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ObžínkOvé veselice Děti DOstaly na prázDniny Opravené hřiště
Do ž ínk y (ob ž ínk y, 

ožinky, dožatá apod.) byly 
odedávna slávou k ukončení 
žní.

Vyznávaly se všude, kde 
se pěstovalo obilí a kde bylo 
třeba za vypěstovanou úrodu 
pokorně poděkovat. Všechny 
rituály při péči o zaseté obilí 
směřovaly k tomu, aby byla 
odvrácena povodeň, vichřice 
a další katastrofy.

Lidé je vítali jako příleži-
tost k možnému odpočinku 
od těžké práce. Jejich kořeny 
nemají spojitost s křesťan-
stvím, i když bývají často 
doprovázeny s lavnostn í 
mší v kostele, jsou to jedny 
z nejvýznamnějších pohan-
ských svátků.

Pro slávu bylo charakte-
ristické, že čeleď se bavila 
na účet hospodáře.

Zhotovil se věnec ze 
všech druhů pěstovaného 
obilí, polního kvítí i cuk-
rovinek a ovoce a obřadně 
se předal hospodáři za 
současného pronášení přání 
štěstí, zdraví a dobré úrody 
v dalším roce. Za obžínkové 
přání hospodář a panímáma 
přispěchali s penězi nebo 
občerstvením pro chasu 
a započala se zábava, která 
nepostrádala muziku, velmi 
dobrou náladu a bohatě pro-
střený stůl.

Zábavu otevíral prvním 
tancem hospodář s hospo-
dyní.

Obžínkové veselice dneš-
ka jsou jen částečně památ-
kou na staré zvyky z dob, 
kdy naši předkové oběto-
vali první a poslední snop 
bohům úrody, jsou méně 
velkolepé, neboť struktura 
zemědělské výroby dozna-
la velkých změn, hlavním 
smyslem oslav bývá, aby se 
účastníci pobavili. 

Bobrovníky – Zrenovované hřiš-
tě předal dětem v úterý 28. 6. sta-
rosta města Hlučína Petr Adamec. 
Na hřišti v Bobrovníkách se sešli 
zástupci města a dodavatelských 
firem s žáčky bobrovnické základní 
a mateřské školy a veřejností. Po 
krátkém uvítání a několika slovech 

k realizaci bouch-
ly zátky dětského 
šampusu, kterým 
si připili k ote-
vření hřiště žáci 
5. ročníku bob-
rovnické základní 
školy s vedením 
města. Děti 
z mateřské školy 
pomocí bublifuku 
vyrobily stovky 
bublin, které 
umocnily panující 

veselou náladu.
Poté již mohl starosta města 

Petr Adamec a ředitelka ZŠ Hlučín 
– Bobrovníky Svatava Šmídová 
slavnostně přestřihnout pásku 
a symbolicky tak předat hřiště dě-
tem. Nechyběly ani dárky v podobě 
míčů a sladkosti jako malá odměna 

za hezkou atmosféru, kterou děti 
vytvořily.

Město nahradilo starý nevy-
hovující antukový povrch hřiště 
asfaltovým kobercem, nechalo nově 
namalovat čáry pro míčové a jiné 
hry, osadilo hřiště basketbalovými 
koši, brankami, lavičkami a také sítí 
pro zachycování zatoulaných míčů 
a malou tribunou.

Celá rekonstrukce stála necelých 
1.800.000,- Kč.

na huDební nOtě
za vODOu 

Stává se příjemnou tradicí, 
navštívit ke konci června fes-
tival Za vodou v areálu Lodě-
nice v Děhylově. Milovníkům 
folkové a country hudby se 
zde každoročně představují 
žánrově rozmanitá uskupení. 
V loňském roce, jak jste možná 
na vlastní kůži pocítili, festival 
utrpěl ztrátu diváctva z důvodu 
nevlídného počasí. 

Zahájení letos proběhlo 
v pátek 17. 6. v 19:30 a od to-
hoto času do pozdních nočních 
hodin předvedli své hudební 
umění Ivan Hlas, Jablkoň, Ane-
ta Langerová, Radek Pastrnák. 
Sobota byla nabitá hvězdami 
domácí country a folkové scény, 
představili se Pepa Streichl, 
Žalman a spol., Greenhorns 
v čele s Honzou Vyčítalem, 
Fleret, Spirituál kvintet, Věra 
Martinová, Vladimír Mišík 
a ETC. Zahraniční hvězdou 
letošního ročníku byl frontman 
irské skupiny Frames – Glen 
Hansard.

Několik nadějných a ambi-
ciózních nováčků dostalo mož-
nost zazpívat si před početným 
publikem v neděli, kdy byl 
festival ukončen a vyjadřujeme 
naději, že za rok snad na témže 
místě, v podobnou dobu, na 
viděnou se sympatizanty těchto 
žánrů.

pO hrbOlatym chODniku

Ukázky z nové knížky Jany 
Schlossarkové Po hrbolatym chod-
niku s ilustracemi J. Bartáka, která 
se objeví příští měsíc v IC hlučín-
ského zámku a v prodejnách, kde 
jsou k dostání předchozí publikace 
autorky, jako první kytička městu 
Hlučínu k jeho nadcházejícím na-
rozeninám. Stošedesátistránková 
publikace „po našemu“ i v češtině, 
ve verších i  v próze, předkládá 
příběhy obyvatel města  ze starých 
i novějších časů, včetně připome-
nutí drobných figurek, které kdysi 
neodmyslitelně k městu patřily. Je 
rozšířená o kalendarium na rok 
2006, aforizmy, staré i současné 
fotografie města a nechybí ani 
malý receptář.   

Nové logo
Plynárny mají nové logo
služby prý budou hogo fogo.
Chybí však malý dodatek:
Hogo fogo bude hlavně doplatek.

Jak se narodilo naše město 
Roku 1256 v jeden slavny děň
sjeli se pani do Opavy na obecni sněm.
Tym razem velku hoščinu k temu přichystali,
dy Přemysla Otakara II. čekali.

Seděli a mudrovali, sem tam se vadili,
jakyšik ten žbanek vina spolem tež vypili.
Vino rozvazalo jazyk panovi z Landeka,
na kralovsku audienci před dveřami čeka.

Panovnika pozdravil a svoju prosbu složil,
aby na břehu Opavice městečko založil,
kaj by obchod i řemeslo na rynku hučely,
by se obyčejni ludě trochu lepši měli.

Po žbanku dobreho vina byl v pohodě i kral,
zakladaci liščiny panu z Landeka dal,
něch dohledně, aby všecko jaksepatři bylo,
v tej chvili se naše město Hučin narodilo.

Po rokoch landecky přiznal,
že jak se dom vracal, 
všecke kralovske liščiny po cešče poztracal. 
Historici ich hledali, i do Polskej zašli, 
ale do něskajška žadne papiry něnašli.

Zmatení jazyků
...  Bezmalaj v kerejšik fabrice robili pro 

majstry kurz spravnej češtiny. Jak skončili, 
tuž temu nasadil korunu jakyšik soudruh ze 
Zavodniho vyboru, kery se dal moc zaležeč 
na vyslovnošči a pravěl: Na záávěr kurzu 
spráávnéé češtiny obdržíí každý úúčastník 
kartofelzaláát a šnyclu.
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cO v létě na zahraDě? Obecní úřaD suDice

Jelikož jsou tyto noviny jako 
dvojčíslí, tak se musíme zamě-
řit na práce v červenci a srpnu. 
Hlavně musíme provádět letní 
řez jádrovin, a to po 15. červen-
ci. O tomto řezu se nebudu do-
podrobna zmiňovat, neboť vám 
to vysvětluji každým rokem, ale 
jen to vám musím připomenout, 
abyste si zvykali na tento letní 
řez u jabloní a hrušní a ten, kdo 
toto provádí, už nemá v zahradě 
v létě stromy jako metly, ale má 
krásné korunky bez takzvaných 
vlků. Kdo dal na moje rady 
v červnu a zalamoval větvičky, 
má už jeden důležitý úkol splněn 
a už poznává, že se zpomalil růst 
nových letorostů, nebo kdo také 
ohýbal nové letorosty v květnu, 
a to hlavně u ovocných stěn, tak 
se může těšit na květní pupeny 
pro příští úrodu. Tyto práce mají 
veliký vliv pro řádné tvarování 
korunky a dobrý vzhled celého 
stromku. 

