecní úřad OldřišOv

Od zámku k zámku - asi 6 km 
pěšky 

Jízda vlakem do Velkých Hoštic 
a délka trasy se bude zamlouvat 
jak dětem tak i lidem starší věkové 
kategorie. Po vystoupení z vlaku 
půjdeme napřed ke kostelu sv. Ja-
na Křtitele. Je z roku 1773 a  jeho 
obnovená fasáda svítí již z dálky. 
Tento mimořádně krásný barokní 
kostel má strop bohatě vyzdoben 
freskami s náměty např. Utrpení 
Ježíše Krista, Stětí sv. Jana Křtitele 
a Korunovaci P. Marie zhotovenými 
známým malířem Sebastinim, které 
jsou uzpůsobeny pro jediný pohled 
od vchodu kostela. Škoda, že vět-
šina kostelů musí být uzamčena a 
nelze nahlédnout do jejich interié-
rů. Bohužel nenechavců a vandalů 
je stále mezi námi víc než dost !

V těsném sousedství se nachází 
pěkný zámek, v současné době se 
obnovuje fasáda ve stejných barvách 
jako je kostel. V jeho přízemí se na-
chází malá hospůdka, která se ote-
vírá denně v 11 hod. Ve starých roz-
lehlých podzemních sklepeních je 

Vinotéka, bohužel ta je přístupná 
jen v pátek od 15 hod. a v sobotu 
od 17 hod. Od vchodu do zámku 
se nám otevře nádherný pohled 
do zámeckého parku na můstek a 
na upravenou pěšinu lemovanou 
staletými lípami. Sejdeme k můst-
ku a před ním odskočíme kousek 
vpravo k tůňce se stulíky a vodními 
mlýnky. V okolí zámku jsou lavičky 
i stoly, kde si můžeme odpočinout a 
občerstvit se z vlastních zásob. Pak 
přejdeme přes můstek a pokraču-
jeme pomalu pod zelenou klenbou 
„gotické katedrály“, obdivujeme 
souhru činností Stvořitele a člověka  
až dojdeme na konec parku. Čer-
vená značka nás vede okrajem Vel. 
Hoštic, pak  kolem hřiště a pěkně 
upravených zahrad rodinných dom-
ků až na polní cestu. Ta nás přivede 
až k osamělému dubu s označením 
cyklostezky a  červenou značkou, a 
ta nás bezpečně  dovede až do zá-
meckého parku v Kravařích. 

Tady se opravdu máme na co dí-
vat. Vzácné staleté stromy, rybník, 
jehož upravený břeh zdobí břízky, 

opravené kamenné můstky přes 
zurčící potok, zkrátka každý koutek 
tady má svůj půvab, jen musíme být 
obezřetní, když se po parku pohy-
bují hráči golfu. Samotný žlutobílý 
zámek působí svými pravidelnými 
liniemi až neskutečně a stojí za to jej 
obejít ze všech stran. Škoda obro-
vitých stromů v jeho sousedství, na 
kterých jmelí dokončuje dílo zkázy. 

Pokud budeme mít čas a chuť, 
je možno si prohlédnout skromnou 
stálou zámeckou expozici kromě 
pondělka a polední přestávky, ke 
které obvykle patří nějaká zajímavá 
putovní výstava. Naposled se poko-
cháme pohledem na zámek a jeho 
okolí ze zámecké brány a po konsta-
tování, že na tej Prajzskej je stejnak 
nejfajnějši, se vydáme k hlavní cestě. 
Věnujeme zámku skutečně poslední 
pohled a pak po chodníku vpravo 
pokračujeme k nádraží. Pro ty, které 
příliš netrápí štíhlý pas nebo zrovna 
trápí hypoglykémie, doporučujeme 
ještě opravdovou třešinku na dortu 
v cukrárně paní Jařabové. 

M.F.

Pane starosto, jaké jsou ve vašíobci 
novinky?

V letošním roce neprovádíme 
žádnou investiční činnost. Připravu-
jeme projekčně lokalitu pro výstavbu 
30 rod. domků. Musíme se snažit, 
aby se počet obyvatel v obci zvýšil, 
hlavně dětí. Máme nově dosta-
věnou ZŠ s tělocvičnou a dalším 
zařízením. První předpoklad jejího 
provozu je dostatek dětí, víme jak to 
vypadá celorepublikově. Pouze tímto 
malým příspěvkem chceme přispět 
ke zvýšení počtu obyvatel. Na pod-
zim letošního roku chceme započít 
s výstavbou inženýrských sítí tak, 
aby v roce 2005 byly stavební parcely 
připraveny k výstavbě rod. domků. 
Kromě přípravy stavební lokality se 
projekčně připravujeme na výstavbu 
splaškové kanalizace a následně vý-
stavbu čistírny odpadních vod.

Jak budete odpadní vody čistit? 
Budete stavět čističku odpadních vod 
nebo splaškovou vodu odvádět tzv. 
biologickým čištěním?

Budeme stavět klasickou čističku 
odpadních vod. Předpokládáme, že 
finanční náklad na výstavbu čistič-
ky bude cca 60 miliónů korun. Pro 
tyto účely jsou poskytovány dotace 
ve výši 70 % rozpočtových nákladů 
a 30 % z vlastních prostředků. Po 
dlouhé době se naše obec zadluží, 
i když samozřejmě vše připravíme 
tak, abychom dotaci obdrželi. Letoš-
ní rok se pro naši obec vyznačuje tím, 
že se připravuje na další akci, která je 
pro naši obec důležitá. Je to rekon-
strukce a generální oprava našeho 
zámečku, kde chceme umístit různé 
služby a zařízení pro občany jak jsme 
informovali v tomto měsíčníku v ro-
ce 2003. Kromě projekčních příprav 
se naše obec připravuje na jubilejní 
oslavy vzniku obce Oldřišov. První 
zmínka o existenci nebo založení 
obce je z roku 1234. V letošním roce 
v červnu oslavíme 770 let trvání ob-
ce. Hodláme vydat knižní publikaci 
o dějinách a životě obce a na podzim 
řadou kulturních akcí toto jubileum 
oslavit.                                       Luk

Hodnou dobu rostla na plo-
še v těsné blízkosti hlučínské 
štěrkovny budova, která svými 
jasnými barvami prozářila široké 
okolí a v ko-
nečném dů-
sledku snad 
i životy šesti 
desítek se-
niorů, kteří 
v ní nalezli 
k l i d n é 
útočiště ve 
stáří. Klienty 
jsou pře-
vážně rodilí 
„Hlučíňané“ 
nebo lidé 
z nejbližšího okolí, což je vel-
kou výhodou, patriotismus tu 
přispívá k důvěrné atmosféře. 
Mnozí z klientů tu navázali nová 

přátelství nebo obnovili ta stará 
s lidmi, s nimiž se léta neviděli.

