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Magické Moci svatojá nské noci

tip na výlet
Přečerpávací vodní elektrár-

na Dlouhé Stráně.
Tento výlet, spojený s prohlídkou 

tohoto technického zázraku vzniklé-
ho výhradně v české režii, je možno 
absolvovat buď autem nebo uspořádá-
ním výletu autobusem, ale v každém 
případě (to platí i pro výletníky autem) 
je nutno zavolat na firmu Energetotis 
Šumperk (na telefon 583 235 091) a ta 
vám zajistí exkurzi, rezervuje vstupen-
ky za 50 korun a domluví další postup. 
Pak se můžete vydat na cestu. 

Na doporučení známých jsme si 
na telefon 602 541 446 zajistili auto-

bus z Opavy pro 19 výletníků, poz-
ději jsme zjistili, že podobná cestovka 
s miniautobusem je i v Hlučíně, na 
telefonu 595 042 074.

Vyjeli jsme v 6 hodin ráno, první 
zastávka byla v Karlově Studánce, 
druhá ve Velkých Losinách. Pak 
cesta pokračovala k benzinové pum-
pě v Loučné nad Desnou, kde jsme 
si v Infocentru vyzvedli rezervované 
vstupenky a pokračovali do cíle naší 
cesty,  na elektrárnu Dlouhé Stráně.  
Prohlídka byla domluvena na 11. ho-
dinu. Na parkovišti u dolního jezera se 
nás ujal průvodce, v sále jsme vyslechli 

a současně zhlédli projekci s údaji 
o stavbě a provozu této technické zají-
mavosti. Součástí exkurze je prohlídka 
obrovské provozní haly, do které vás 
průvodce zavede 350 metrů dlouhým 
tunelem do nitra „useknutého kopce“, 
na jehož temeni se ve výšce 1350  m 
nachází horní jezero. Pak začala nej-
dobrodružnější a taky nejkrásnější část 
exkurze. 13,5 km dlouhou cestou špl-
hal náš miniautobus po serpentýnách 
strmým srázem nahoru. Stále měnící 
se pohledy do údolí s pomalu vystupu-
jícími vrcholky hor byly až neskutečné. 
Romantiky to nejlepší čekalo nahoře. 

Po vystoupení z autobusu a zdolání 
osmdesáti schůdků se objeví přímo 
u nohou horní jezero, připomínající 
ovál sportovního stadionu bez sedadel 
a následuje 1700  m dlouhá procházka 
kolem vodní hladiny obklopené hora-
mi. Všude dokola na obzoru vrcholky 
hor jako na dlani. Na zpáteční cestě 
jsme ještě navštívili hrad Sovinec - 
pozor, poslední prohlídka začíná v 16 
hodin. Je pravdou, že celý výlet byl 
umocněn nádherným počasím, které 
je obzvláště v horách velmi důležité.

Šťastnou cestu !
M.F.

Příjemnou volbou v parném odpo-
ledni 26. května 2005 bylo uchýlit se 
do prostor Muzea Hlučínska. Nejenže 
poskytovalo stinná zákoutí, ale nadto 
ještě kulturní program zahrnující 
křest publikace Dědictví autorky, s níž 
jsme přinesli rozhovor v květnovém 
čísle Zrcadla Hlučínska a která se, 
jak také jinak, součástí Hlučínska 
cítí být tak intenzivně, že se ze svých 
pocitů upřímně vyznala tímto činem. 
Za motto své knihy si zvolila Derridův 
citát: „Dědictví je charakterizováno 
tím, že si je nevybíráme, že si naopak 
nekompromisně volí ono nás.“, a to 
zejména proto, 
aby vyjádřila 
svůj vztah 
k mikroregionu 
H lu č í n s k o , 
který si ji podle 
jejích slov také 
sám zvolil.   

Vydání kni-
hy předcházela 
několikaletá spolupráce s měsíčníkem 
Zrcadlo Hlučínska, kde byly původní 
povídky postupně otištěny. V návaz-
nosti na velký ohlas, který vyvolaly 
v řadách čtenářstva, se autorka, profesí 
středoškolská učitelka češtiny, roz-
hodla povídky vydat v knižní formě. 
Křest probíhal v uvolněné atmosféře, 
za účasti zástupců Městského úřadu 
v Hlučíně, Sdružení obcí Hlučínska 

i reprezentantů regionálního tisku. 
Atmosféru dokreslilo vystoupení 
sboru děvčat s písněmi a verši v hlu-
čínském nářečí. Přítomní gratulanti 
vzletnými slovy ocenili umění autorky, 
předestřít věcně, na pozadí porozumě-
ní historickým souvislostem a zároveň 
velmi empaticky pohled do nitra hlu-
čínského člověka, stiženého nelehkým 
osudem. 

 Knihu odeslal do života několika 
povzbudivými větami manžel autorky 
a zřetelně tak formuloval podporu 
v cestě za dalšími literárními aktivita-
mi své manželky, byť za cenu ústupků 

z typicky muž-
ských pozic 
v domácnosti. 
Jeho snaha 
(a nemalá 
oběť) byla 
př ítomnými 
vysoce oceněna 
povzbuzujícím 
potleskem. 

Odměnou autorce může být pri-
márně úspěšnost knihy na knižním 
trhu, ale stejně tak to může být inten-
zita, s jakou se dotkne formování „duše 
hlučínských obyvatel“ do budoucna. 

Kniha Dědictví je k zakoupení 
v hlučínském knihkupectví Perga-
men, kde proběhla za osobní účasti 
autorky ve středu 25. května 2005 
autogramiáda. 

Kniha DěDictví oDeslána formálně Do života
Svatojánská noc, která před-

chází svátku narození svatého Jana 
Křtitele, je pokládána za protkanou 
zázračnými jevy. Pod rouškou tmy 
se sbírají léčivé a kouzelné byliny 
za účelem vyváření lektvarů, pátrá 
se po květu kapradí a zapalují se 
obřadní ohně. Jedná se o dobu, v níž 
vrcholí letní slunovrat. Protože tyto 
přelomy v kalendáři byly pro naše 
předky významnými mezníky, do-
provázely se odpradávna magickými 
obřady a aktivitami. Vše bylo podlo-
ženo vírou v to, že slunce, obracející 
se na své pouti oblohou, ztrácí na 
chvíli svoji moc nad magickými si-
lami Země, které tak mají možnost 
vyplout na povrch a ovlivnit moc 
rostlin či otvírat poklady. 

Nalézt kvetoucí kapradí zname-
nalo možnost stát se neviditelným 
a rozumět řeči zvířat a stromů, 
věštit budoucnost. Vzato komplex-
ně a zjednodušeně, měl už navždy 
štěstí. Je zřejmé, že najít takový květ 
nebylo nic snadného a banálního. 
Bylo třeba zachovat řadu tajných 
magických rad. Nemohl uspět, kdo 
se zalekl démonů, zemětřesení, 
hromů a blesků.  Byliny, které se 
v tuto noc sbíraly, se nazývaly sva-
tojánským kořením a podávaly se 
nejčastěji jako lék proti nemocem či 
nástroj k výrobě kouzelných nápojů 
užívaných v lidové magii. Pokud 

si mladé děvče uložilo věnec uvitý 
z devatera bylin pod polštář a ráno je 
vhodilo do vody, předpokládalo, že 
mu bude vyjevena tvář potenciální-
ho ženicha. Zachoval se ohledně této 
bláhové aktivity půvabný veršík:

„Milý Jene, svatý Jene, prosím 
tebe poníženě, pověz ty mně sám, za 
koho se vdám.“

V některých krajích se uchoval 
zvyk přípravy postýlky pro sv. Jana 
v předvečer jeho svátku. Šlo o pol-
štářek naplněný mateřídouškou, 
který se uložil pod stůl a na něj 
svatý obrázek Jana Křtitele. Rodiče 
pak vyprávěli dětem, jak si v noci 
unavený světec přišel odpočinout 
a zanechal jim za odměnu malé 
dárky a sladkosti. 