Letním řezem u jádrovin 
a srpnovým řezem u peckovin, 
a také broskve a meruňky do 
tohoto patří, máme možnost 
zhodnotit hustotu korunky a ty-
to musíme prosvětlit, aby nám 
lépe vyzrálo ovoce a to hlavně 
proto, že nám toto ovoce více 
zasáhnou paprsky slunce a prou-
dění vzduchu.

Jak je důležité držet korun-
ky řídké se můžeme přesvědčit 
u angreštu při napadení ame-
rickým padlím. Ty keře a strom-
ky, které nestříháme dvakrát 
ročně a to na jaře před rašením 
a po otrhání plodů, tak jsou hus-
té a tam je nebezpečí velikého 
napadení tohoto padlí.

Letošní počasí nám dalo 
zabrat a to hlavně chladnem, 
které bylo také v červnu a toto 
se projevilo i na výskytu nemocí 
a škůdců na ovocných stromech, 
ale také na zelenině a vinné ré-
vě. I když byl letos menší výskyt 
květopasů na jabloních, tak je 
větší napadení obalečem, ale také 
větším červnovým opadem. Toto 
však také zapříčinilo to, že byla 
vloni nadúroda a kdo nedělal 
probírku plodů v loňském červ-
nu a kdo letos řádně nepohnojil 
stromky tak má větší propad. 
I když stromy letos velice kvetly, 
tak loňským oslabením nejsou 
schopny ovoce vyživit. Některé 
odrůdy jsou lepší, některé horší. 
Pozdní mrazíky, které byly v ob-
dobí kvetoucích stromů se také 
podepsaly na jejich úrodě. Letos 

hodně také poškodily mrazíky 
švestky, které také v tuto dobu 
kvetly a také broskve, meruňky 
a hlavně nektarinky, které po-
třebují teplejší podnebí, tak byly 
poškozeny těmito mrazíky.

Kdo nestihl provést po 15. 
červnu stříhání živého plotu, tak 
toto může ještě udělat do konce 
července.

Také okrasné keře po odkvě-
tu tvarujte a udržujte tyto nízké 
a některé tímto také přinutíte 
k opakovanému květenství na 
podzim, a to hlavně u Wajgélií. 
V červenci už také ošetříme 
jabloně proti pihovitosti a to 
postřikem, kdy použijeme bud“, 
Kalkosán nebo Wuxal-CAO, 
který obsahuje vápník. U révy 
stále vylamujeme zálistky a také 
pamatujeme na přihnojení keřů 
a to nejlépe Vinofert-plus, který 
obsahuje také železo, které je pro 
révu velice důležité a to hlavně 
tam, kde je v půdě malý obsah 
tohoto prvku a objevují se žluté 
okraje na listech. Vinofert mů-
žeme používat buď jako zálivku 
nebo postřiku na list.

V okrasné zahradě musíme 
pamatovat také u rhododen-
dronů a azalek na odlomení 
odkvetlé části, aby nám rostliny 
neoslabovaly narůstající seme-
níky. Když budeme vysazovat 
nové rhododendrony, tak tyto 
potřebují polostín až stín a to 
i pod většími stromy. Azalky 
chtějí zase slunné stanoviště až 
polostín. Jsou také skalkové aza-
lky, které jsou nízkého vzrůstu 
a bohatě kvetou.

Také u ostatních okrasných 
stromků a keřů musíme dbát na 
jejich regulování, ať nám nepře-
rostou a neudělají nám z okrasné 
zahrádky prales.

Každá rostlinka, i když ji 
koupíme jako zakrslou, potřebu-
je hlídat a stále upravovat řezem 
nebo některé jen občasným za-
štípáváním.

Mnozí se mne na přednáš-
kách ptají, kdy můžeme vysa-
zovat okrasné dřeviny, jestli na 
podzim nebo na jaře. Ty rostli-
ny, které koupíme v květináčích 
můžeme vysazovat od jara až do 
pozdního podzimu. Tyto jen vy-
klopíme z květináčků a neporu-
šíme-li kořenový bal tak se nám 
krásně ujmou a nerušené nám 
porostou. Ty rostliny, které vy-
sazujeme z volné půdy musíme 
buď brzo na jaře před rašením, 
nebo růstem a nebo pozdě na 

podzim a to tehdy, když už je 
ukončený růst.

Ještě vám chci připomenout, 
když sázíte krátce před zimou, 
tak rostlinky už neprokoření 
a v zimě je mráz pozvedne, tak 
je musíte na jaře buď zatlačit, 
nebo ty větší zašlápnout a to tak, 
aby se ke kořenům nedostával 
vzduch aby nám neuschly.

Pěstitelé bonsají mají celé let-
ní období postaráno o péči svých 
rostlinek a to hlavně zaléváním, 
ale také zaštípáváním, zakraco-
váním a drátováním větviček do 
žádoucí polohy. Také kaktusáři 
mají napilno. Musí sprašovat 
štětečkem kvetoucí rostliny, kte-
ré potřebujeme vysévat a které 
netvoří samy semeníky. Je také 
nejvyšší čas na roubování rost-
lin a to hlavně těch, které jsou 
velice choulostivé na vlastních 
kořenech. U růží musíme sledo-
vat jak škůdce a nemoci, tak mu-
síme odstraňovat plané výhonky, 
které vyrůstají pod naočkovanou 
části. Důležité je také odstraňo-
vat odkvetlé části, aby se netvořil 
šípek, ale aby nám růže znovu 
nasadila květní pupeny.

Stále také vylepšujeme na-
še zahrádky o nové rostlinky 
a některé přerostlé vykácíme 
a nahradíme je novými a mějte 
stále napaměti, že zahrádka není 
nikdy konečně hotova, ale musí-
me ji stále měnit, vylepšovat, 
doplňovat rostlinami novými, 
které jsme kdysi neznali, nebo 
nemělí možnost je koupit. Každá 
novinka, kterou doma vysadíme 
nás více nutí býti častěji na za-
hrádce a pozorovat vývoj růstu 
a krásu a kvalitu květenství té či 
oné rostlinky.

A co teprve, když získáte 
a vysadíte takový čarovějník, tak 
se velice podivujeme co příroda 
dovede vytvořit. O čarovějníku 
se zmíním až v zimních mě-
sících, je to na delší povídání. 
I když tomu mnozí nevěří, tak 
i konický smrček (Picea Conica) 
je druh čarovějníků.

Je nutno přiznat, že se mu-
síme stále učit a zdokonalovat 
v poznávání přírody a kdo se to-
muto věnuje, zapomíná stárnout 
a proto vám toto poznávání veli-
ce doporučuji a věřím, že budete 
dobří zahrádkáři a naočkujete 
také vaše děti a vnuky, aby náš 
krásný vstah k přírodě nezanikl.

Toto vám všem přeje
Erich DUXA z BOROVÉ

Pane starosto, určitě máte v obci 
opět spoustu novinek, které byste 
chtěl sdělit našim čtenářům.