Během dvou týdnů jsem měla 
možnost z bezprostřední vzdá-

lenosti sledovat dění v Domově 
důchodců v Hlučíně, který ofici-
álně zahájil svůj provoz v prvním 
dubnovém týdnu a první klienty 

přijal přibližně o dva týdny 
později. 

Klientů, kteří si tu začali 
zařizovat a zútulňovat své nové 
domovy, bylo v době mé stáže 
52, takže kapacita Domova ještě 
nebyla zcela naplněna. V drtivé 
většině jsou obyvateli Domova 
ženy, zastoupení muži to v tak 
jednoznačně zaměřeném kolekti-
vu rozhodně nemají jednoduché. 
Všichni klienti se zde ocitli na 
základě žádosti podané u zřizo-
vatele – v tomto případě na kraji. 
Komise složená z pracovníků 
sociálního a zdravotního odboru 
kraje na základě několika kritérií 
(pokročilý věk, zdravotní stav, 
schopnost postarat se o sebe, bez-
dětnost, osamělost…) rozhodla 
o přijetí jednoho každého z nich. 

Pokračování na straně 8

dOmOv důchOdců hlUČín
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1. den - velice dobrý od 16.00  
hodin do setmění

2. den - průměrný od 15.00 
hodin

3. den - dobrý do 13.00 
hodin

4. den - docela dobrý
5. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
6. den - průměrný od 15.00 

hodin
7. den - dobrý pouze po po-

ledni
8. den - dobrý pouze po 

poledni
9. den - dobrý pouze po 

poledni
10. den - docela dobrý
11. den - dobrý do 15.00 

hodin
12. den - průměrný od 15.00 

hodin
13. den - dobrý pouze po 

poledni
14. den - dobrý pouze po 

poledni
15. den - docela dobrý po 

poledni
16. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
17. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
20. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
21. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
22. den - špatný den
23. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
24. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
25. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
26. den - je dobrý zrána, do-

cela dobrý po poledni
27. den - je celý průměrný
28. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
29. den - je celý průměrný
30. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění

Petrův zdar!

Rybáři, pOzOR!pilný měsíc ČeRven na zahRádkách
Druhá polovina června a první 

polovina července nás prověří, jak 
jsme se o zahrádku starali od jara. 
Ochutnáváme první plody Kam-
čatských borůvek a už také jaho-
dy červenají a lákají hlavně děti 
k jejich konzumaci. Však jsme 
letos vlivem chladného jara dlou-
ho čekali na první plody. Je také 
načase ve druhé polovině června 
na protrhávání plodů na těch 
stromech, které mají velikou ná-
sadu, a to hlavně u jabloní. Tento 
zásah provedeme po červnovém 
přirozeném opadu. Protrháváme 
tak, že stopku necháme na stro-
mě a utrhneme jen samotný plod. 
Když jsou plody malé, tak se nám 
zdá, že je ovoce málo a proto dě-
láme tuto probírku ještě jednou 
a to asi tři týdny po první. To už 
ovoce narostlo a už vidíme co je 
husté a necháme u jablek kolem 
10 cm mezery mezi jednotlivými 
plody. Tyto ponechané plody lépe 
narostou a lépe se také vybarví 
a strom nám zase přinese příštím 
rokem úrodu. Když necháme 
všechny plody, strom se hodně 
vysílí a příštím rokem nám nebu-
de kvést. Některé odrůdy jsou na 
toto velice choulostivé, jako jsou 
Průsvitné letní, Prima, Ontario 
a další.

Po 15. červnu je také čas na 
ošetření jabloní proti pihovitosti 
(korkovitosti) plodů. Určitě už 
víte, které odrůdy vám toto dělají 
a proto musíte zasáhnout postři-
kem nejenom na list, ale musíme 
plody doslova umýt. Budeme 
používat buď KALKOSAN 
nebo WUXAL-CAO, kalcium. 
Proti americkému padlí na an-
greštech už jsme měli zasáhnout 
po odkvětu. Je lépe preventivně 
zasáhnout, než až tehdy, když 
jsou plody už touto chorobou 
zasaženy a to už nepomůže žádný 
postřik, Velice důležité u těchto 
napadených angreštů je řez po 
otrhání plodů a hlavně dbejte 
na řádné prosvětlení korunky 
a u jarního řezu všechny konečky 
větví zakrátit o minimálně 4 cm 
a tyto spálit. Ale toto vám radím 
každým rokem a přesto někteří 
zahrádkáři dělají po svém a toto 
padlí mají každým rokem. Keře 
a stromky, které jsou husté, ne-
řezané a které jsou sázené pod 
stromy ve stínu, tyto jsou velice 
náchylné na toto padlí. V červnu 
můžeme ještě také ohýbat nebo 
zalamovat větévky, a to hlavně 
u ovocných stěn. Po 15. červnu je 
také čas na stříhání živých plotů a 

to jak jehličnatých tak listnatých. 
Toto můžeme provádět až do 
konce července. A zase připomí-
nám, že horní část plotu musíme 
tvarovat o l0 cm užší než spodní.

Pamatujte také na okrasnou 
část zahrady, kde je hodně práce 
po odkvětu některých keřů, které 
musíme tvarovat nebo nepouštět 
je do bujného růstu. Když bu-
deme zakracovat nové přírůstky 
třeba u Vajgélii, a to až na první 
dospělý list od starého dřeva, tak 
nám opět nasadí květní pupeny 
a tyto keře pak kvetou až do 
podzimu. U dalších odkvetlých 
musíme odstřihnout tvořící se 
semeníky a zakracovat bujné 
větévky. Jsou to: zlatice, šeříky, 
deutschie a další. Také u růží 
nesmíme dopustit, aby se tvořily 
semeníky (šípky) a tyto odkvetlé 
hned uřezali až na pětičetný list, 
ale to už určitě víte. Také musíme 
hlídat napadení rzí nebo černání 
lístků a svinování lístků pilátěn-
kou a ihned zasáhnout a to buď 
postřikem nebo odstraněním 
napadených částí.

V červnu už musíme uvolnit 
roubovací pásky u peckovin, 
aby nám neškrtily naroubované 
větévky. V červnu také musíme 
dokončit zalamování výhonků 
u bonsají. Nejen u bonsají musíme 
tvarovat celé léto rostliny, ale také 
na okrasné zahradě, když chceme 
u borovic udržet hustý a malý 
stromek. Jak máte zalamovat 
mladé výhonky, vám píši každý 
rok, tak si to určitě provedete. Co 
se týče bonsají, tak některé dru-
hy se musejí zaštipávat i třikrát 
za letní období jako například 
u modřínů, habrů, javorů, buků a 
dalších. Také u brslenu je to veli-
ce důležité. Když toto vynecháte, 
pak se už obtížněji tyto tvarují.