Rozšířenou tradicí bylo pálení 
ohňů v době letního slunovratu, 
spojené s oběťmi pohanským 
bohům. Věřilo se v ochranné a ma-
gické vlastnosti ohně. Na vršek velké 
jedle se zavěsily květinové věnce 
a okolo kmene se vystavěla hranice 
z chrastí a chvojí.

Když hranice prohořela a kmen 
se skácel k zemi, bylo důležité získat 
spadlý věneček nebo alespoň jeho 
ohořelou část. Podle pověry totiž 
měly kouzelný vliv na prosperitu 
hospodářství. Pokud byly zavěšeny 
na rohy dobytku, zaručoval jim po 
celý rok zdraví a plodnost. 
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Květen na zahráDce

Ryby na červen
   1. den - průměrný od 15.00 

hodin
   2. den - dobrý pouze po po-

ledni
3. den - dobrý pouze po po-

ledni 
4. den - docela dobrý po 

poledni 
5. den - průměrný zrána dobrý  

po poledni
6. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
7. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
8. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
9. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
10. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
11. den - špatný den
12. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
13. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
14. den - je celý průměrný
15. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
16. den - dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
17. den - docela dobrý od rána 

do šera
18. den - dobrý do 13.00 

hodin
19. den - je celý průměrný 
20. den - velice dobrý od 

16.00 do setmění
21. den - je celý docela dobrý
22. den - docela dobrý od rána 

do šera
23. den - špatný den
24. den - dobrý do 13.00 

hodin
25. den - docela dobrý od rána 

do šera
26. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
27. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
28. den - dobrý do 13.00 

hodin
29. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
30. den - dobrý do 15.00 

hodin

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Jarní krása už pomalu ode-

znívá a my se musíme soustředit 
na důležité práce, které nás 
čekají v červnu a první polovině 
července. Období květů bylo 
dosti chladné a hlavně u meru-
něk a broskvoní a také nekta-
rinek byly ještě slabé mrazíky, 
které poškodily květy. Záleželo 
také na poloze zahrady. Kdo má 
zahrádku výše položenou, tam 
tyto mrazíky celkem stromům 
neublížily, ale kdo má stromky 
v dolině, kde jsou mrazíky větší, 
tam květy namrzly. Proto se musí 
každý při řezu řídit tím, kolik 
zdravých plodů na stromku má. 
Letos se zase potvrdily mé rady, 
řezat broskve a meruňky až po 
odkvětu, kdy  vidíme, kolik nám 
po mrazících zůstalo plodů na 
větvích.

Další důležitá práce po 15. 
červnu je protrhávání ovoce, jak 
vám radím každým rokem. Hlav-
ně u jabloní je to velice důležité. 
A také připomínám znovu, že 
máme utrhnout jen plod a stopku 
necháme na stromku, aby živiny 
šly zpět do kořenů. Kdo nedělal 
postřik proti květopasu, tak má 
ulehčenou práci s protrháváním 
plodů. Letos byl veliký výskyt 
tohoto škůdce. Je třeba také stro-
my přihnojovat a to buď zálivkou 
nebo lépe postřikem na list. Jak 
jsem vám posledně poradil, abys-
te zkusili použít nový CERERIT 
HOBBY. Je to tekuté hnojivo, 
které se míchá tak, že jedna 
zátka plná hnojiva se nalije do 4 
litrů vody. Jeden litr tohoto cere-
ritu pořídíte za 39,90 Kč. Červen 
je také důležitý měsíc pro tvaro-
vání stromků, hlavně v ovocných 
stěnách, a to ohýbáním větví do 
vodorovné až svislé polohy. Nebo 
jak vám každým rokem radím, je 
možno ještě větévky zalomit, ale 
nechat na stromku až do podzi-
mu a pak je suché uřezat, a tímto 
zásahem také přispějeme k ome-
zení růstu a nasazení plodných 
částí pro příští rok.

Po 15. červnu je také důležitý 
postřik proti pihovitosti u jab-
loní. Pro tento postřik můžeme 
použít buď KALKOSÁN nebo 
WUXAL–CAO, kalcium. 
Znovu připomínám, že tyto 
plody musíme doslova umýt, aby 
postřik zasáhl celý plod. Po 15. 
červnu je také vhodná doba na 
stříhání živých plotů. Jak stříhat 
už víte z minulých rad, tak jen to, 
že můžeme provádět tento zásah 
až do konce července.

Na okrasné zahradě a skalce 
musíme v tomto období pamato-
vat na odstranění odkvetlých čás-
tí a nenechávat tvoření semeníků. 
Také už můžeme odstranit uvad-
lé listy u cibulovin a hlíznatých 
květin. U vřesů, které kvetly na 
jaře, už musíme uřezat odkvetlé 
části, aby nám zhoustly a zůstaly 
nízké. O všechny stromky a keře 
na okrasné zahrádce a skalce se 
musíme postarat, aby nám ne-
přerůstaly a proto je musíme za-
kracovat a u některých i do větší 
hloubky rostliny. Tím zamezíme 
tomu, aby jsme nemuseli často 
obnovovat výsadbu. Proto je také 
důležité před výsadbou u nákupu 
stromků a keřů vědět, jak veliké 
a hlavně široké budou za 5 nebo 
10 roků. Před nákupem je také 
důležité prostudovat literaturu 
a nejlépe nakupovat tam, kde 
vám dobře poradí a kde máte 
také možnost vidět tyto rostliny 
v dospělosti, třeba jak vypadají za 
30 roků. Tím získáte představu 
jak daleko máte sázet.

Také nastává období pro 
provádění řezu révy, po odkvětu 
a také pro ošetření proti nemo-
cem a škůdcům. Když je v tomto 
období deštivé a chladné počasí, 
tak se také více vyskytují nemoci 
u révy a to hlavně plíseň. U řezu 
po odkvětu musíme postupovat 
tak, že od posledního hroznu 
necháme jen dva listy a mezi 
druhým a třetím listem boční 
obrost odstraníme. Prodlužující 
části za 8. až 12. listem. Všechny 
zálistky vylamujeme průběžně. 
Vy, kteří kupujete tyto noviny, 
stále budete namítat, že se opa-
kuji, ale dělám to proto, že je 
mnoho nových čtenářů a právě 
pro ty jsou tyto rady.