Pro nás je velkou novinkou zko-
laudování rekonstrukce základní 
školy. V současné době se potíme 
s vyhodnocováním jednotlivých 
akcí s ministerstvem, to proto, že se 
snažíme jimi naslibované finanční 
prostředky dostat na náš účet, 
neboť i my  jsme vázáni platbou 
našim dodavatelům. Každé takové 
vyhodnocení nějaké akce je velmi 
složité neboť naše předpisy a poža-
davky ministerských úředníků jsou 
opravdu náročné a vyžadují plné 
pracovní zapojení. 

Pane starosto, zmínil jste se 
o kolaudaci vaší, školy, nehrozí 
nebezpečí slučování tříd nebo 
omezení provozu školy z důvodu 
početně nižších ročníků?

Měli jsme tři pracovní zasedání 
zastupitelstev obcí s vedením naší 
základní školy, abychom si vyříkali 
současné problémy, demografický 
vývoj a budoucnost školy. Chtěli 
jsme vtáhnout zastupitelstva obcí, 
jejichž žáci navštěvují naši školu a 
informovat je o současných problé-
mech. Na těchto poradních jedná-
ních jsme se dohodli na úsporných 
opatřeních proto, abychom ne-
museli slučovat třídy a omezovat 
chod školy po dobu tří krizových 
let a pokrytí vyšších nákladů. Pak 
budou ročníky silnější.

Pane starosto, již několik let 
jezdíme do Sudic, vaše obec roste 
rok od roku do krásy a vybavenosti. 
Oceňují vaši snahu vaši občané?

Vycházím z několikaleté praxe 
a poznání. Jen ojedinělí občané 
neocení v té době snahu. Slova 
uznání jsou slyšet spíše z cizích 
úst. Hlavně že nejsou slyšet slova 
nářků i když všem a všemu se nedá 
vyhovět.

Co v Sudicích schází a co dopo-
ručujete?

Především peníze a mnoho 
dalších věcí, které by život našich 
občanů zpříjemnil. V letošním roce 
ještě dostaneme díky naší snaze 2 
milióny korun, (75% EU, 05%SR, 
20%vlastní) za které opravíme 
jednu místní komunikaci a chod-
ník. Ale potřebovali bychom více, 
chtěli bychom zrekonstruovat je-
den dům na Dům s pečovatelskou 
službou, tzv. obecní dům kde by 
byly klubové místnosti, knihovna, 
veřejný internet atd.

Co se týče doporučení, je po-
třeba do všeho jít s plnou vervou 
a nasazením.

Děkuji Luk
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křížOvka

prOGram kina mír hluČín
Červenec – srpen 2005

(tajenka)… od násilí a klíček k tajemství.
         Vančura
VODOROVNĚ: A. Vlk (nář.); orgány sluchu; zatáčka (nář.); změna; cizí (nář.). 

B. Hlupák; potom (hudebně); vrata; zápraží (nář.); chemická značka astatu. C. Pracoviště 
v dole; teta (nář.); vysoká karta; 12 měsíců; karetní trumf. D. Začátek abecedy; tímto způso-
bem; útvar indické hudby; keř (nář.); planetka; římská 1. E. Kořist; couvli (nář.); SPZ Čadca; 
dětská hračka; králové zvířat. F. Citoslovce; snížený tón; síta (hovor.); kabát; je (angl.). G. 
Dětský pozdrav; část kartotéčního lístku; zbytečný (nář.); čokoládový prášek. H. Římsky 49; 
slečna; chod koně; MPZ Polska; ovocná zahrada; bobizační slabika. CH. Písmeno abecedy; 
písmeno řecké abecedy; sněť na tváři; sekunda; žalobní nárok; útok; citoslovce. I. Rýpadlo; 
ženské jméno; blekotá (nář.); pašované zboží; svazek.

SVISLE: 1. Římská 6; iniciály herečky Bardotové. 2. Umělý jazyk; palma. 3. Hudební 
nástroj; popadla (nář.); značka gramu. 4. Kocour (nář.); grafit; zídka (nář.). 5. Solmizační 
slabika; papír k potahování stěn; zápor. 6. Špaček (nář.); Spojené státy; domů (nář.). 7. Na-
bitá částice; porodní bába (nář.). 8. Dívčí jméno; letní semestr (zkr.); značka drogerie; značka 
kosmetiky. 9. Bratr Kaina; planetka; písmeno „G“; zvratné zájmeno. 10. Tvorba; blázen. 11. 
TAJENK A. 12. Uronit (zast.); logo. 13. Kolečka (nář.); jeden z apoštolů; SPZ Písku. 14. 
Šílenství; vypadávání zrn; oni. 15. Lokny (nář.); halena (nář.); značka tlaku. 16. Rychle 
(nář.); skupina. 17. SPZ Martina; strofa; západočeské město. 18. SPZ Českého Krumlova; 
značka nákladních aut; SPZ Dolného Kubína. 19. Předložka; SPZ Prahy; izolační materiál. 
20. Jednotka objemu Nizozemí; části vozů. 21. To (angl.); SPZ Prahy.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 8. 2005. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za červen je Bedřich Hubáček, Hať.                        Blahopřejeme

příběh frískéhO kOně, který tO neměl lehké
Pokračování z minulého čísla

Užívali jsme si posledních spo-
lečných chvil.

Já jsem věděl, že musím odsud 
pryč. Kvůli bílému pruhu jsem 
nemohl do chovu a pan řídící mě 
na nic jiného nepotřeboval. Netušil 
jsem však, že můj odjezd je pláno-
ván tak brzy. Měl jsem být převe-
zen do nějaké jezdecké stáje spolu 
s Apokalypsou. Majitel oddílu mě 
koupil, protože nutně potřeboval 
mladého neobsednutého fríského 
hřebce s bílým nosním pruhem 
pro svou rozmazlenou dceru, která 
si přesně takového přála. Má noha 
se začínala spravovat a tak se roz-
hodl mne koupit.

Ráno mě nepustili na pastvu 
s ostatními ale nechali nás s Apo-
kalypsou ve stáji. Manila se na 
mě smutně dívala. Veděla, že se 
vidíme naposled. Do mého boxu 
vstoupil Tom a začal mě hřebel-
covat, bandážovat, uzdit no prostě 
chystat na cestu. Přepravník byl již 
na místě. Ošetřovatel mě vyváděl 
ze stáje a Apo šla přede mnou. Ná-
hle jsem však uslyšel smutné zařeh-
tání. V rohu ohrady stála Manila 

a chtěla se rozloučit. Vytrhl jsem 
se z Tomášova sevření a cválal za 
kamarádkou. Stáli jsme naproti 
sobě, dotýkali se nosy a hleděli si 
do očí. Jeden druhému jsme si řekli 
jen to: „Nezapomeň na mne“ a už 
mne Tomáš naváděl do přepravní 
ku. Já dovnitř nechtěl i když Apo-
kalypsa tam již byla. Nechtěl jsem 
opustit své rodné místo. Mé přání 
bylo pást se teď na veliké louce 
s Manilou, Agrosem a s mamin-
kou. Jenže to už došla trpělivost 
druhému ošetřovateli, který dosud 
nečinně postával opodál. Vzal do 
ruky bič a šlehnul mě po zadních 
nohách. Pocítíl jsem bolest, ale ani 
ta mě k tomu nedonutila. Když mi 
však začal rozdávat další a bo-
lestivější rány, nevydržel jsem 
to a vběhl do přepravníku. Tam 
mě uvázali, počastovali nesluš-
ným oslovením a zavřeli vcho-
dovou část vozíku. Tomáš ještě 
chvíli zůstal uvnitř, naposled mne-
pohladil po bílém flíčku a odešel.

Auto se dalo do pohybu a já 
uvažoval nad smyslem mého 
života... 