Také o zeleninu se musíme 
v letním období více zajímat 
a hnojit a ošetřovat a nenechat za-
plevelit. Když budeme vysazovat 
nové sazeničky pórku, tak ihned 
po zasazení přikryjte záhony 
bílou netkanou textilií a nemůže 
vám tento napadnout vrtálka pó-
rová. Tuto textilii necháme na zá-
honu až do začátku října. Pak už 
není nebezpečí napadení. U rajčat 
tyčkových odstraňujte zálistky 
a hlídejte napadení škůdci. Kdo 
dal na moji radu a použil před sá-
zením dusíkaté vápno, ten nemá 
se škůdci problémy. Určitě se vy-
platí investovat peníze do tohoto 
vápna, než potom do drahých po-
střiků. U česneku hlídejme tvořící 

se květní stvoly a tyto odstraňujte 
a nechte jen asi tři na záhonu, ať 
poznáte kdy máte česnek sklízet, 
a to po narovnání stvolů. U rajčat 
můžeme také zakracovat spodní 
vyvinuté listy a to o polovinu 
a tím mají rostliny více výživy 
a lépe nám vyzrávají plody. Na 
zahradě také hlídejte škůdce ja-
ko jsou slimáci, mravenci, mšice 
a nebo obaleče a pilátky. Na mši-
ce můžeme také použít AZTEC 
140 EW a to 2,5 ml na 5 litrů vo-
dy. Proti obaleči je to:ACTELIC 
50 EC-15 ml na 10 litrů vody, 
DECIS f low 2,5 až 4 ml na 10 
litrů vody. Můžeme také použít 
MOSPILAN 20 SP, TALSTAR 
10 EC. Proti strupovitosti pou-
žijeme DISCUS 2 g na 10 litrů 
vody nebo SYLLIT 65-5 g na 
5 litrů vody. Na černou skvrni-
tost u růží musíme zasáhnout 
už u prvního výskytu. Můžeme 
použít BAYKOR 25 WP, 10 g 
na 7,5 litrů vody, DITHANE 
DG, 20 g na 6,5 litrů vody, NO-
VOZIR MN 80, 30 g na 10 litrů 
vody, SYLLIT 65, 5g na 5 litrů 
vody. Do každého postřiku dá-
vejte smáčedlo a hnojivo na list.

Také pěstitelé kaktusů mají 
napilno. Musí roubovat, a to 
hlavně rubry a i další vzácnosti. 
Některé květy musí opylovat        
štětečkem, aby měly semena, 
která také může v letním období 
vysévat, aby měl zase o nějaké 
rostlinky víc, které může darovat 
začínajícím zájemcům nebo vy-
měnit za další rostliny, které ještě 
nemá. Je to také krásná záliba 
a to oceníte na výstavách, když 
vám kaktusy kvetou a návtěvníci 
je obdivují.

U jádrovin, které jste řezali 
zimním řezem, musíme po 15. 
červnu vytrhávat tvořící se tak-
zvané vlky. Proč vytrhávat, to už 
jsem vám vysvětloval mnohokrát.  
Ten, kdo řeže jádroviny letním 
řezem, ten nemá s tímto starosti 
a má krásné tvary korunek bez 
vlků. Mnozí tomuto letnímu řezu 
nevěříte, ale máte možnost tento 
způsob vidět u těch zahrádká-
řů, kteří toto už léta provádějí 
a určitě dáte na jejich rady. Vývoj 
jde stále dopředu a to vidíme 
i třeba v tom, kolik dnes máme 
nových odrůd ovoce na podzim-
ních výstavách. Jestliže stihnete 
udělat všechny práce na zahrádce 
v tomto měsíci, tak máte o pod-
zimní radost z úrody postaráno 
a to vám přeje:

Erich D U X A z BOROVÉ
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AUTO HRUŠKA s.r.o. 
Budovatelská 8,  Ludgeřovice,  Tel.: 595 052 565, 595 053 906 
Krnovská 163,   Opava-Jaktař,  Tel.: 553 609 986, 553 609 980

www.peugeot.cz 800 407 
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Obtížné není děti dělat, ale …(tajenka).
          Malthus
VodoroVně: A. Zármutek; číslovka; hlemýžď; krmivo (nář.); 

půlměsíc. B. Zákop; citoslovce; římsky 1002; část utkání; ranní vláha. C. 
Pár; SPZ Karviné; kovář (nář.); část Prahy. D. Snížený tón; hračka; kód; 
hýždě (nář.); samohláska; předložka. E. Druh (nář.); teta (nář.); zpěvný 
pták. F. Celník (nář.); mužské jméno; protivník; schránka. G. SPZ Prahy; 
smrt; pulz; část molekuly; SPZ Prahy.

SVISLE: 1. Protože (nář.); solmizační slabika. 2. Ostravsko - karvin-
ské doly; sedadlo (nář.). 3. Podloubí (zast.); zájmeno. 4. Svar; krutý člověk. 
5. Zvuk hodin; iniciály herečky Konvalinkové. 6. Zájmeno; ano (nář.); pá-
dová otázka. 7. Kotouč; nula; jednání. 8. Značka cigaret; značka aut; „té“. 
9. TAJENKA. 10. Písmeno řecké abecedy; Anička (hov.); značka tlaku. 11. 
SPZ Ústí nad Labem; brva. 12. Druh sportu; otec. 13. Chemický prvek; 
čidlo zraku. 14. Rostlina; dovednost. 15. Sám; kus ledu. 16. SPZ Rimavské 
Soboty; souhlas. 17. Dětský pozdrav; chemická značka astatu.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 6. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za květen je Marie Tvrdá, Kozmice.  Blahopřejeme.

křížOvka

pROGRam kina míR hlUČín
ČeRven 2004

sv. mikUláš (patROn lUdGeřOvickéhO kOstela)
Během 9. července 1989 

proběhla slavná mše, během 
které byly posvěceny tři nové 
zvony, které nahradily dosavad-
ní litinové zvony. Zvony nesou 
tato jména: „Maria – Josef “, 
„Mikuláš“, „Sv. Antonín“ 
a „St. Carole“. Když zní všechny 
zvony, dávají dohromady motiv 
melodie „Te deum laudamus“. 
V listopadu 1989 ztratila 
Komunistická strana vedoucí 
úlohu ve společnosti a po 41 le-
tech se znovu otevřela svoboda 
náboženského vyznání. 

A přestože do 6. prosince je 
daleko, zmíníme se v souvislosti 
s ludgeřovickým kostelem také 
o sv. Mikuláši, biskupovi a pat-
ronovi školáků a námořníků.  