U rajčat musíme také vyla-
movat zálistky a u dospělých 
listů můžeme zakracovat tyto 
až na polovinu. Tímto zásahem 
dodáme více živin plodům. Ale 
přesto musíme ještě pravidelně 
přihnojovat. Také musíme hlídat 
výskyt mšic a molic a vyvěsit žlu-
té lepové desky. Kdo dal na moje 
jarní rady ohledně použití dusí-
katého vápna před výsadbou, a to 
jak rajčat, tak paprik, nemusí mít 
s těmito škůdci starost a ještě má 
tyto rostliny dobře živeny. Také 
u růží musíme hlídat napadení 
listů pilatěnkou malou nebo rzi 
a černání listů a ihned zasáhnout 
buď postřikem nebo při malém 
výskytu odstraněním napadených 
částí. Také nenecháme tvořit po 

odkvětu růží šípky, ale odkvetlé 
části odstraníme.

Pěstitelé bonsají mají napilno 
při letním tvarování, u některých 
rostlin průběžně až do podzimu. 
U modřínu musíme toto zakraco-
vání provádět i třikrát, u borovice 
stačí jen jednou, u listnatých jako 
jsou habr, buk, dub, javor se řez 
dělá dle potřeby. Nejčastěji se 
musí tento řez dělat u brslénu. 
U bonsají je třeba v letním období 
hlavně hlídat zálivku. Nejlépe je 
misky a květináče namáčet v ně-
jakých žlabech nebo mísách. Tím 
máme jistotu, že celý kořenový 
bal je řádně vlažen.

Také kaktusy nám v letním 
období dělají největší radost že 
bohatě kvetou a že se nám ujímají 
rouby a to hlavně u ruber. Také 
můžeme vysévat nové, abysme 
si zase obohatili sbírku o některé 
vzácné rostlinky. Také dbejte na 
to, aby se nerozšířily nemoci nebo 
škůdci, jako je vlnatka nebo koře-
novka, které nám můžou zlikvi-
dovat hodně rostlinek.

Ještě upozornění pro ty, kteří 
stále používají jarní řez u jádro-
vin, aby dbali v červnu na vytr-
hávání tvořících se vlků, hlavně 
u jabloní. Až se konečně dají na 
letní řez po 15. červenci, tak jim 
toto odpadne a nebudou mít ze 
stromů košťata. Mnozí si ještě 
berou příklad z televize z pořadu 
Receptář, kde pan Karel Kotyšán 
předvádí nesmyslné způsoby řezu 
a mnozí to dělají podle něj jen 
proto, že to vysílá televize, ale 
určitě jste si všimli, jak tento 
řez prováděl velikými nůžkami 
a bylo mu jedno, jestli to řeže 
na vnější pupen nebo na čípek 
a jak nechává pahýly, a nejen já, 
ale i velcí odborníci toto velice 
odsuzují. Zůstaňme ale na svých 
zahrádkách a řiďme se vlastními 
zkušenostmi a bude se nám dařit 
vypěstovat krásné ovoce i bez rad 
pana Kotyšana.

Také nezapomeňte povolit 
roubovací pásky u přijatých rou-
bů, které jste roubovali v březnu 
a dubnu. Už teď si připravujte 
výpěstky, kterými se pochlubíte 
na podzimních výstavách, které 
pořádají zahrádkáři.

K úspěchu nám schází už jen 
pěkné počasí a zájem o práci na 
svých zahrádkách.

K tomuto vám přeji hodně 
úspěchu a jen samou radost z vý-
pěstků.

Erich D U X A
z B 0 R O V É.
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KřížovKa

proGram Kina mír hlUČín
Červen 2005

„Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně 
…(tajenka.)           Swift

VODOROVNĚ: A. Biograf; přímo (nář.); samec kozy; hrb (nář.); část abecedy. B. 
Vydání; kus ledu; scéna; zeď (nář.); hvězda. C. Řetěz (nář.); SPZ Nitry; opět; babička (něm.); 
SPZ Rožňavy; naschvál. D. Písmeno abecedy; Antonín (dom.); lůna; oblek (nář.); mužské 
jméno. E. Chemická značka radia; onemocnět; prát (nář.); poplach; předložka; SPZ Komárna. 
F. Nábytek (nář.); ledovcový kotel; část Opavy; iniciály písničkáře Kryla; římsky 155; kamna. 
G. Souhlas; osahání; šachová remíz; citoslovce; rostlina; ženské jméno. H. Alkaloid; výzva; 
přitakání; obratlovci žijící ve vodě; kmenový symbol; jméno psa.

SVISLE: 1. Dřevina; prohra v šachu. 2. Římsky 499; mír. 3. Zdrobněle nit; SPZ 
Brno – venkov. 4. Ohon; chobotnatec. 5. Červenohnědá barva; SPZ Trnavy; ženské jméno. 
6. Výklenek ve zdi; rýna. 7. Citoslovce vrčení; podpis anonyma; jaké (sloven.). 8. Pozdrav; 
MPZ Polska. 9. Politická strana; chemická značka astatu; jednotka délky Thajska. 10. SPZ 
Karviné; sportovní klub (zkr.); citát. 11. Barvivo na vejce; popěvek; mně; značka rychlosti. 
12. TAJENK A. 13. Mužské jméno; naopak (nář.). 14. Iniciály Lipského; křikloun (nář.); 
ypsilon. 15. Strop; sonda. 16. Úmysl (nář.); předložka. 17. Díl; téct po troškách. 18. Čínský 
hudební nástroj; římsky 1100; solmizační slabika. 19. Hon; legendární postava. 20. Panovni-
ce. 21. Brambor; dva. 22. Chemická značka molybdenu; skladba pro devět nástrojů. 23. Dusík; 
ne (nář.); moci (angl.).

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 6. 2005. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za květen je Adéla Šafarčíková, Bolatice-Borová.     Blahopřejeme

příběh frísKého Koně, Který to neměl lehKé

pátek 3.6. v 19.30 hod.
ZOStaNE tO mEDZI NamI MN, SR, ČR  – milostné drama.

sobota 4.6. a neděle 5.6. v 19.30 hod.
HRa Na ScHOVáVaNOu MN, USA, SRN – psychothriller. 

úterý 7.6. v 18.00 hod., středa 8.6. v 17.00 a 19.30 hod. 
StaR WaRS: EpIZODa III – pOmSta SItHů MP, USA 
–  sci-fi. 

čtvrtek 9.6. v 19.00 hod. 
páD třEtí říšE MP od 12 let, SRN – historický, životopisný, válečný. 
Duben 1945, národ čekal jeho…

sobota 11.6. v 19.30 hod., neděle 12.6. v 17.00 hod.
KRáLOVStVí NEbESKé MP od 12 let, USA – historický, válečný.

čtvrtek 16.6. v 19.00 hod., pátek 17.6. v 19.30 hod.
tEam amERIKa: SVĚtOVEj pOLIcajt MN, USA, SRN 
–  první akční loutkový film.

sobota 18.6. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 19.6. v 17.00 hod.
SLuNEčNí Stát MN, ČR, SR – hořká komedie. 

čtvrtek 23.6. v 19.00 hod., pátek 24.6. v 19.30 hod.
SLEčNa DRSňáK 2: jEštĚ DRSNĚjší MP od 12 let, USA 
– akční komedie. 

sobota 25.6. a neděle 26.6. v 19.30 hod.
KRuH 2 MN, USA – horor. Kruh uzavírá kruh.

středa 29.6. a čtvrtek 30.6. v 19.00 hod.
HItcH: LéK pRO mODERNíHO mužE MP, USA – roman-
tická komedie. 