Barbora Hermanová, ZŠ Píšť

pátek 1. 7. a sobota 2. 7. v 19.30 hod.
xXx: NOVÁ DIMENZE MP, USA – akční thriller. Další nebezpečné akce 
agenta xXx.

neděle 3. 7. v 17.00 a 19.30 hod., pondělí 4. 7. a úterý 5. 7. v 19.30 hod.
ROMÁN PRO ŽENY MN, ČR – nová komedie režiséra Filipa Renče podle 
scénáře Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simonou Stašovou a Zuzanou Kanócz 
v hlavních rolích.

POZOR AKCE – PŘI KAŽDÉM PŘEDSTAVENÍ FILMU ROMÁN 
PRO ŽENY BUDE VYLOSOVÁN VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ DÁ-
REK.

 
Od 8. 7. do 12. 8. 2005 – kino nehraje.
pátek 19. 8. v 19.30 hod., sobota 20. 8. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 21. 8. 
v 17.00 hod.
STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII MP, USA, Velká Británie 
– sci-fi komedie. Nepropadejte panice! Ani když stopujete v županu… 

čtvrtek 25. 8. a pátek 26. 8. v 19.30 hod.
SLUNEČNÍ STÁT MN, ČR, SR – hořká komedie. – aneb hrdinové dělnické 
třídy. Film o čtyřech kamarádech a jejich neúspěších v nepřetržité řadě úspěchů.

sobota 27. 8. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 28. 8. v 17.00 hod.
OCHRÁNCE MP, USA – rodinná komedie. Patřil k elitní vojenské jednotce. 
teď se musí stát elitním hlídačem dětí. V hlavní roli Vin Diesel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
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histOrie města –„kravařští ve víru staletí“

primiČní mše svatá v píšti

Pokračování z minulého čísla
Za vykoupení své nesvobody 

museli vydat souhrnnou finanční 
částku 115 225 tolarů, 13 grošů, 
4 feniky. Výjimkou mezi nimi 
byl fojt Martin Gebek. Za spo-
lehlivě odváděné služby si od 
pana hraběte zasloužil 23. pro-
since 1801 dědičné fojtství. Byl 
zproštěn poplatku, okleštěný 
měl povinnosti roboty, navíc 
návdavkem obdržel louku 
zvanou „Na kolečku“.

Uzavřený kontrakt majitel 
panství zjevně zneužil ve vlastní 
prospěch. Od poddaných poža-
doval podstatně více, než dovo-
lovaly dobové zákony. Mezitím 
hrabě manévrováním a úskoky 
z daného stavu těžil. Teprve Říj-
novým ediktem v roce 1807 bylo 
dědičné poddanství v Prusku 
zrušeno. K udržení pracovní síly 
byl protiváhou zaveden čelední 
řád a knížky. Bonapartovo tažení 
Hlučínsko nijak nezasáhlo, avšak 
ideje francouzské revoluce v úno-
ru roku 1811 vyvolaly v Dolním 
Benešově a Hlučíně nepokoje. 
Kravařští s Koutskými měli teh-
dy zcela jiné starosti - zbavení se 
roboty. Smlouva, kterou starý 
hrabě Schaffgotsch s poddaný-
mi obcí ve věci odprodeje půdy 

soudním úředníkům v Hlubči-
cích předložil, byla pro cenové 
nadsazení v obou případech 
zamítnuta. První už v roce 1792, 
druhá v roce 1809. Za takto 
otevřené a nedotažené situace 
v roce 1811 hrabě zemřel.

V září otcovy statky pře-
vzal syn, hrabě Josef Gotthard 
Schaffgotsh. Zajímavostí při 
jeho narození bylo, že mu při 
křtu byla kmotřenkou císa-
řovna Marie Terezie. Dokládal 
to latinský záznam v místní 
kostelní matrice: „Sna sacra 
Majestas, sacri Romani et 
Austriae imperatore“ ( její sv. 
Veličenstvo, římsko-rakous-
ká císařovna). Stávající majitel 
panství přistoupil ve dnech 26. 
- 27. května 1812 na kravař-
ském zámku s obcemi Kravaře 
a Kouty k vypracování nového 
kontraktu (smlouva, ještě v roce 
1895 uschována v obecním ar-
chívu). Podle něho hrabě Josef 
Gotthard prodal vesnicím 1084 
čtvrtní (též scheffelů, tj. 0,4 ha) 
panských pozemků za 65 224 
tolarů, 10 grošů, 4 feniky. Mimo 
toho měly provždy ročně zapla-
tit 338 tolarů, 8 grošů, 9 feniků 
gruntovních úroků (grundzins). 
Kravařím ještě pronajal 25 1/4 

čtvrtně za 101 tolarů 8 gro-
šů ročně, Koutům tzv. „lesní 
luky“, ležící poblíž sousedních 
Kravař a díl lesa „Kuty“ pone-
chal zdarma. Majiteli panství 
zůstal zámek, luční prostory 
okolo něho, květná zahrada 
a několik nevelkých dílů pů-
dy, zakotvených ve smlouvě. 
Na rakouském území za řekou, 
po demolici zdevastovaného 
Opavického dvora, vystavěli 
ještě před rokem 1795 na jeho 
prostranství nově příchozí 
potřební lidé nové chaloupky. 
Malá osada se rozrostla na 15 
osadníků. O pět let později 
byl Oppahof, od roku 1787 
katastrálně patřící ke Štítině, 
přejmenován na Dvořisko. 
Osadníci však zůstali podda-
nými kravařské vrchnosti a pro 
obyvatele na protilehlém břehu 
osadou Chalupkami. Od návrhu 
smlouvy, uzavřené na zámku, 
uběhl rok a hraběti se nedo-
stávalo po vykoupení rolníků 
z područí poddanství pracovních 
sil k obdělávání vlastní zbytkové 
půdy. Případné nově příchozí 
se snažil získat natrvalo. Proto 
zájemcům nabízel stavební 
parcelu s kouskem zahrádky 
a lákadlem bylo poskytnutí dílu 

dřeva k postavení domu zdarma. 
Záměr majiteli panství vyšel. Na 
mírně vyvýšeném místě, volném 
prostoru, oddělujícím sousední 
obce Kravaře a Kouty, začala 
roku 1813 vyrůstat kolonie 
Čemenka. Správně spadala 
pod panství a jejím pozvolným 
rozrůstáním došlo k integrování 
obou našich obcí, které se vykou-
pením z poddanství staly samo-
statnými správními subjekty.

Převratné změny, popisované 
v tomto díle, potvrzovala 24. 
listopadu 1815 přijatá smlou-
va. Pod ní byli podepsáni za 
vrchnost hrabě Josef Gotthatrd 
Schaffgotsch, za obce obecní pí-
sař a výběrčí cla Frolich, farář 
Matěj Kremzer a rektor Ignác 
Skrzeczek. V mezidobí ovšem 
Schlaffgotsch uzavřel výhodný 
obchod a panství prodal hospo-
dářskému radovi Gabrieli, sv. 
pánu Rudzinskému.

Pozn.: Město Hlohov, ne 
Krakov, které po třetím dělení 
Polska připadlo roku 1795 
Rakousku, bylo s Vratislaví 
střediskem centrálních orgá-
nů v Prusku. Tímto se autor 
omlouvá a napravuje svůj omyl 
z úvodu předchozího dílu.

Pokračování příště

2. července se Píšť stala mís-
tem dění významné církevní udá-
losti. V areálu Mariánské poutní 
svatyně zasvěcené modlitbám za 
mír a usmíření mezi národy do-
šlo k vysvěcení novokněze Petra 
Fichny.

K oslavám primice došlo v té-
to farnosti po 67 letech. 

Z publikace vydané u příle-
žitosti primice se lze dočíst, že 
novokněz Petr Fichna spojil svůj 
křesťanstvím prosycený život 
s píšťskou farností již v raném 
dětství.