Sv. Mikuláš se narodil 
v lykijském městě Pataře okolo 
roku 250. Po smrti svých rodičů 
rozdával zděděné jmění chu-
dým a nejraději potají. Legenda 
praví, že se odhodlal zachránit 
rodinu, kde se otec v nouzi 
rozhodl prodat nevinnost svých 
tří dcer. Do domu muže vhodil 
třikrát částky peněz, takže otec 
mohl dcery provdat i s věnem. 
Mikuláš chválu za své dobro-
diní odmítal a aby projevům 

vděčnosti ze strany lidí ušel, 
rozhodl se putovat do Palestiny. 
Proti své vůli se stal biskupem, 
když bylo tehdejšímu biskupovi 
vnuknuto, aby povýšil do bis-
kupského úřadu muže, který 
vstoupí jako první příštího dne 
do chrámu. A tím byl právě 
Mikuláš. 

Jako biskup byl vzo-
rem dokonalé lásky k Bohu 
i k bližnímu. Byl však uvězněn 
za pronásledování křesťanů 
a poslán do vyhnanství za vlády 
Diokletianovy. Na svobodu byl 
propuštěn za císaře Konstantina 
Velikého roku 313. Rok jeho 
smrti je nejistý, nejspíše zemřel 
v letech 345 až 352. 

Uctívání Mikuláše se rych-
le rozšířilo po celé východní 
oblasti a jen v Konstantinopoli 
mu bylo zasvěceno dvacet pět 
kostelů.

V Anglii je svatý Mikuláš 
uctíván jako patron námořníků. 
V severní Francii, Nizozemí, 
Německu a Švýcarsku je po-
kládán za patrona školáků a je 
doprovázen oslem s dárky.

K jeho atributům nejčastěji 
patří tři zlaté koule, měšce nebo 
jablka. 

pátek 4.6. v 19.30 hod.
VÝPLATA USA – akční thriller. MP od 12 let

sobota 5.6. v 17.00 a 19.30 hod.
rISknI To S PoLLy USA – komedie. MP 

neděle 6.6. v 17.00 a 19.30 hod.
SCAry MoVIE 3 USA – parodie. MP

pátek 11.6. v 19.30 hod., sobota 12.6. v  17.00 hod.
BoLEro ČR – kriminální. MP od 12 let

sobota 12.6. v 19.30 hod., neděle 13.6. v 17.00 hod.
LEPŠÍ PoZdě nEŽLI PoZděJI USA. MP od 12 let

neděle 13.6. v 15.00 hod. Představení pro děti
kyTICE PoHÁdEk Pásmo nejznámějších kreslených pohádek pro nejmenší.

pondělí 14.6. a úterý 15.6. v 19.00 hod., středa 16.6. v 17.00 a 19.30 hod.
UMUČEnÍ krISTA USA – náboženské drama. MN

pátek 18.6. v  19.30 hod., sobota 19.6.  v 17.00 hod.
CHokInG HAZArd ČR – hororová komedie. MP od 12 let

sobota 19.6. a neděle 20.6. v 19.30 hod.
GoTHIkA USA – kriminální horor. MN

pátek 25.6. v 19.30 hod., sobota 26.6. v 17.00 hod.
STArSky & HUTCH USA – policejní komedie. MP

sobota 26.6. v 19.30 hod., neděle 27.6. v 17.00 hod.
nÁVrAT do CoLd MoUnTAIn USA, Velká Británie, Rumunsko,
Itálie – historický, válečný, milostný. MN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H



5

2004 ČERVENZRCADLO HLUČÍNSKA

cyklUs „chRámOvé stavby na hlUČínskU“

histORie města –„kRavařští ve víRU staletí“

Chrám sv. Mikuláše během 
světových válek II.

(1914 – 1945)
Těmito řádky navazujeme 

na dění v ludgeřovická farnosti 
popisované v minulém čísle zrca-
dla. Ocitáme se na začátku první 
světové války.

V květnu 1914 bylo nainsta-
lováno sousoší svatého Antonína 
a založena jednota sv. Antonína. 
V témže roce bylo obnoveno 
vybavení sakristie. Mobilizace 
zastihla farnost 1. srpna 1914. 
v prvním válečném roce přijalo 
oltářní svátost 38 550 osob. Farní 
kronika zřízení v roce 1913 se 
válce také věnuje, a to zejména 
ve smyslu toho, kolik obyvatel 
bylo zavlečeno do válečného 
konfliktu, jaké byly příděly pro 
obyvatelstvo a jaká byla orga-
nizace přídělů v obcích. V ne-
dalekých petřkovických dolech 
pracovali polští, ruští a sibiřští 
zajatci. Pokud byli katolíci, bylo 
jim dovoleno navštěvovat mši 
v ludgeřovickém kostele.

Začátkem roku 1917 byly pro 
válečné účely zabaveny cínové 
píšťaly varhan, které pocházely 
ze starého kostela a později také 
pět zvonů (Alois, Jezus Nazaret, 
Urban a dva zvony jména Ni-
colae, každý jiného průměru). 
Faráři Bittovi se ještě před odve-
zením zvonů do sběrny podařilo 
zvon Alois vyměnit za nejmenší 
zvon, který nebyl v kostele na-
montován. 

Po válce, v roce 1919 objed-
nal farář Bitta nové tři zvony 

u zvonaře z Brém. 
Nové zvony při-
byly do farnosti 
n á s l e d u j í c í h o 
roku a nazývaly 
se Nikolaje, St. 
Josef a St. Caro-
le. V témže roce 
bylo potvrzeno 
přičlenění Hlu-
čínska včetně 
l u d g e ř o v i c k é 
farnosti k Česko-
slovensku. 

Z dalších historických milní-
ků stojí za zmínku projížďka T. 
G. Masaryka obcí Ludgeřovice 
v březnu 1924, malba kostela 
v letech 1927 – 28, kdy byl zho-
toven obraz „Posledního soudu“ 
na hlavním stropním oblouku. 
V roce 1932 se instalovaly nové 
varhany namísto těch původních 
pocházejících z roku 1888. 20. 
únor 1934 poznamenal kostel 
úderem blesku, který zničil celou 
elektrickou instalaci z roku 1926. 

V roce 1938 postihlo farnost 

připojení hlučínského kraje 
k německé říši a jeho obsazení 
německým vojskem. O rok poz-
ději zemřel ve věku nedožitých 72 
let první ludgeřovická farář Alois 
Bitta. Jeho nástupcem se stal 
ThDr. Vojtěch Folta. Rok 1942 
znamenal další demontaci zvonů, 
podobně jako za 1. světové války. 
Zůstal jen umíráček St. Carole. 
Kostel postihly také letecké nále-
ty během dubna 1945 a farní bu-
dova byla poškozena vyhozením 
nedalekého železničního mostu 
do vzduchu.