Pokračování z minulého čísla
A měla pravdu. Hned po 

probuzení nás vyvedli ven. Ale 
do úplně jiné ohrady, než ve 
které jsme byli předtím. Když 
nás hromadně naháněli do ohra-
dy, klusal jsem vedle Manily a 
Agrose. Stala se z nás přes noc 
nerozlučná trojka. Vbíhali jsme 
do ohrady přibližně uprostřed 
stáda, které se skládalo ze zhru-
ba osmi frísanů. Již jsme byli 
všichni uvnitř oplocené louky 
a Tom, ošetřovatel odstávčat 
– tedy nás, za námi zavíral vrata 
a hrnul se do stáje vykydat hnůj, 
který tam po nás zůstal. S chutí 
jsem si pochutnával na čerstvé, 
šťavnaté, zelené travičce a mí 
kamarádi vedle mne. Tam jsme 
se seznámili s dalšími spolubyd-
lícími. Někdy do ohrady vešel 
Tomáš s bičem v ruce (nikdy 
nás však nešvihl) a prohnal nás, 
aby se nám dostalo taky trochu 
pohybu, když se pořád jenom 
pasem. Cválali jsme kolem 
dokola a jako první nás vedl 
odvážný hřebec Daeron, kterého 
jsem již poznal. Byl to krásný 
jakoby pohádkový kůň s krás-
ným držením těla. Když cválal, 

vypadal tak ladně, svobodně a 
volně. Večer nás zase nahnali do 
stájí, nakrmili, poklidili ve stáji 
a odešli. Najedl jsem se, popřál 
dobrou noc svým přátelům, 
ulehl a spokojeně usnul. Zdálo 
se mi o mamince, pásli jsme se 
vedle sebe na nekonečně dlou-
hé louce a bylo nám spolu moc 
dobře. Pak jsem si uvědomil, že 
už ji možná nikdy neuvidím.

Už uplynuly skoro tři roky od 
mého narození. Za ta léta jsem 
vyrostl v krásného mohutného 
hřebce s bujnou dlouhou hřívou, 
ocasem a rousy na nohou. O 
dost jsem přišel, hodně se naučil 
a získal mnoho zkušeností: Od-
loučili mě od matky, našel jsem 
si dva nejlepší kamarády a získal 
místo „toho odlišného“ ve stádu. 
Pracoval a učil jsem se s Tomem, 
zažil tři zasněžené studené zimy, 
okování, výžeh a pár dalších věcí. 
Další a neposlední ranou pro mě 
bylo, když jsem přišel o přítele 
Agrose. Zalíbil se totiž jednomu 
movitému pánovi, který ho na-
konec koupil. A tak jsme zůstali 
s Manilou sami, spolu s dalšími 
stádovými druhy.

Pokračování příště

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A
B
C
D
E
F
G
H



5

2005 ČERVENZRCADLO HLUČÍNSKA

historie města –„KravařŠtí ve vírU staletí“
Pokračování z minulého čísla

Období následujícího čtvrtsto-
letí výrazně ovlivnila francouzská 
revoluce, zahájena roku 1789. 
Stala se mezníkem světodějného 
významu. Vítězící lidové vojsko 
ovlivnilo vývoj i v Prusku. Ideje 
revoluce daly podnět k refor-
mám, na kterých se začali podílet 
svobodní a rovnoprávní občané, 
najednou mající možnost se vyjá-
dřit k věcem veřejným. Privilegia 
šlechty byla omezena, nebo do-
konce zrušena.

Osvobozováním rolníků byla 
odstraněna feudální závislost. 
Doposud poddaní sedláci odvá-
děli na kravařském panství tvr-
dou, téměř otrockou práci. Vrch-
nost požadovala od nich odvádění 
desátků z úrody mimo bezplatně 
prováděné několikadenní roboty 
s vlastními koňmi během týd-
ne, čímž byli téměř nádeníky. 
V zimě, kdy se na poli pracovat 
nedalo, jim neodpracované dny 
při polních pracích převedli do 
letního období. Vrchnost vůbec 
nezajímalo, kdy sedláci sklidí na 
svém, a na panské je bez milosti 
naháněla. Dospívající děti musely 
být nejdříve představeny majiteli 
panství. Ten rozhodl o jejich dal-
ším osudu a mohl si je i několik 

let ponechat ve službě. Kdo se 
pánovu nařízení protivil, mohl 
být potrestán, v horším případě 
z panství vyhnán. Provinilce 
donutil statek prodat, pokud se 
kupec nenašel, odkoupil ho sám 
za 2/3 ceny. Poddané tížily i jiné 
problémy, které těžko snesitelný 
život přinášel (neúroda, epidemie, 
nemoci, záplavy, starosti o maje-
tek, války aj.). Teprve za panování 
krále Fridricha II. Velikého po zá-
boru Slezska (od roku 1742) bylo 
sedlákům v případech fyzických 
trestů umožněno si soudně stěžo-
vat. Kupec vesnic Kravař a Koutů 
a osad Vrbky a Oppahofu, vrchní 
dvorní maršálek hrabě Antonín 
Schaffgotsch a několik dalších 
rakouských statkářů, držitelů 
latifundií v hlubčickém okrese, 
se zde snažilo uplatnit reformní 
kroky císařovny Marie Terezie. 
Reforma jejího tvůrce ekonoma 
Raaba spočívala v odprodeji vrch-
nostenské půdy nevolníkům. Tato 
forma se zamlouvala i poddaným 
v Prusku. Po deseti letech držení 
panství předstoupil r. 1792 před 
své poddané s totožnou nabídkou 
také hrabě Schaffgotsch na vlast-
ním panství. Možnost získat svo-
bodu a zbavit se lopotné roboty 
byla pro lidi, dosud trpící v pod-

danství, lákavým soustem. Toho 
roku se obě vesnice odhodlaly ke 
koupi většího dílu vrchnostenské 
(panské) půdy, která měla být 
přidělena mezi zainteresované 
podle postavení a nabytého ma-
jetku. Majitel a obě vesnice v tom 
smyslu uzavřeli kontrakt o koupi 
a prodeji. Půda byla zakoupena za 
65 224 tolarů a 10 grošů. Nema-
jetní rolníci nebyli schopni ihned 
dát tolik peněz dohromady.

Jejich postup byl odvážný, 
ale dost riskantní. Touha po 
osvobození však převládla a pře-
hlušila všechno ostatní. Právně 
bylo přistoupeno k zaknihování 
poloviny z částky ceny za koupi 
pozemků 32 612 tolarů, 5 grošů 
a polovičního množství peněz 
za vykoupení z roboty, což bylo 
38 408 tolarů, 13 grošů, 4 feni-
ky. Zapsaný kapitál za prodanou 
půdu vynášel majiteli ročně kon-
stantní 5 % úrok.