Byl zde pokřtěn, působil jako 
ministrant i učitel náboženství. 
V roce 1999 byl přijat na Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultu 
v Olomouci a do Arcibiskupské-
ho kněžského semináře, kde se 
do roku 2004 připravoval na své 
budoucí kněžské povolání. 

Primiční mši svaté předchá-
zelo shromáždění průvodu u rod-
ného domu novokněze otce Petra 
Fichny, tento jej měl doprovodit 
k jeho první sloužené mši svaté. 
Na tuto cestu přijal požehnání 
od rodičů a za zpěvu vyšel prů-
vod směrem ke kostelu, kde od 

15:00 hodin v areálu Mariánské 
poutní svatyně započala samotná 
mše svatá.

Přímý přenos mše svaté bylo 
možno sledovat také na velko-
plošných obrazovkách v areálu 
kostela sv. Vavřince. 

Po svatém přijímání následo-
valo novokněžské požehnání ve 
znění:

Pro vkládání našich novokněž-
ských rukou,

na přímluvu Matky Boží 
Panny Marie,

svatých Petra a Pavla, svatého 
Antonína

a všech vašich patronů,
požehnej Vás a ode všeho zlého 

ochraňuj
Všemohoucí a Milosrdný
Bůh otec i Syn i Duch Svatý.

Amen.

Ke kněžím, kteří se stali 
kněžskými vzory a podporovateli 
Petra Fichny při rozhodování, 
zda se dát touto nelehkou cestou, 
patřili například P. Jan Hošek, 
P. Karel Weischel, P. František 
Hanáček, P. Miloslav Gandera 
i P. Mariusz Sienkowski. 

sklízíme plODy přírODy
Započalo se nám po ob-

řadech letnic léto, čas rudých 
třešní, odhalených těl a ataku 
slunečních paprsků.

Tím, jaké léto nás čeká, se 
zabývají meteorologové už od 
počátku roku, prodejci plavek 
ve chvíli, kdy jim zbývá zboží 
na pultech a obávají se o svoji 
provozní budoucnost a v půj-
čovnách loděk mají zájem na 
slunečném létě, jakmile jsou 
provozuschopné všechny bárky 
ve f lotile.

Neuvěřitelně vděčně přijíma-
jí léto všichni, kdo projevovali 
intelektuální námahu v deseti 
školních měsících a očekávají 
zasloužený čas pro vzletnější 
zábavy. 

S létem si spojujeme vůni 
sena (alergici, kterých kvapem 
přibývá, tento aspekt rádi po-
minou), zurčení průzračné vody 
v lesních studánkách, s pozd-
ním létem pak sklizeň plodů 
přírody. S několikerými obřady 
bylo spjato například první 
pokosení trávy - senoseč. Před 
pokosením vstoupily do louky 

ženy oděné do dlouhých lněných 
košil s červeně vyšitými symboly 
ženské plodnosti. V pase se pře-
vazovaly červeným pásečkem. 
Bosé ženy prošly loukou za 
doprovodu proseb za zachování 
rodu a života lidí, kteří jsou 
vázáni na dary přírody, zásadní 
pro jejich život a hospodářství. 
Teprve po ženách vstoupili do 
luk muži s kosami a tráva vzala 
za své.  Kosení bylo provázeno 
zpěvy písní – tzv. koseckých. 
Kosení luk mohlo mít podobu 
zcela soukromou nebo se stávalo 
možností, jak si přivydělat kose-
ním ve vzdálenějších krajích. 

  Při senoseči ale neměly ženy 
jen tu úlohu, projít loukou bosé. 
Pokosenou trávu shrabovaly 
a sušily. Zvykem bylo oblékat 
si na senoseč polosváteční oděv, 
světlý nebo decentně barevný, 
doplněný různě vázaným šát-
kem na hlavě.

Senoseč se stala vstupem do 
období sklizně. Do července 
pak již spadá období žní – hlav-
ní bod všeho snažení sedláků 
a hospodářů. 
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Vážení a milí obyvatelé Hlu-
čínska, konečně se můžeme ucele-
ně seznámit s historií Hlučínska. 
Muzeum Hlučínska od června do 
října letošního roku pořádá putov-
ní výstavu o Hlučínsku. Na výsta-
vě spolupracuje většina obecních a 
městských úřadů Hlučínska, které 
dodávají základní materiál pro 
zpracování textu o jednotlivých 
obcích a městech. Výstava projde 
téměř všemi obcemi a městy. 
V jednotlivých místech budou vy-
stavovány materiály o Hlučínsku a 
také o dané obci či městu. Závěr 
výstavy bude uspořádán v Muzeu 
Hlučínska, které sídlí v zámku 
v Hlučíně a kde budou instalovány 
materiály o všech obcích našeho 
regionu. Poprvé v historii budeme 
mít možnost zhlédnout ucelenou 
prezentaci našeho regionu.

Vy všichni se můžete stát spo-
lutvůrci výstavy tím, že zapůjčíte 
dokumenty a hmotné předměty 
z minulosti. Pokud chcete, aby 
se tyto předměty dochovaly i pro 
paměť našich potomků, můžete 
je nabídnout Muzeu Hlučínska 
k odkoupení, nebo je můžete Mu-
zeu Hlučínska darovat.

Zde je harmonogram výstavy 
(data se mohou aktuálně změnit, 
informace podají místní obecní a 
městské úřady):

červen: Štěpánkovice, Píšť, 
Sudice

červenec: Vřesina, Služovice, 
Třebom, Rohov, Bohuslavice

srpen: Velké Hoštice, Kravaře, 
Kobeřice, Hošťálkovice, Lhotka, 
Hněvošice, Chlebičov

září: Malé Hoštice, Hať, Chu-
chelná, Bolatice, Bělá, Oldřišov, 
Dolní Benešov

říjen: Petřkovice, Kozmice, 
Markvartovice, Darkovice, Šilhe-
řovice, Strahovice

Každá z obcí na Hlučínsku je 
něčím zvláštní, v každé najdeme 
něco zajímavého. V následujícím 
seriálu na tyto zajímavosti a 
zvláštnosti budeme Vás všechny, 
milí čtenáři, upozorňovat.

Štěpánkovice
Projíždíte-li Štěpánkovicemi 

jako náhodný návštěvník, zdá 
se Vám, že Štěpánkovice se od 
okolních vesnic ničím neliší. 
Hlavní silnice, udržované domy, 
pár restaurací a obchodů, nákupní 
středisko, kostel. Zdání však kla-
me. Právě tady žili proslulí lidoví 
vypravěči J. Smolka, A. Korpasová 
a A. Baránková. Právě tady vznikl 
proslulý folklórní soubor Srubek. 
Je to náhoda? Určitě ne. Vitalita 
místních obyvatel je obdivuhod-

ná. A ta se přenáší i do souboru 
Srubek. Srubek je proslulý daleko 
za hranicemi Hlučínska. U zrodu 
tohoto souboru stála významná 
osobnost obce pan Emmerich 
Kurka, který byl velkým organi-
zátorem kulturního života obce. 
Pan Kurka získal během svého 
života řadu ocenění jako režisér a 
herec. V souboru účinkuje i prav-
nuk Josefa Smolky Milan, který je 
rovněž skvělým vypravěčem. Ve 
Štěpánkovicích o dobrou náladu 
prostě není nouze.

Štěpánkovice se však mohou 
pochlubit ještě jednou zvláštností. 
Tou je hřebčín Albertovec. Ro-
ku 1814 si na štěpánkovických 
pozemcích vystavěl statek hospo-
dářský správce Lichnovských. Při 
něm kníže Lichnovský vybudoval 
nový vrchnostenský dvůr nazýva-
ný Hilvetihof, dnes Albertovec. 
Ve druhé polovině 20. století byl 
z Albertovce vybudován špičkový 
hřebčín.