Příslušníci sovětské armády 
vstoupili na faru v noci z 28. na 
29. dubna 1945. 2. sv. válka byla 
ukončena 9. května 1945. Farní-
ci u bočního oltáře sv. Rodiny 
děkovali za přežití, návrat svých 
otců, synů a manželů a za ukon-
čení válečných útrap. První čer-
vencovou neděli uskutečnili mši 
svatou za nalezení a zachránění 
obrazu „Matky Boží“ a umístili 
jej zpět do opravené kaple „Na 
staré cestě“.

Pokračování z minulého čísla
Od otcovy smrti uběhly skoro 

čtyři roky, když se bratři Jan 
a Drslav v srpnu roku 1332 roz-
hodli přistoupit k dělbě rodové-
ho majetku.

Neutuchající energie Janova, 
který si nadále v bratrské dvojici 
udržoval dál prim, jej s přibýva-
jícími léty posouvala v žebříčku 
popularity nahoru. Zásluhy, do-
sažené ve veřejné správě, dodaly 
jeho jménu patřičný lesk. Stal se 
i členem družiny mladého krále 
Karla IV. Roku 1346 se zúčastnil 
panovníkovy korunovace a hned 
v příštím roce podpisem potvr-
dil jím vydanou listinu, podle 
které měli být v budoucnu čeští 
králové korunováni pražským 
arcibiskupem. Za prokázané 
služby se Jan stal členem tajné 
rady. Za velkou čest si pokládal, 
že v první knize králem nově 
založených zemských desek pro 
Moravu (roku 1348) se na jejich 
štítě skvělo jeho jméno.

S přibývajícími léty se bra-
tři nevyhnuli hromadícím se 
problémům na vlastních hos-
podářstvích. K těm byli nuceni 
přijmout řadu rozhodnutí. Po 
jejich stabilizování s příchodem 
druhé poloviny 14. století sou-
středili své ambice na rozšíření 
už tak rozsáhlého majetku. Svá 

teritoria na Moravě rozmnožili 
o další vesnice, polnosti a lesy. Po 
necelém čtvrtstoletí samostatné-
ho hospodaření na svých    ma-
jetcích se stárnoucí sourozenci 
roku 1355 rozhodli přistoupit ke  
znovuobnovení spolku na maje-
tek, který vlastnili. Opravili pře-
devším hrady Fulnek, Helfštýn 
a Jičín. Bratr Drslav s manželkou 
Eliškou z rodu Šternberků žil 
povětšinou v ústraní a spolu vy-
chovávali syny Voka III., Beneše 
III., Drslava II., Lacka I. a dcery 
Dorotku a Ofku. Od října roku 
1359 působil v úřadu královské-
ho hejtmana na výstavném hradě 
v Zabkowicích na Kladsku, což 
dokazuje, že také on se těšil 
panovníkově přízni. Ve službách 
krále Karla IV. si vylepšil po-
stavení i příjmy. V optimálním 
věku v roce 1365 skonal.

Ztráta blízkého člověka, se 
kterým ho spojoval hluboký 
harmonický vztah, Janem hlu-
boce otřásla. Vážně ochořel, po 
dlouhém uzdravování se znovu 
chopil svěřených úřadů a zcela 
přilnul k Drslavovým synům. 
S jeho podporou drželi mladí 
páni z Kravař rodový majetek 
pohromadě. Při obchodní trans-
akci koupě Krumlovského pan-
ství ve prospěch svých synovců 
v roce 1369 však Jana zastihla 

smrt. Oba bratry přežil Beneš 
z Kravař, kanovník boleslavský, 
vyšehradský a olomoucký.

Mocný rod pánů z Kravař se 
tehdy už dávno nevěnoval správě 
svého malého rodového krava-
vařského panství, ale činorodě se 
podílel na řízení českých zemí. 
Následovníci zakladatele rodu 
příliš dědici neoplývala. Církev-
ní hodnostář Beneš a Jan byli bez 
dětí, potomci nevlastního bratra 
Voka II. se usadili na panství 
plumlovském, a tak se šance ote-
vřela synům Drslavovým.

Kvartet bratrů přistoupil 
k dělbě obrovského dědictví 
brzy po skonu oblíbeného strý-
ce. Jičínský hrad a stejnojmenné 
město s městečky Rožnovem 
a Vsetínem připadly Voku III. 
V posledních chvílích Janova 
života zakoupený velkostatek 
krumlovský (jihozápadně od Br-
na) s několika menšími statky na 
Hané obdržel Beneš III., Drslav 
II. pokračoval na otcem zavede-
ných panstvích Fulneku, Bílovci 
a Klimkovicích a na Lacka zbyl 
Helfštýn a oblast Lipnicka.

Největší díl zodpovědnosti 
padl na nejstaršího Voka III., 
který zprvu pomáhal při říze-
ní právě zděděného majetku 
svým nejmladším sourozencům 
Drslavovi a Lackovi. Na odleh-

lém krumlovském panství byl 
starostlivým hospodářem Beneš, 
který v dalších létech dokázal 
mnoho pro rozvoj města. Věrná 
kopie otcova, Drslav, se věnoval 
pouze správě svých statků a nijak 
se neangažoval. Opakem byli je-
ho starší sourozenci, kteří se po-
díleli na správě věcí veřejných.

Prvorozený Vok III. zpočát-
ku zasedal u soudu biskupství 
olomouckého a po smrti příbuz-
ného Václava z Kravař z větve 
strážnické (zemřel 1381) vyko-
nával úřad nejvyššího komořího. 
Druhorozený Beneš se dokonce 
u krále Karla IV. stal komořím a 
pak u jeho následníka, syna Vác-
lava IV., hofmistrem. Nejmladší 
z bratrů Lacek (asi 1346) prožil 
léta dospívání v kruhu rodiny na 
hradech, kde byl otec hejtma-
nem. Ve 30. létech se už pra-
videlně zúčastňoval zemských 
sněmů v Olomouci a občas i v 
Brně. Bratři v roce 1374 znovu 
přistupují k uzavření spolku na 
své statky. Lacek určil v případě 
svého skonu poručníkem svých 
dětí Voka III. S rostoucí anga-
žovaností nejmladšího ze čtve-
řice Drslavových synů, Lacka I. 
z Kravař, vstoupila na scénu 
české společnosti jedinečná 
osobnost.

Pokračování příště
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Obecní úřad daRkOvice
Pane starosto, po velkém úsilí 

jste dosáhli prvního cíle ve snaze 
výstavby vlastního kostela. Jsou 
ještě nějaké problémy, které mu-
síte řešit, nebo jde výstavba dle 
vašich představ?