V běžném roce byl úrok splá-
cen v termínech k 16. 6. a 16. 
12., úhrnem 1 222 tolarů, 19 
grošů a 4 feniky. Aby zajistily 
Schaffgotschovi kapitál, který 
žádal, postupovaly obě vesnice 
solidárně. Každý podílník byl 
na smlouvě vázán neuhrazenou 
částkou dluhu a úroku. I když 

by někdo nebo někteří své díly 
splatili, byli dále závislí, dokud 
nebyl ostatními uhrazen. Druhou 
polovinu peněz za odprodanou 
půdu a osvobození od roboty na 
požádání hraběte vesnice uhradi-
ly sumou 71 020 tolarů, 18 grošů, 
8 feniků. Závislosti se ani potom 
hned nezbavily a jejich obyvatelé 
museli vrchnosti poskytovat 
dřívější služby. Spočívala v udr-
žování cest, břehu řeky Opavy, 
o všechny opravy byli povinni se 
sami postarat. Jejich povinností 
bylo čistit strouhu a hraniční pří-
kop, dvěma místním mlynářům 
vozit kameny, přivézt a odvézt 
soudce z Hlubčic, každou noc 
vysílat k zámku strážného, vyko-
návat všechny práce na panských 
polích, loukách, lesích i ve dvoře, 
odvádět poplatky ze svého majet-
ku, výnosu polí a zahrad. Majitel 
panství mohl na selských pozem-
cích pást svůj dobytek.

Transakce pro 32 kravařských 
a 23 koutských sedláků předsta-
vovala za koupenou půdu uhradit 
každým 1 326 tolarů, pro 36 kra-
vařských a 19 koutských zahrad-
níků 416 tolarů a 71 kravařských 
a 69 koutských chalupníků 138 
tolarů.

Pokračování příště

veliKonoČně laDěno…
V několika větách se bude červno-

vé Zrcadlo Hlučínska věnovat i svát-
kům, které jsou již minulostí a čekají 
nás zase s příchodem příštího jara. 
Možná jste už asociace spojené s ma-
lovanými kraslicemi a usměvavými 
zajíčky trošku upozadili, je ale třeba 
říct, že výstava zaměřená tematicky 
na Velikonoce na Hlučínsku trvala 
až do 31. května. Navštívit ji tedy bylo 
možné i v době, kdy napečené be-
ránky jsme dávno strávili, malovaná 
vejce oprášili a uskladnili a koledníky 
pohostili.

V prostorách 
Muzea Hlučín-
ska byly k vidění 
propriety určené 
k výzdobě do-
mácností v době 
Velikonoc, vy-
stavené exponá-
ty byly doplněny 
erudovanými komentáři a poučeními 
ohledně původu zvyků a tradic. Spat-
řit bylo možno pochovanou basu, hlu-
čínský kroj, kraslice vyrobené a boha-
tě zdobené několikerými technikami, 
karabáče, perníčky s velikonočními 
motivy, výšivky a pohlednice v témže 

duchu či slaměné postavičky poskyt-
nuté Domovem důchodců Hlučín. 
Expozici vkusně podkresluje tlumená 
lidová hudba.  V jedné z místností 
byly situovány obrazy malíře Josefa 
Widláka, zapůjčené z Kravař. Velmi 
pravděpodobné je, že na jeho vyda-
řených obrazech, na nichž vykresluje 
kostelíky a jejich okolí, poznáte právě 
tu svoji rodnou vísku. Malíř zmapoval 
tímto způsobem převážnou většinu 
obcí v okolí Hlučína, kromě několika 
nejvzdálenějších a na jízdním kole 

nejobtížněji do-
stupných.

B ě h e m 
výstavy pro-
bíhala soutěž 
o nejvyvede-
nější karabáč 
a nejkrásnější 
kraslici, hlaso-
vacím právem 

mohl disponovat každý, kdo expozici 
navštívil. Vzhledem k tomu, že výsta-
va stále pokračuje, výherce zájezdu 
v hodnotě 3000 Kč stále neznáme, 
nicméně všichni projevili při tvorbě 
svých děl značnou dávku úsilí a kre-
ativity.

Nábytek SaboN s.r.o.

OtEVíRací 
DOba

pondělí – pátek
9 – 18

Sobota
8 – 11

Pro informace volejte prodejnu Bolatice Tel.: 553 655 232
Pro informace volejte prodejnu Kravaře Tel.: 553 671 235

čaLOuNĚNé
SEDací SOupRaV Y

již od 7 990,- Kč

KucHYNĚ 
Na míRu

již od 4 990,- Kč
za 1 m
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HLUČÍN, OSTRAVSKÁ 1812
PRODEJNA % 595 042 637 l SERVIS % 595 042 636

OTEVŘENO 7 DNŮ V TÝDNU
PO – PÁ 9 – 18 l SO 8 – 17 l NE 10 – 17

Převážná část zákazníků 
v prodejně Mountfieldu v Hlu-
číně, a že jich není málo, přišla 
pro informace a nebo již přímo 
zakoupit bazén ze široké škály 
nabídky.

„Přece jenom se vedro dá lépe 
snést v bazénu nežli v autě,“ to 
tvrdí jeden z přítomných zákaz-
níků.

Tento luxus si dnes může do-
volit každý.

V nabídce jsou jak nadzemní 
bazény AZURO a AZURO DE 
LUXE -  což je novinka a hit 
letošního roku. Možné zapustit 
do svahu i do země. Mezera 
která byla 
v nabídce je 
vyplněná ty-
pem bazénu, 
který je mož-
né postavit 
jak na povrch 
tak i do svahu 
a do země.

Ti, kteří 
měli ještě 
první typy 
nadzemních 
bazénů se 
nyní přesvěd-

čili o výhodách a kvalitě novinky 
pro letošní rok, a to je z řady 
typu AZURO DE LUXE, 
která je vyrobena ze speciálních 
materiálů.

Jeden z nakupujících Tomáš 
Nikel, majitel již staršího typu, 
se přesvědčil o výhodách sady 
bazénu Azuro De Luxe, která již 
má kvalitní pískovou filtraci, so-
lární ohřev, sběrač vody, mramo-
rovou fólii, což jejich předchůdci 
neměli.

Zákazníkovi, který si zakoupí 
bazén u Mountfieldu, prodej-
na podle přání zajistí  i odvoz 
a montáž  bazénu přímo u něj.  

To je co říct! 
A  že si máte 
z čeho vybrat, 
pochopíte již při 
vstupu do pro-
dejny Mount-
field v Hlučíně 
- kde vám 
doporučí moto-
rovou sekačku, 
motorovou kosu 
OLEO MAC, 
nebo zahradní 
traktor přímo na 
vaše podmínky.

Z a č n ě m e 
motorovou se-
kačkou TORO 
55 cm ADS 
s 65 l sběrným 
košem a navíc 
patentova ný m 
systémem Re-
cycler, který umí posečenou trávu rozmělnit a zapracovat zpět do 
trávníku.

Sekačku pohání americký benzínový motor Brigss and Stratton 
o síle 6 HP plynulého zvyšování rychlosti pojezdu ADS a dalšími 
vymoženostmi. Snadno si poradí s jakoukoli trávou na malých 
i velkých plochách, na rovině i v členitém terénu.

prožijte léto U voDy v bazénU
oD firmy moUntfielD!

nemáte Čím poseKat trávU?
KUpte si benzínovoU seKaČKU U moUntfielDU
a K tomU obDržíte benzín zDarma na 7 let.

navŠtivte proDejnU moUntfielD v hlUČíně

Hlučínský prodejní technik Petr Holinka vysvětluje zákazníkovi výhody motorové kosy 
OM 755 Master.