Píšť
Obklopena hlubokými lesy až 

na samotné hranici s Polskem leží 
obec Píšť. Obec, která docela dob-
ře mohla upadnout v zapomenutí. 
Lesy, pohraničí… Zapomenout na 
Píšť ale není možné. Lesy křižují 
cyklostezky, restaurace v obci ne-
vypadají na to, že by musely pro 
nezájem zaniknout, koupaliště a 
minigolf, pekárny, obchody. Píšti 
zánik rozhodně nehrozí. Píšť 
v současnosti prochází obdobím 
velkého rozvoje. 

Obec Píšť se stala od roku 2002 
Mariánským poutním místem 
v České republice. Toto poutní 
místo bylo zasvěceno modlitbám 
za mír a usmíření mezi národy. 
Předci dnešních obyvatel Píště, 
stejně jako obyvatel celého Hlu-
čínska, zažili mnohá dramata, a 
tak právě tady lidé vědí, jak jsou 
mír a usmíření mezi národy dů-
ležité.

Proč se Píšť stala poutním mís-
tem? V roce 1743 byl v Píšti posta-
ven kostel sv. Vavřince. Budova 
kostela i interiér jsou  barokní. 
Mezi obrazy zaujme obraz Matky 
Boží ověnčený korunkami. Obraz 
je starý asi 280 let a byl kostelu 
darován jako projev díkůvzdání za 
záchranu života. Původně byl ob-
raz umístěn v bočním oltáři. Jedné 
noci však Madona z obrazu pro-
mluvila ve snu k místnímu faráři, 
aby jí zvolil lepší místo. Obraz byl 
přemístěn do hlavního oltáře. Brzy 
se o něm šířily pověsti o vyslyšení 
přání a zázračných uzdraveních.

Do kostela směřovaly pouti ze 

širokého okolí. Během nacistické 
vlády se několik fanatiků rozhodlo 
obraz, kterému říkali „Schwarze 
Madonna“, odstranit. Nakonec, 
tváří v tvář Madoně, ztratili 
odvahu. Po roce 1945 sláva Ma-
dony pohasla, protože se uzavřela 
hranice a z polských vesnic lidé 
nemohli volně chodit do kostela sv. 
Vavřince, také několik rodin, které 
udržovaly věhlas Madony, bylo 
z Píště odsunuto a komunistický 
režim náboženské poutě potíral. 
Od roku 1989 je kostel znovu 
hojně navštěvován. Díky místním 
farníkům, obecnímu úřadu a úsilí 
M. Sienkowského došlo dokonce 
ke vzniku poutního místa.

Sudice
Na severu Hlučínska na spoj-

nici mezi Opavou a Ratiboří leží 
u hranic s Polskem obec Sudice. Je 
nezaměnitelná díky své z daleka 
viditelné dominantě, novogotické 
cihlové trojlodní bazilice sv. Jana 
Křtitele. Sudice jsou obec, která 
leží poměrně daleko od velkých 
měst. Těm, kdo tady žijí, má ale 
co nabídnout. A bylo tomu tak po 
dlouhá tisíciletí, neboť osídlení 
Sudic dokládají nálezy z mladší 
doby kamenné, doby bronzové 
i z období raného středověku. 
V dnešní době se obec snaží 
vytvářet takové podmínky, aby 
se v obci usazovaly mladé rodiny 
s dětmi. A venkov proti hlučným 
a přelidněným městům v mnohém 
vyhrává.

V obci v minulosti žilo několik 
významných osobností. Své dět-
ství zde strávil a často na ně vzpo-
mínal lékař a spisovatel Max Ring. 
Narodil se roku 1817 v Sudicích a 
ve druhé polovině 19. století žil 
v Berlíně, kde je také pochován. 
Je autorem téměř stovky románů, 
novel a humoresek, napsal 20 
svazků básní. Jméno Maxe Ringa 
a jeho dílo jsou uvedeny v Němec-
kém literárním lexikonu vydaném 
roku 1991. 

Významnou osobností Sudic je 
i Ernst Jureczka, rodák z Hlučína, 
který v letech 1897-1945 působil 
jako katolický kněz v Sudicích. 
Jeho zásluhou byl postaven kos-
tel sv. Jana Křtitele. Jedná se o 
novogotickou baziliku z červené 
cihly a kamene s budovou fary 
postavenou ve stejném slohu. 
Obě stavby provedl známý slezský 
stavitel Josef Seyfried z Kravař, 
obrazy namaloval hlučínský rodák 
Jan Bochenek, Jureczkův přítel. 
Bazilika sv. Jana Křtitele je zmen-
šenou a poněkud pozměněnou 
kopií Dómu v Kolíně nad Rý-

nem. Roku 1990 byl areál kostela 
s ohradní zdí s branou, hrobkou, 
farou a hospodářskými budovami 
prohlášen za kulturní památku.

Zvláštností tak malé obce je 
ještě druhý kostel, evangelický, 
který byl vysvěcen roku 1909.

Příště: Vřesina, Třebom, 
Služovice, Rohov, Bohuslavice, 
Velké Hoštice, Kravaře, Kobeřice, 
Hošťálkovice, Lhotka, Hněvoši-
ce, Chlebičov.

Eva Tvrdá

histOrie hluČínska

O rOzverných pOutích
Cyklus práce a odpočinku 

nám během léta řídí nejen na-
plánovaná dovolená s rodinou či 
nutnost opečovávat zahrádku, 
mnoho obyvatel hlučínského 
regionu má několik týdnů a mě-
síců dopředu jasno, do jaké míry 
budou aktivní, až do jejich obce 
zavítají poutní atrakce. Kdo nemá 
pouť v místě bydliště, s radostí 
za ní cestuje několik kilometrů 
jiným směrem. Pro místní obyva-
tele však pouť představuje mimo 
prodírání se davy líně se prochá-
zejících lidí také čas jako stvořený 
pro odpočinek, jako ideální dobu 
pro sešlost s přáteli u grilovaných 
pochoutek. Všechna poutní místa 
mají společný cíl, lidé sem totiž 
jezdí vzpomínat, přemýšlet a roz-
jímat, i když k divokým zábavám 
na poutích dnešní doby má toto 
pojetí už poměrně daleko.

Je obecně známo, že poutě se 
konají každoročně v den výročí 
patrona. Vydat se na pouť v mi-
nulých dobách znamenalo stát 
se součástí skupiny pod vedením 
rychtáře nebo někoho, kdo znal 
cestu. Lidé neměli k dispozici 
mapy, jako je známe dnes. Na 
cestách nepotkávali ukazatele 
směru. Cestovalo se pěšky, často 
se zásobami na několik dní a při-
krývkami. Dav mohl být dopro-
vázen vozem taženým koňským 
potahem. 

Významně se do dějin poutí 
zapsal Josef II., který usiloval o 
jejích výrazné omezení, aby lidé 
neplýtvali časem na nábožen-
ských obřadech a slavnostech. Za 
dob jeho panování začala poutní 
místa chátrat. Popularity a lesku, 
kterou měly z dob baroka, se 
mnoha z nich už nikdy nedostalo. 
I přes fakt, že se dnes ryze církev-
ní smysl poutí upozaďuje, se stá-
vají významnými společenskými 
událostmi, přinášejícími možnost 
vyžít se na atrakcích, zakoupit 
široký sortiment zboží a zkoušet 
štěstí v nesčetných loteriích.    
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někOlik pOznámek k rekOnstrukci náměstí reakce k DOpisu p. sabOlOvé

letní rybaření

Diskuze o rekonstrukci 
náměstí a jeho podobě probí-
hala dostatečně dlouhou dobu, 
v různých souvislostech, se 
všemi odborníky. Občané měli 
možnost se k podobě náměstí  
vyjádřit nejen v anketě, ale pře-
devším byly vystaveny studie, 
na které bylo možné reagovat. 
Byly řešeny různé připomínky, 
ovšem do problematiky zeleně 
v té době nesměřovala žádná. 
Vzhledem k délce přípravy 
rekonstrukce měli občané do-
statečný prostor projednat třeba 
i s jednotlivými zastupiteli své 
názory a přání (tedy i kácení 
tisů). Hlavním prostorem pak 
bylo zasedání zastupitelstva, 
na kterém se o podobě náměstí 
rozhodovalo, a kde ohledně 
zeleně opět nic nezaznělo. Jak 
sama paní Sabolová uvádí, ani 
Inspekce ŽP neshledala v po-
stupu města pochybení.