Se zahájením několikami-
liónové stavby budou zřejmě 
problémy stále, nicméně hlavní 
problémy, které jsou způsobeny 
lidským faktorem si myslím má-
me za sebou. Stavba je prováděna 
svépomoci a financována je ze 
sbírek občanů jak našich, tak 
i cizích, kteří jsou ochotni finanč-
ně pomoci. Za účelem zastřešení 
stavby jak po stránce finanční, tak 
po stránce vlastnické, jsme zalo-
žili „Sdružení římskokatolických 
věřících“, jehož předsedou byl 
zvolen pan Šink. Toto sdružení 
má vlastní účet, kde mohou dárci 
zasílat finanční prostředky (číslo 
účtu 86-6924660217/0100). 
Přispěje-li někdo větší částkou, 
může si tento dar odečíst z da-
ně (na základě potvrzení, které 
mu bude poskytnuto). Adresa 
je Sdružení římskokatolických 
věřících v Darkovicích, Špilberk 
23/19, 747 17 Darkovice. Pokud 
by měl někdo zájem o bližší 
informace, můžete volat Obecní 
úřad Darkovice. 

Nyní stavba kostela pokračuje, 
denně je na stavbě cca 20 dobro-
volných brigádníků, kteří pod 
dohledem odborníků provádějí 
různé pomocné i  odborné práce. 

Pane starosto, jste velice 
odvážní, většina okolních obcí 

provádí stavby daleko menšího 
finančního objemu dodavatelsky.

Dodavatelský způsob výstavby 
je po určitých stránkách výhod-
ný, ale rozdílným přechodem 
DPH přestal být zajímavý. Do-
davatelská firma měla v minulos-
ti 5% DPH, stavba byla relativně 
levnější, nyní toto pětiprocentní 
zdanění padlo. Chtěl bych říci, že 
svépomocný způsob výstavby je 
u nás tradiční. Výstavbu vodo-
vodního řadu, kanalizace, koupa-
liště atd. jsme částečně prováděli 
také svépomocí. 

Pane starosto, při této vý-
stavbě pomáhají všichni občané 
Darkovic, jsou touto výstavbou 
všichni nadšeni?

Určitě ne všichni. Je určitá 
skupina lidí, kteří jsou, jak se ří-
ká, proti všemu. Nakonec nejsou 
všichni občané věřící. Odhaduji, 
že nadšenců pro myšlenku vý-
stavby kostela a potažmo hřbitova 
je okolo 300 občanů, ale finanč-
ně přispívá asi 90 % domácností. 
Chtěl bych říci, že drtivá většina 
našich občanů mají svou obec 
rádi, jsou nadšeni tím, že obec 
je čistá, upravená, máme levnou 
vodu, kabelovou televizi a mnoho 
dalších kladů. 

Pomáhají vám nějak výrazně 
vaši podnikatelé?

I když v naší obci hodně 
podnikatelů není, přesto jejich 
pomoc je vidět nebo lépe řečeno 
cítit. Například zemní práce, 
autodopravu a jeřábnické práce 
máme jak se říká zadarmo, ale 

jsou i jiné. Nepomáhají nám 
jen podnikatelé z Darkovic, ale 
i podnikatelé cizí,  a to platí i pro 
jednotlivé občany. Samozřejmě, 
že všem za pomoc děkujeme, 
hodně ji potřebujeme. 

Je možno počítat s nějakou do-
tací od centrálních orgánů?

Nikoliv, na tento druh stavby 
není možno získat dotaci. Stav-
bu je možno provádět za peníze 
ze sbírek, darů a nebo půjčky 
od finančních ústavů. Do této 
poslední alternativy nemůžeme 
jít, protože nemáme čím ručit. 
Stavbu provádí „Sdružení řím-
skokatolických věřících“ a to 
nemá žádný majetek. Očekává-
me pomoc od okolních farností. 
Předpokládáme, že i oni pochopí, 
že naše obec neměla takové štěstí 
jako řada z nich, že jim kostel   
v minulém nebo minulých stole-
tích někdo postavil.

Bude tento kostel z hledis-
ka návštěvnosti sloužit pouze 
vašíobci nebo se počítá s určitou 
spádovostí?

Stavíme malý kostel 25 x 25 
metrů v němž bude 250 míst 
k sezení, velikostně bych jej 
porovnal s naším kulturním do-
mem. Pokud se týče spádovosti, 
určitě zde sehrají významnou 
roli rodinné vazby, jinak pouze 
připadá v úvahu část Darkovi-
ček, která má blíž do Darkovic 
než do Hlučína. Samozřejmě že 
významnou roli sehraje i úroveň 
bohoslužeb. Ale to již předbíhá-
me několik let.

Pane starosto, jak bude velký 
váš hřbitov, kolik bude mít v prv-
ní etapě hrobových míst?

Hřbitov se bude stavět 
a rozšiřovat po etapách. V první 
etapě bude k dispozici 60 míst 
pro dvojhroby. Počítáme i s tím, 
že někteří naši občané, kteří mají 
své zemřelé pochované v Hati, 
budou chtít jejich pozůstatky 
přenést do vlastní obce. To sa-
mozřejmě ukáže čas. Pro nás je 
důležité, že slib, který jsme dali 
Hati, že si vybudujeme vlastní 
hřbitov a oni nebudou muset svůj 
dále rozšiřovat jsme dodrželi 

Počítáte na hřbitově s urnovou 
částí?

Počítáme převážně s pohřbí-
váním do země, snad jen malá 
část bude určena na urny.

Darkovice žijí výstavbou kos-
tela a hřbitova, ale určitě máte i 
jiné práce a změny v obci?

Je toho poměrně hodně. Jsme 
před zahájením výstavby po-
vodňových poldrů, polních cest 
a výsadby biokoridoru v rámci 
komplexních pozemkových 
úprav. V kulturním domě jsme 
vyměnili hliníková okna za 
eurookna. Byla zpevněna polní 
komunikace. V obci obnovujeme 
výsadbu zeleně.

V letošním roce chceme při-
pravit kompletní rekonstrukci 
mateřské školy. Kromě toho pro-
vádíme běžnou údržbu veřejných 
prostranství v obci. Na naše síly 
je toho dost.

Děkuji za rozhovor Luk

dům s peČOvatelskOU slUžbOU v píšti

Po mnoha jednáních, přípra-
vách a po 17-ti měsících staveb-
ních a dokončovacích prací byl 
v sobotu 29. května 2004 slav-
nostně otevřen Dům s pečovatel-
skou službou v Píšti na Hlučín-
sku. Tato významná událost byla 
spojena s vysvěcením této budovy 
a s následnou prohlídkou zaří-
zení veřejností. Přítomné hosty, 
subdodavatele, starosty soused-
ních obcí a občany  přivítal a se-
známil s některými fakty vývoje 

DPS starosta 
obce Píšť Mgr. 
František Jaroš.

Obec Píšť se 
může pochlubit 
novým Domem 
s pečovatelskou 
službou, který se 
nachází v areálu 
M a r i á n s k é h o 
poutního místa 

v Píšti s výhledem na venkovní 
Křížovou cestu s keramickými 
reliéfy. Domov pro seniory vznikl 
z budovy bývalé základní školy, 
v jejichž prostorách se učilo ještě 
ke konci škol. roku 1997/98. 