Po konzultaci se zákazníkem o jeho konkrétních podmínkách na jeho pozemku tech-
nik zjistil, že mu bude tento typ motorové kosy vyhovovat k jeho práci na velkém pozemku, 
u kterého má ještě kus lesa. Technik zmínil mimo jiné také 7 let záruku, zdarma zprovoz-
nění a dovoz u něho na zahradě, posezonní servis, který je rovněž zdarma v kterémkoli 
Mountfieldu a letošní „bombu“ benzín na 7 let zdarma.

Zákazník byl ohromen takovou spoustou služeb a akcí 7 let benzínu zdarma, že neodo-
lal a stroj si ihned zakoupil, navíc dostal 7% slevu na Vkladní knížku, kterou obdržel za 
svůj starý nefunkční stroj. Odešel nadšený a spokojen.

motorové Kosy oleo mac, jinaK taKé Křovinořezy, DoveDoU zliKviDovat Křoví, 
přerostloU trávU, DoKonce i DivoKé nálety
na rovině i na svazích.
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obec bohUslavice lípa Ústavy eU
Pane starosto, co připravujete 

pro tento rok u vás v obci?
Největší investiční akci, kterou 

v  letošním roce připravujeme rea-
lizovat je rekonstrukce sociálních 
zařízení ve dvou objektech základní 
a mateřské školy v Bohuslavicích. 
Sociální zařízení je původní z roku 
1964 a nevyhovuje současným hy-
gienickým podmínkám. Na reali-
zaci tohoto projektu jsme vyhlásili 
veřejnou soutěž, ve které nám zaslali 
nabídku 4 firmy. Nejpřijatelnější 
cenu a podmínky nám nabídla firma 
Slezské stavby Opava. O finanční 
dotaci jsme požádali Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. 

Další akcí je rekonstrukce míst-
ní komunikace Lesní a vysprávka 
nejhorších úseků všech  místních 
komunikacích v obci. Zrealizovali 
jsme rekonstrukci el. instalace, ovlá-
dání a signalizace ve vodojemu Bo-
huslavického vodovodu, jehož jsme 
vlastníky. Připravujeme vybudování 
infrastruktury pro novou výstavu 
rodinných domků. U třech vybra-
ných architektonických kanceláří 
jsme zadali zpracování alternativní 
architektonické studie obce, která 
bude řešit  výstavbu Obecního úřadu 
Bohuslavice vč. potřebného zázemí, 
výstavbu domova pro seniory a návrh 
centra obce Bohuslavice s vazbami 
na důležité objekty v obci. Archi-
tektonická studie bude sloužit radě 
a zastupitelstvu obce jako kvalifi-
kovaný, odborný, nezávislý podklad 
pro rozhodování o výše uvedených 
stavbách a dalších urbanistických 
a architektonických doporučeních  
rozvoje obce souvisejících s vývojem 
společnosti. Po zpracování a předání 

čistopisů studie bude následovat 
zveřejnění a výběr nejlepšího řešení. 
S vybraným zpracovatelem bude 
uzavřena smlouva na další stupně 
projektové dokumentace a další sou-
činnost při realizaci.

Pro kolik osob plánujete objekt 
Domova seniorů?

Odpověď na tuto otázku by prá-
vě měla dát výše zmíněna studie. Na 
domov pro seniory plánujeme využít 
objekt, který obci nabídla soukromá  
majitelka. V tomto objekty bychom 
chtěli umístit seniory s trvalým 
pobytem. Pro ostatní staré občany 
bychom chtěli zřídit stacionář, do 
kterého by občané byli ráno dová-
ženi svými příbuznými nebo by do 
něj docházeli sami. Po celodenním 
pobytu vč. stravování by se vždy od-
poledne vrátili domů. Jednou z více 
alternativ řešení je umístění tohoto 
stacionáře do zrekonstruovaného 
objektu mateřské školy. Senioři by 
byli umístění v 1. NP a mateřská 
škola ve 2. NP a podkroví, které 
vznikne rekonstrukcí rovné střechy 
na sedlovou. Výhodou tohoto řešení 
je i využití kapacit školní kuchyně, 
která po rekonstrukci v roce 2003 
splňuje náročné hygienické podmín-
ky. Dále je to využití knihovny a zá-
zemí, které poskytuje areál školy.

Pane starosto, jaká je u vás situ-
ace s čištěním odpadních vod?

Obec Bohuslavice nemá vy-
budovanou splaškovou kanalizaci 
ani čistírnu odpadních vod.  Od-
kanalizování obce je řešeno v sou-
ladu se schváleným kanalizačním 
řádem s platností do roku 2010. 
Kvartálně odebírané vzorky z vý-
ustí kanalizace až na malé výjimky 

splňují stanovené limity znečištění.  
Stávající kanalizace není v dobrém 
technickém stavu, nesplňuje pod-
mínky pro odvod splaškových vod. 
Odvádění odpadních vod z území 
obce otevřeným  Bohuslavickým 
potokem je z hygienického hlediska 
naprosto nevyhovující. Z těchto 
dvou důvodů obec musí přistoupit 
k vybudování oddílné splaškové 
kanalizace a vyčištění znečiště-
ných vod na ČOV. Ve schváleném 
územním plánu obce byla likvidace 
splaškových vod řešena ve dvou al-
ternativách. První alternativa řešila 
přečerpávání splaškových vod na 
čistírnu do Dolního Benešova, ve  
druhé alternativě byly čištěny splaš-
kové vody na vlastní obecní čistírně. 
Výběr nejvhodnější alternativy 
s vlastní čistírnou byl proveden 
na základě závěrů technickoeko-
nomické studie, jejíž zpracování 
musela obec objednat. Ukázalo 
se, že rozhodujícím ekonomickým 
faktorem pro vlastní čistírnu byly 
náklady na přečerpávání na ČOV 
do Dolního Benešova. Vybudování 
ČOV a splaškové kanalizace v obci 
není otázka nejbližších měsíců. 
Musí jí předcházet dokončení roz-
pracované změny územního plánu 
č. 3, zpracování dokumentace pro 
územní řízení , a vydání územního 
rozhodnutí. Teprve takto připravené 
podklady umožní obci zahájit zpra-
cování a předložení  žádosti o dota-
ci na stavbu čistírny odpadních vod 
a vybudování splaškové kanalizace. 
Na přípravě stavby však chceme in-
tenzívně pracovat, protože současný 
stav je zcela nevyhovující.  

Děkuji Luk

Ačkoliv naší zemi „prezidentu-
je“ pán, který k Ústavě Evropské 
unie zaujímá postoj nepřátelský, pl-
ný nedůvěry, nepřejímají a nevstře-
bávají tento pohled na věc bezhlavě 
všichni spoluobčané. Někteří (ze-
jména mladší a progresivně mys-
lící) hledí do budoucnosti s nadějí, 
s důvěrou v to, že ústava skutečně 
napomůže snazší orientaci v práv-
ních předpisech Unie a pozmění 
principy jejího fungování směrem 
ke spravedlivějšímu prosazování 
zájmů všech členů, nehledě na je-
jich velikost a mocenský vliv. 