Také názor na vzhled radni-
ce je otázkou vkusu. Tak jako je 
spousta lidí, kteří považují rad-
nici za šedou škatuli je spousta 
těch, kteří jednobarevnost po-
važují za prostředek zvýraznění 
krásných prvků budovy.

Je možné shrnout, že samo-
zřejmě každý má právo na svůj 
názor. Subjektivní vyjádření 
město bere na vědomí, ovšem 
rozhodování musí  vycházet 
z komplexního posouzení situa-
ce při zohlednění spousty fakto-
rů, které rozhodování ovlivňují. 
Stejným systémem byla řešena 
i podoba náměstí a radnice.

V Hlučínských novinách č. 5 se 
pokusil místostarosta pan ing. Pavol 
Kubuš mimo jiné obhájit vykácení 
tisů a lípy kvůli rekonstrukci náměs-
tí. Některá jeho tvrzení bych ráda 
upřesnila, případně opravila.

Anketa skutečně v č. 4/2003 
proběhla. Obsahovala 7 otázek, ale 
v žádné po nás občanech nechtěla 
radnice znát náš názor na vykácení 
tisů. Proč asi? Zřejmě se a oprávně-
ně obávala toho, že odpověď bude 
zamítavá. Ale byla tam otázka, zda 
jsme pro: „aby na náměstí byla vysá-
zena vzrostlá zeleň“. Kolik myslíte, 
že přišlo kladných odpovědí? Přesně 
85, jen 8 bylo proti. Je třeba si při-
tom uvědomit, že těch 85 občanů 
o chystaném kácení tisů nic netušilo, 
a přesto cítilo, že zeleně není nikdy 
dost a navrhovali její dosadbu.

Ing. arch. Petr a Renata Máj-
kovi, kteří zpracovali projekt rekon-
strukce náměstí mi na dotaz, proč 
nezakomponovali do svého návrhu 
tisy písemně sdělili, že v zadávacích 
podmínkách ze dne 26. 5. 2003 
nebylo požadováno zachování tisů. 
Bylo pouze požadováno zvážit pří-
padné zachování stávajících jírovců. 
Moc tedy nechybělo a mohli jsme 
přijít i o ně!! Pak bychom už neměli 
náměstí, ale tankodrom...

Tatáž projekční kancelář sku-
tečně vypracovala projekt dosadby 
vzrostlé zeleně. To má pan místosta-
rosta pravdu. Ale tvrdí, že: „v realitě 
našeho náměstí a našich možností 
výsadba opravdu možná není“. Ptáte 
se se mnou o jakých možnostech to 
hovoří? Já možná odpověď znám: se 
stromů padá na podzim listí, to by 
se muselo sklidit a kdo by to dělal? 

Z tisů žádné listí nepadalo, ale zase 
se musely svazovat, aby je sníh nepo-
škodil. Také práce... Takže na poža-
davek občanů na dosadbu zeleně se 
ani dodatečně nevzal zřetel. Kdyby 
ty tisy zastupitelstvo v čele s panem 
starostou Adamcem na náměstí 
chtělo mít, byly by tam. Ale rozhodli 
se jinak. Proto se teď musí vymýšlet 
různé a všelijaké „důvody“ pro ospra-
vedlnění jejich likvidace.

Pan místostarosta také tvrdí, že 
legislativně je kácení stromů vyře-
šeno a povoleno. Bodejť by nebylo! 
Nebo si myslíte, že úředník odboru 
životního prostředí - zaměstnanec 
radnice - bude tvrdě  vystupovat 
proti svému zaměstnavateli? Jo, až 
bude ochrana životního prostředí 
a přírody nezávislým orgánem, 
pak by to mohlo fungovat jinak. 
Abyste rozuměli: tis červený patří 
mezi chráněné dřeviny /Příloha II. 
Vyhlášky č.395/1992 Sb/, takže se 
mohl odbor ŽP trochu více snažit 
a o tisy bojovat. Mohl argumentovat 
tím, že jsou krásně kompaktní, hus-
té, pravidelné, neprosychající, prostě 
skutečnou ozdobou náměstí... Podle 
mne to bylo to jediné, co na tom ná-
městí mělo nějakou hodnotu!

Musím ale s politováním uvést, 
že ani Inspekce životního prostředí 
v Ostravě, kam jsem adresovala svůj 
dotaz, zda radnice nepochybila, ne-
shledala vykácení tisů v rozporu se 
zákonem č.114/1992 Sb./ o ochraně 
přírody a krajiny/. Podle nich tis čer-
vený rostoucí v příkopu za městem 
chráněn je, ale na náměstí nikoliv. 
Bohužel, takové máme zákony ...

Poslední výhradu mám k jeho 
tvrzení, že náměstí bude krásné 

i díky novým fasádám domů okolo. 
Domy okolo možná pěkné fasády 
mít budou, ale co ta šedá škatule 
naší radnice? Fasádu má plastickou 
a bohatou, ale proč proboha v jed-
nolité šedi? Soukromým majitelům    
nepovolí Památková péče sebe-
menší změnu vzhledu jejich domů 
a pro MěÚ Hlučín má jiný metr? 
Všechna města se snaží, aby jejich 
radnice byla nejreprezentativnějším 
objektem; kdo jen trochu cestuje, 
dá mi za pravdu. Hlučínská radnice 
před opravou nebyla šedá - stačí 
se podívat na nějakou pohlednici. 
Tak proč je šedá dnes, když PP tak 
vehementně prosazuje „původní“ 
vzhled? Ostatně ani vedle stojící 
Central nemá původní barvu fasády. 
Ta byla přece červenohnědá a ne žlu-
tá. Teď máme tři žluté domy, každý 
trochu jinak žlutý vedle sebe. Ani to 
mi nepřipadá zvlášť půvabné. Něco 
takového v cizině neuvidíte, to Vám 
garantuji.

Nakonec mám jedno připome-
nutí a jednu prosbu: V budoucnu se 
může změnit složení zastupitelstva 
- možná v něm zasednou lidé s ji-
nými názory, jinými hodnotovými 
měřítky a se schopností myslet 
v jiných dimenzích. Proto bych 
chtěla poprosit investora akce, aby 
plánované zelené obdélníky byly už 
teď do hloubky vyplněny kvalitní 
zeminou a nikoli stavební sutí, aby 
se v budoucnu výsadba vzrostlých 
stromů mohla realizovat a nemuselo 
se pracně vyvážet rumiště a následně 
přivážet zemina. Připravte vše pro 
budoucí ozelenění té kamenné pláně, 
které říkáte náměstí.