Zrozený nápad zřídit zde 
právě domov starším a postiže-
ným občanům prošel v prvních 
etapách i řadou kritických při-
pomínek ze strany některých 
spoluobčanů i zastupitelů, a to 
z pohledu, že toto zařízení není 

v obci potřebné. Většinové roz-
hodnutí Zastupitelstva obce bylo 
správné, neboť zájem o bydlení 
v tomto domě převyšuje ubytova-
cí kapacitu stavby. „Obec by měla 
pamatovat i na své starší spoluob-
čany a občany zdravotně tělesně 
postižené, kteří zůstanou sami, 
nebo se ocitnou v těžké životní 
situaci,“ řekl mimo jiné ve svém 
projevu starosta obce.

V Domě s pečovatelskou služ-
bou v Píšti vzniklo celkem 10 by-
tů, z toho jeden byt bezbariérový 
pro ZTP, tři byty jednopokojové, 

pět bytů dvojpokojových a je-
den byt třípokojový. V půdních 
prostorách jsou pro každý byt 
k dispozici kóje pro uložení věcí 
a dvě sušárny. 

Celkové náklady stavby DPS 
činily 13,6 mil. Kč, úprava vstupu 
a parkoviště 504 tis. Kč. Státním 
fondem rozvoje bydlení ČR byla 
na tuto výstavbu obci poskytnuta 
státní dotace ve výši 7 mil. Kč. 

Přejeme tedy Domu s pečo-
vatelskou službou v Píšti dobrý 
start a spokojené nájemníky. 
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Oslavy 50. výROČí zalOžení mateřské škOly ve vřesině
„To či povědam, něber se 

hrobařa……“, a jiné písničky a 
povídání v místním nářečí našich 
babiček a prababiček  potěšily 
hosty na slavnostním vystoupení 
dětí z Mateřské školy ve Vřesině 
v tělocvičně základní školy  dne 
27. května 2004. 

Slavnost se konala 
u příležitosti 50. výročí založení 
této mateřské školy. Zapomínané 
nářečí v podání dětí vyvolalo 
u obecenstva skvělou a veselou  
náladu také proto, že některé 

babičky mluví „po našemu“ ještě 
i dnes a dnešní mladí lidé, kteří 
se do Vřesiny přistěhovali z měst, 
nemají šanci rozumět. O úspěch a 
perfektní přednes dětí se zaslou-
žila paní učitelka Marcela Gajko-
vá, která na zdejší mateřské škole 
učí už třetí generaci dětí. Právě 
paní učitelka Marcela vzpomíná 
na své začátky ve Vřesině s úsmě-
vem, protože tady zažila období, 
kdy děti mluvily pouze nářečím. 
Děti vystupovaly v  lidových kro-
jích, které zdarma, z potěšením a 
velmi pečlivě ušila  paní Fran-
tiška Krupová. Uznání a obdiv 
sklidily děti s f létnami, které své 
hudební vystoupení předvedly za 
citlivého doprovodu varhan 
a s jistotou profesionálů. Svojí 
bezprostředností, hravostí a 
přirozeným nadšením dojaly 
nejmenší děti v pásmu Broučci 
na jaře.

Vrcholem slavnosti se staly 
orientální princezny ve třpyti-
vých šatech,   které se v rytmu 
hudby vlnily s lehkostí a přiro-
zeností, kterou mohly závidět 
všechny přítomné dívky. Břišní 

tance jsou v mateřské škole velmi 
oblíbené a žádané nejen u děvčá-
tek. Překrásné kostýmy zhotovila 
paní Karla Jindrová za pomoci 
vedoucí paní učitelky Silvie 
Šremerové. Paní učitelka Silvie 
také byla hlavní dramaturgyní 
celého představení. Pozvanými 
hosty slavnostního dne byly paní 
učitelky a zaměstnankyně, které 
ve Vřesině působily 
od  šedesátých let mi-
nulého století. Právě 
s těmito hosty posedě-
ly nynější pracovnice 
a kolegyně spolu se 
zástupci obce a panem 
farářem v restauraci 
U Vojáčků, kde bylo 
připraveno občerstve-
ní. Milé bylo vzpomí-
nání na dřívější časy, na veselé 
zážitky s dětmi, ale i s místními 
obyvateli. Největší pamětnicí 
byla  paní Renata Oborná, která 
ve Vřesině působila od svých 
17 let  až do důchodu. Samotné 
slavnosti předcházela dvoudenní 
výstavka dětských prací , starých 
i novodobých fotografií ze života 

v mateřské škole a videoprojekce 
slavností i všedních dní našich 
dětí. Vystaveny byly také pohád-
kové kostýmy a také nové lidové 
kroje a kostýmy orientálních 
tanečnic. I když  hlavní náplní 
výstavky byly práce dětí, s insta-
lací  a pak i s organizací ochotně 
pomáhaly maminky dětí, které 
se také podílely na květinové 

výzdobě. Výstava probíhala 
v tělocvičně základní školy dne 
25. a 26. května 2004. K této 
slavnostní události vyšel také 
almanach, ve kterém jsou mimo 
jiné nezapomenutelné výroky 
a milé ilustrace dětí.

Magdalena Smolková
učitelka Mateřské školy Vřesina
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Pokračování ze strany 1
O tom, jak ubíhá čas v hlu-

čínském Domově důchodců 
a o atmosféře, která tu panuje, 
budou následující řádky. 

První osobou, s níž jsem 
jednala o náplni své stáže nebyl 
nikdo menší, než sám pan ředitel 
Bc. Petr Jančík. Je jako každý ře-
ditel neustále v poklusu a vědom 
si své odpovědnosti neopomněl 
o svátcích Velikonoc vzít do ru-
kou pomlázku a řádně klientkám 
připomenout hlučínské tradice. 
Jeho kancelář je k nalezení v pří-
zemí laděném do červené barvy. 
Budova je totiž rozčleněna do tří 
pater, přičemž každému z nich 
přísluší jiná barva. Napomáhá 
to lepší orientaci klientů. V pří-
zemí se mimo kanceláře vedení 
Domova nachází recepce, bufet, 
prádelna, centrální kuchyně 
a jídelna. K dispozici bude také 
rehabilitační místnost. Věřící 
klienti mají k dispozici kapli, 
v níž se slouží mše svaté každou 
sobotu. 

Veškeré místnosti jsou vy-
baveny moderním dřevěným 
nábytkem, z něhož čiší novota. 
Klienti si při svém nástupu při-
nášejí pouze několik nejmilejších 
předmětů či kusů nábytku. Jejich 
příchod provázejí obavy, zda 
zvládnou opustit své dosavadní 
domovy bez újmy, a to zejména 
na duši. Pokoje, které klienti 
obývají, jsou zpravidla dvoj-
buňky se společným sociálním 
zařízením. Jsou ale k dispozici 
i pokoje jednolůžkové s vlastním 
sociálním zařízením.