Vzhledem k tomu, že svůj 
strom už vysadil kdekdo a za kde-
jakým bohulibým účelem, nevidím 
důvod, proč by se se svým stromem 
nemohla pyšnit i Ústava Evropské 
unie. A od 10. května 2005 tomu 
tak skutečně je. Lípu Ústavy EU 
se totiž rozhodli vysadit studenti 
a zaměstnanci Středního odbor-
ného učiliště a Hotelové školy 
v Šilheřovicích. Jsou totiž účastníky 
projektu Architektura v Evropě – 
městě, obci a její změny od 18. sto-
letí. Těžištěm projektu je podpora 
mezikulturních vztahů, boj proti 
rasismu, intoleranci a xenofobním 
projevům. Projekt podporuje i roz-
voj znalostí cizích jazyků a part-
nerství škol Slovenska, Maďarska 
a Německa. Studenti jsou si dobře 
vědomi, že se jedná především o je-
jich budoucnost a rozšiřování jejich 
potenciálních možností v rámci 
evropského prostoru. Oceňují 
multikulturální dimenzi projektu 
a plánují si cestování a získávání 
zkušeností v zahraničí. 

poDěKování
Vážené a milé čtenářky, vážení 

a milí čtenáři, děkuji Vám všem, 
kteří jste se se mnou v Hlučíně 
a v Kravařích u příležitosti vydání 
knihy Dědictví setkali. Netušila 
jsem, že mé povídky mají tolik 
příznivců. Vydání knihy jsem po-
važovala za uzavření svého psaní 
příběhů z Hlučínska. Reakce 
některých z Vás mé rozhodnutí 
změnily. Když jsem hovořila se 
staršími z Vás, nemohla jsem si 
nevzpomenout na svoji babičku, 
která by určitě, kdyby ještě žila, 
byla moc ráda, že příběhy vznikly. 
Mám pocit, že v některých z Vás 
jsem ji zahlédla a zaslechla. Uvě-
domila jsem si, že Hlučínsko pro 
mě ani pro Vás není uzavřeným té-
matem a že se k němu ještě vrátím. 
Nevím, kdy to bude, a nevím, v ja-

ké podobě. Doufám, že až nějaké 
nové texty vytvořím, poskytne mi 
Zrcadlo Hlučínska znovu prostor 
k tomu, abych Vás s nimi mohla 
seznámit.

Než nasbírám sílu k další 
tvorbě, budu psát pro Zrcadlo 
Hlučínska seriál článků o historii 
jednotlivých obcích Hlučínska. 
První z nich připravuji již pro 
další číslo.

Chci Vám, milé čtenářky a milí 
čtenáři, ještě jednou poděkovat za 
váš zájem. Vzniknou-li nové pří-
běhy, bude to Vaše zásluha.  

Kniha Dědictví je ke koupi 
v knihkupectví v Hlučíně, v in-
formačním centru v Hlučíně na 
zámku a v Kravařích v krámku 
U paní Vesny.

Eva Tvrdá

Vysvětlit si původ nemocí 
a bolesti naši předkové nedovedli. 
Nabízelo se tedy spoléhat se na 
pověry svých předků a význam 
magických obřadů s nimi spoje-
ných. Nemoc podle nich mohla 
být způsobena zvířetem, rostli-
nou, ale i nepřejícím člověkem. 
Na tomto místě vyzývám, aby se 
všichni závistivci zamysleli nad 
tím, kolik nemocí a bolístek svých 
chováním způsobili. A že k jejich 
vymýcení nebudou často stačit 
sebemagičtější obřady.

Při uzdravování hrála nemalou 
roli církev a autorita světců. Zna-
mení kříže se hojně užívalo k od-
hánění nemocí. Existovaly metody, 
kterými mohl léčit kdokoliv a byly 
i takové, jejichž aplikaci zvládala 
jen hrstka vyvolených – říkalo se 
jim zaříkávačky. Jednalo se o ženy, 

které se při léčení řídily mnoha 
pravidly, aby měly úspěch. Nikdy 
si neříkaly o odměnu, spokojily 
se s tím, čím je obdaroval sám 
pacient. Při pronášení formulí se 
nesměly zmýlit, jinak hrozilo, že si 
nemoc odnesou samy. Své umění 
musely uchovávat v tajnosti, jinak 
hrozilo, že o svoji moc přijdou. 
Své znalosti často předávaly až na 
smrtelném loži. 

Zaříkávačky byly mimo zku-
šené předříkávačky formulí také 
zkušenými bylinkářkami, byliny 
navíc doplňovaly mrtvými zví-
řátky či jejich částmi, kamínky 
a dalšími přírodními materiály. 
V léčebných vlastnostech rostlin 
se však vyznaly neomylně, takže 
netřeba jejich umění nějak snižo-
vat poukazováním na sebemenší 
absurdity. 

ze svatojánsKého léČitelství 
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Ke cti nejsvětějŠí 
svátosti…

výstavba nového Kostela v DarKovicích

Každoročně ve čtvrtek, vždy 
po svátku Nejsvětější trojice, se 
slaví svátek Božího těla. Jeho 
vznik je datován od roku 1209 
a odvozen od vidění sv. Juliá-
ny, kterou Bůh vyzval, aby se 
zasadila o zavedení svátku ke 
cti Nejsvětější svátosti. Tou byl 
původně chléb, v pozdějších 
dobách až do dnešních časů jde 
o zvláštní oplatku nazývanou 
hostie, která se během mše 
při přijímání proměňuje v tělo 
Kristovo. 

První procesí Božího těla na 
našem území se datují do druhé 
poloviny 14. století. Průvody 
věřících, které obcházely čtyři 
oltáře, postavené obvykle v ro-
zích náměstí, byly základem 
oslav Božího těla. Lidé skrze 
modlitby prosili za příznivé 
počasí před nastávajícím létem 
a za ochranu před přírodními 
katastrofami. Čtyři oltáře 
měly symbolizovat čtyři evan-
gelia, z nichž se četly různé 
úryvky. Postupem času nabyl 
svátek Božího těla na významu 
a transformoval se v důležitou 
společenskou akci. Konal se ve 
znamení záplavy květin, které 
zdobily oltáře a košíčky malých 
děvčat, které je nesly k posvěce-
ní. V první polovině 20. století 
se Boží tělo stávalo příležitostí 
pro přehlídku místních spolků 
ve slušivých uniformách a s pra-
pory. Pravidelně byli účastni 
hasiči se svou nablýskanou 
technikou. Všechna děvčata 
byla oprávněna se na Boží tělo 
odívat do bílých šatů a zdobit se 
svěcenými věnečky, které měly 
moc chránit před blesky. 

Významnou „kořistí“ byly 
ratolesti břízy a lípy, kterými 
se zdobily oltáře. Kdo je získal, 
mohl jimi ochránit dobytek 
před nemocemi, zajistily také 
vysoký vzrůst lnu, pokud byly 
zapíchnuty do pole.  

Více jak před deseti lety se začalo 
hovořit o možnosti výstavby kostela 
v Darkovicích. Prvním krokem 
k uskutečnění se stalo posvěcení 
základního kamene Sv. otcem 
Janem Pavlem II. v roce 1995. 
Stavební povolení nabylo právní 
moci  31.3.2004 a téměř okamžitě 
se začalo stavět. Iniciativu výstavby 
převzalo Sdružení římskokatolic-
kých věřících pod vedením Rein-
harda Šinka.