První patro je barvy modré, 
proto pokoje nesou označení M 
a příslušnou číslici. V každém 
patře obývaném klienty sídlí ses-
terna, centrální koupelna na kaž-

dém křídle, ergoterapeu-
tická dílna a jídelna pro 
méně pohyblivé klienty. 
Ti, kterým chůze nečiní 
větší obtíže, se stravují 
v jídelně v přízemí. Váš-
nivým čtenářům slouží 
knihovna skládající se ze 
svazků, které klientům 
bylo líto zanechat svému 
osudu. 

Druhé – zelené – patro 
je rovněž obýváno klienty. I oby-
vatelům zeleného patra slouží 
ergoterapeutická dílna a existují 
i vize o šicí a keramické dílně, 
kde se však budou moci realizo-
vat jen klienti zruční, kterým po-
tíže se zrakem či hybností 
končetin tyto činnosti 
neznemožní. 

Zahalí-li se klientova 
tvář smutkem, slzičky 
stesku zaplaší personál 
tím, že usiluje o smys-
luplné vyplnění volného 
času. Účast na veškerých 
programech je dobrovol-
ná, jejich příprava leží na 
bedrech ergoterapeutky 
Pavly Dluhošové. Klienti 
se dopoledne scházejí v ergote-
rapeutické dílně, která je jak na 
modrém, tak na zeleném patře. 
Ideálním stavem je, působí-li na 

každém patře jedna ergo-
terapeutka, aby byl počet 
klientů a čas jim indivi-
duálně věnovaný únosný. 
Složení klientů a jejich 
specifické zdravotní in-
dispozice neumožňují, 
aby se všichni věnovali 
všemu, proto se zde vyse-
parovaly skupinky vášnivě 
vystřihujících nebo vášni-
vě kreslících. S oblibou se 

setkává zpěv, s údivem jsem po-
slechla i sloky, o jejichž existenci 
jsem neměla potuchu, takže jsem 
se musela lehce zastydět a svoji 
neznalost maskovat. Obdiv nad 
kapacitou paměti některých ba-
biček proto vyjadřuji dodatečně. 

Odpoledne jsou věnovaná vy-
cházkám do okolí a centra města 
nebo individuálnímu programu 
s terapeutkou. 

Veškeré „výplody fantazie“ 
klientů zdobí zdi Domova 
a Domov tak nese viditelné stopy 
po svých obyvatelích nejen na 

podlaze (ani tam se však dlouho 
nevyjímají). Prach se v Domově 
důchodců nemá ani čas usadit, 
protože čistotě prostředí se vě-
nuje patřičná pozornost. Okna 
se lesknou a z podlahy by se dalo 
jíst, nebýt tu ty krásně zařízené 
jídelny na každém patře. 

Ukázka z tvořivé činnosti
Abych dokázala, že rozum ne-

zakrní ani po devadesátce, pokud 
se mu nedá příležitost, uvádím 
úryvek z gratulace, smyšlené jed-
nou z klientek a hojně užívanou 
při oslavách všeho druhu:

Život běží jako voda, ale buďte rozumní,
berte to tak, jak Vám to život podá.
Pevné zdraví jako skála,
ať je mezi Vámi láska stálá.
Samé růže, žádné trní,
ať se splní všechna přání.
Ať Vás nikdy nebolí nožička,
to Vám z celého srdce přeje Jínová - babička  

( Jozefa Jínová, 94 let)

Můj dík směřuje k…
Za umožnění každodenních 

návštěv v zařízení patří dík před-
ně panu řediteli Bc. Petru Jančí-
kovi, za poskytnutí fundovaných 
informací vedoucí sociálního 
úseku Bc. Kataríně Aniolové, pa-
ní Pavle Dluhošové za to, že jsem 
jí mohla být denně v patách. 

Za pořízení kvalitních fo-
tografií kvalitním fotoapará-
tem děkuji panu Legerskému, 
za trpělivost s mými obtížně 
organizovatelnými příchody 
a odchody pracovníkům recepce, 
za výbornou stravu kuchařům 
a kuchařkám v centrální ku-
chyni. Veškerému pozitivně 
naladěnému personálu přeji, aby 
je nepotkal syndrom „vyhoření“ 
a aby zpříjemňovali důstojné 
stárnutí všem svým klientům.

A všem klientům, i těm, 
jejichž jména jsem si během té 
krátké doby nestihla zapamato-
vat a jimi je oslovovat, vzkazuji, 
že míru růstu úcty k seniorům 
lze těžko vyjádřit v číselné řadě, 
ale že čas s nimi strávený byl více 
než obohacující.  

Michaela Kerulová

pOvěRy O škůdcích
Počasí nebylo jediným 

nebezpečím, které ohrožovalo 
úrodu. Přinejmenším stejně 
nebezpečnými mohly být ne-
moci rostlin, působení polních 
hlodavců, motýlů a dalších 
škůdců. Můžeme sem zařadit 
i plevely, které ohrožovaly 
výnos úrody a znehodnocovaly 
vymlácené obilí.

Pověry, které zdánlivě 
ochraňovaly úrodu, můžeme 
rozdělit do dvou skupin: na 
pověry spojené s ochranou 
úrody doma a na ty, které měly 
ochraňovat plodiny na poli. 

Při dožínkách bylo zvykem 
dávat poslední snop z úrody 
stranou se slovy: „tohle my-
ším, ostatek hospodáři“. Na 
Štědrý večer se dávalo myším 
trochu obilí do stodoly, aby se 
předešlo tomu, že budou ško-
dit na uskladněném obilí. Na 
Tři krále hospodář vykropil 
všechny místnosti, aby se myši 
v domě nedržely. O Velikono-
cích chodil okolo domu s klíči 
a věřil, že tím tyto malé šedé 
hlodavce zažene daleko od 
svého domu. 

Pověry, které měly ochránit 
zaseté obilí od pohrom, se pro-
váděly během přípravy setí po 
celou vegetační dobu.

Aby obilí nebylo snětivé, 
míchalo se před setím se zrny 
z posledního snopu úrody. Se-
ťové obilí se kropilo svěcenou 
vodou a bylo důležité dobře 
připravit i půdu. Nesměly se 
orat zrezivělou nebo zostřenou 
radlicí. 

Aby hospodář uchránil 
úrodu před hlodavci, zapí-
chával na velikonoce do polí 
kočičky.

Na den svaté Háty chodil 
po poli a všechny polní škůdce 
vyháněl zaříkáváním: „Dnes je 
svaté Háty den, běžte myši, 
žáby, štíři z pole ven!“