Původní rozpočet stavby byl cca 
12 milionů korun. Od května 2003 
je pro účely výstavby povolena veřej-
ná sbírka. Každý měsíc pravidelně 

zástupci sdružení obcházejí domác-
nosti v obci a  prosí o příspěvek na 
výstavbu. V současnosti se měsíčně 
takto v obci s 1200 obyvateli vybere 
přes 100 tis. Kč! Kromě toho jsou 
pravidelně pořádány sbírky ve far-
ním kostele a v okolních kostelích.

K dnešnímu dni bylo pro-
investováno cca 7 milionů Kč. 
Obrovskou úsporu tvoří brigád-
nické hodiny našich dobrovolníků 
– jak z naší tak i ze sousedních obcí. 
Celkem již takto bylo odpracováno 
přes  15 500 hodin. Někteří takřka 
denně docházejí a pomáhají na 
stavbě bez nároku na jakoukoliv 

odměnu. Všem jim patří velký 
dík. Podporu ve formě finančního 
příspěvku jsme získali i z obecního 
rozpočtu a rovněž z rozpočtů  ně-
kterých obcí Hlučínska, především 
od obce Hať.

Nyní práce na výstavbě finišují. 
Zčásti je hotová fasáda, dokončuje 
se podlahové topení, instalují se 
dveře. Vše je naplánováno tak, aby 
– když Pán Bůh dá -  v neděli 3. 
července ve 13.30 hodin mohlo 
proběhnout svěcení nového kostela. 
Zasvěcen bude sv. Hedvice, patron-
ce Slezska. 

Šinková Marie

pUtování Krajem matice slezsKé
Čavisov
Obec je součástí rekreační 

oblasti údolí Porubky a leží na 
přístupové cestě do lázní Klim-
kovice, vzdálených 2 km. Poprvé 
se obec připomíná v roce 1377 při 
dělení Opavska mezi syny kníže-
te Mikuláše II. V 15. století byl 
Čavisov připojen k panství Velká 
Polom a koncem 17. století přešel 
do rukou Vlčků z Dobré Zemice. 
Na území obce jsou dva rybníčky 
a nad vesnicí lom. Oblast je hou-
bářským rájem.

K historickým památkám pat-
ří Památník obětem 1. svět. války 
z roku 1922, Památník 25. výročí 
osvobození, Památník osvoboze-
ní obce Rudou armádou, kříže 
z roku 1896 a 1949, kříž na hřbi-
tově a kaple.

Dobroslavice
První zpráva o obci je v listině 

o rozdělení opavského knížectví 
z roku 1377, kdy náležela k hra-
byňskému panství Jindřicha z Bí-
tova. V roce 1577 zde byla posta-

vena tvrz, později přestavěna na 
dvoupatrový zámek v renesanč-
ním stylu. V létech 1860-1945 
byli posledními majiteli panství 
hrabata Wilczekové.

Obec byla v dubnu 1945 
při Ostravské operaci zničena 
a občané pro novou výstavbu 

použili materiál z ruin zničeného 
zámku. K místním pamětihod-
nostem patří pozůstatky výzdoby 
zámeckého anglického parku 
s dekorativní vázou v barokním 
stylu, pískovcový sloup se so-
chou Panny Marie, zřícenina 
kamenného mostu v parku, kaple 
s mramorovým oltářem a sochou 
sv. Jana Nepomuckého, škola z r. 
1890, pomník 1. světové války 

z r. 1920. Naproti parku se na-
cházejí dva smírčí kříže ze 16. 
století. Kříž zdobený kresbou 
letícího šípu označoval místo, na 
kterém byl samostřílem zabit po-
cestný. Řeznický nůž na druhém 
připomíná vraždu chasníka.

Hlubočec
Obec leží v nadmořské výšce 

470 m n.m. Ze severu je chráněna 
kopcem Hůrkou (530 m).

V  obci  pramení  potok Se-
tina, který vytváří zajímavá pří-
rodní území. Poprvé se tato malá 
obec připomíná v r. 1487, kdy 
patřila oldřišovskému panství.

Od roku 1577 se stala součástí 
raduňského panství, s nímž sdí-
lela osudy až do novověku. V ob-
ci se nachází kaple Jana a Pavla. 
Dominantou je základová stanice 
Eurotelu výšky 65 m. Oblíbeným 
cílem cykloturistů je farma Šťast-
ná planeta Víti Dostála.

K tradičním událostem patří 
cyklistické závody Farm Tour.

Pokračování příště

mUž oD sněžné řeKy
Pokračování z minulého čísla

Mýlil jsem se. Vyrážím se akorát 
okoupat v řece a ulevit tak rozžha-
venému tělu. Až navečer se dávám 
do pohybu. Ten je však natolik 
nekoordinovaný, že je mi jasné, že 
jsem nemocen. S vírou v lepší ráno 
a sílu spánku ulehávám do spacáku, 
vzápětí se měnícího v kus mokré 
tkaniny. Zázrak se nekonal, z ne-
moci jsem se nevyspal.

Stejně teplota vzduchu dvou ná-
sledujících dnů i mého těla mě ome-
zují k minimální fyzické aktivitě, 
příjmu potravy a tekutin, vykoná-
vání osobní potřeby a přemísťování 
se ze stínu do stínu v závislosti na 
slunci. Třetí den, s mírně lepšími 
pocity jsem však již zase s batohem 

na zádech. Vstával jsem v pět, to 
abych se vyhnul těžko snesitelnému 
horku. Jsem v nadmořské výšce 300  
m nad mořem, pohled na vrstevnice 
mé mapy mi však signalizuje brutál-
ní převýšení v příštích pár hodinách. 
S řádně utaženými botami a holí 
v ruce začínám ukrajovat první 
metry dnešního dne. Celkem rychle 
postupuji vpřed, že se ani nestačím 
otáčet za nádherou okolních kopců. 
Jedno však vnímám zřetelně. Chlad! 
S přibývající nadmořskou výškou 
klesá teplota a v mém případě při-
bývají hustá mračna a ta v horách 
nikdy nevěstí nic příjemného. Začí-
ná pršet, blýská se. Mohutné hřmě-
ní se rozléhá údolím. To už lije jako 
z konve a pěšina se mění v řečiště. 

Utahuji kapuci kolem tváře a ze rtů 
olizuji po tváři stékající pot mísící se 
s deštěm. Zády k dešti, schovávám 
se za stromem, lovím v batohu suše-
né ovoce a směs ořechů. Přicházím 
na rozcestí, dávám se doprava 
a pokračuji dál hustou trávou až 
k mírně bažinatému místu. Vévodí 
mu hlučný potok, křížící mi cestu. 
Nutí mě tak měnit můj směr, ve víře 
najít padlý strom či silnou větev coby 
most. Jdu velice opatrně, vše je zde 
řádně nasáklé.

Představa chybného kroku a ná-
sledků s tím spojených je dostatečně 
motivující. Balancuji na keřích ploš-
ně pokrývajících hladinu potoka. 

Dali Kupka
Pokračování příště