Jana Sabolová

Ryby na červenec
   1. den - průměrný od 15.00 

hodin
   2. den - je celý docela dobrý

3. den - dobrý pouze po po-
ledni 

4. den - docela dobrý po po-
ledni 

5. den - průměrný zrána dobrý  
po poledni

6. den - dobrý do 8.00 hodin
7. den - dobrý do 9.00 hodin
8. den - dobrý do 15.00 hodin
9. den - dobrý do 15.00 hodin
10. den - je celý průměrný
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 celý průměrný

16. den - je celý průměrný
17. den - průměrný zrána dobrý  

po poledni
18. den - je celý průměrný
19. den - velice dobrý od 16.00 

do setmění
20. den - je celý docela dobrý
21. den - je celý průměrný
22. den - špatný den
23. den - špatný den
24. den - docela dobrý od rána 

do šera
25. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
26. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
27. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
28. den - dobrý do 13.00 hodin
29. den - docela dobrý
30. den - dobrý do 8.00 hodin
31. den - je celý docela dobrý

Ryby na srpen
   1. den - dobrý pouze po po-

ledni
   2. den - dobrý pouze po po-

ledni
3. den - je celý průměrný
4. den - průměrný zrána dobrý  

po poledni
5. den - dobrý do 8.00 hodin
6. den - dobrý do 9.00 hodin
7. den - dobrý do 15.00 hodin
8. den - dobrý do 15.00 hodin
9. den - dobrý pouze po po-

ledni
10. den - špatný den
11. den - docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
12. den - průměrný od 10.00 do 

16.00 hodin
13. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
14. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
15. den - je celý průměrný
16. den - je celý průměrný
17. den - je celý průměrný
18. den - velice dobrý od 16.00 

do setmění
19. den - je celý průměrný
20. den - špatný den
21. den - špatný den
22. den - docela dobrý od rána 

do šera
23. den - je celý docela dobrý
24. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
25. den - špatný den
26. den - je celý průměrný
27. den - docela dobrý 
28. den - docela dobrý
29. den - docela dobrý
30. den - dobrý pouze po 

poledni
31. den - docela dobrý 
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DOČesná

putOvání krajem matice slezské

muž OD sněžné řeky
Pokračování z minulého čísla

Jedno vodní rameno je však 
následováno druhým a to třetí už 
musím nějak přeskočit. Ponuré 
počasí neustává, je 13°C. Opřen 
o kámen si dávám další ener-
getickou bombu v podobě hltu 
vody z hadičky, když vtom mi do 
deště zní silný dupot kopyt. Koně! 
Brumbees, jak se jim zde říká jsou 
divocí koně volně žijící na mnoha 
odlehlých místech Austrálie. Ně-
kolikačlenné stádo silných krasav-
ců proběhlo kolem a opět zmizelo 
v buši. Další den je jako vyměněn. 
V botách už mi nečvachtá, ty jsem 
v noci vysušil v jednom opuštěném 
srubu. Rozkvetlé okolní louky se 
jen hemží pestrobarevnými mo-
týly a sporadickými brouky. Jaký 
to kontrast s mrtvými, ohořelými 
stromy, jenž se staly obětí mo-

hutného požáru před dvěma lety. 
Za oběť mu tehdy padla obrovská 
rozloha Sněžných hor a nejen 
těch. Nejhůře dopadly sněžné gu-
movníky citlivé na vysoké teploty 
a veškerá fauna.

První týden je u konce a s ním 
i polovina mého výletu. Dnes 
přespím v sedle pod jménem 
„Díra mrtvého koně“, abych zítra 
pokračoval na nejvyšší vrchol 
Austrálie. Mt. Kosciuszko, jak se 
hora jmenuje, která se tyčí do výše 
2228 m n. mořem. Pojmenována 
byla polským objevitelem a velkým 
cestovatelem v rámci Austrálie 
Strzeleckem. Jméno jí bylo dáno na 
počest polského hrdiny Americké 
války za osvobození, vyslovuje se 
však „Kozjosko“. Výstup to není 
náročný, dnes je však ztěžován ná-
razovým větrem, udržujícím teplo-

tu kolem 10°C. Jsem téměř v 1800 
m n. m., sahají zde porosty stromů, 
již zmíněných sněžných gumovní-
ků, závislým na chladu, především 
pak sněhu, ten se zde ještě udržel 
právě od této nadmořské výšky. Je 
prosinec, bují zde jaro. Zakrátko 
jej vystřídá rychle léto a v dubnu 
bude sněžit nanovo. Paradoxem 
může být, že právě závěrečných 
pár kilometrů absolvujise dvěma 
polskými emigranty. Kamenný 
sloup na vrcholu nám určuje směr 
a posléze slouží jako jediné možné 
závětří. Rychle plynoucí mračna 
a občasný zásvit slunce obohacují 
atmosféru, jíž vévodí nádherné 
sněhové pláně, pomalu tající pod 
teplem slunečních paprsků. Právě 
ty napájejí rodící se zde Sněžnou 
řeku a formují její tvář.

Dali Kupka

Vřesina
 První písemná zmínka o obci 

je z roku 1377 v listině o rozdí-
lech knížectví opavského, podle 
níž byla v tomto roce ves Vřesina 
s Hýlovem v držení pana Adama 
a připadla k dílu opavských kní-
žat Přemka a Václava. Roku 1461 
se stala součástí formujícího se 
velkopolomského panství, které 
bylo v roce 1685 prodáno kláš-
teru velehradskému. Samotný 
název Vřesina má slovní základ 
jako místo s vřesovým porostem. 
K obci patří část osady Mexiko. 
Obecní pečeť z počátku 19. sto-
letí obsahuje vyobrazení postavy 
sv. Floriana. Místní památkou je 
kaplička se zvoničkou z 2. polovi-
ny 19. století. Ve Vřesině se naro-
dil kněz Kazimír Tomášek (1817-
1876), slezský národní buditel 
a zakladatel českého novinářství 
v Opavě. Školní budova (nyní 
sídlo obecního úřadu a pošty) 
byla postavena v roce 1850 jako 
jednotřídka a rozšířena na dvou-
třídku byla v roce 1875. V roce 
1924 byl zahájen přes katastr 
Vřesiny provoz zemské malodrá-

hy, nyní tramvajová trať linky C5 
Poruba-Zátiší. Novou dominan-
tou obce 
se stal 
kostel sv. 
Antonína 
Paduan-
s k é h o 
s 28 m 
v y sokou 
v ě ž í , 
který byl 
vysvěcen 
13. červ-
na 1998.

Dolní Lhota
 První historická zmínka 

zařazuje obec do roku 1424, kdy 
byla součástí velkopolomského 
panství Donátů. Koncem 17. 
století byla začleněna do panství 
Klimkovice, které patřilo Vlč-
kům z Dobré Zemice. Nejsilnější 
vazby má obec na Ostravu. Do 
Dolní Lhoty a dál na západ 
údolím Porubky se rozkládá 
rekreační oblast Ostravy. K histo-
ricky zajímavým místům patří 
památník a hrob příslušníků 1. 
československé tankové brigády, 

Památník obětem 1. světové 
války z roku 1924, Památník 
osvobození z roku 1949, kap-
lička uprostřed vesnice a nově 
zrekonstruovaná kaple sv. Cyrila 
a Metoděje.

Horní Lhota
Nejstarší dochovaná písemná 

zmínka pochází z roku 1441, kdy 
obec spolu s Budišovicemi patřila 
k hrabyňskému panství. V roce 
1619 připadla Velké Polomi, 
jejímiž majiteli byli Pražmové 
z Bílkova.

Koncem 17. století se stala 
součástí klimkovického panství 
Vlčků z Dobré Zemice. Na jižní 
a západní okraj katastrálního 
území obce zasahuje rozsáhlá 
rekreační zástavba lokality Zá-
tiší.

V jihovýchodní části obce 
leží samota Stará pila - skupina 
rodinných domků a rekreačních 
chat. Nedaleko obce se nachází 
Vaňkův kopec - v zimním období 
je zde v provozu lyžařský areál 
s vlekem. Oblast je využívána 
zejména obyvateli Ostravy.

Vycházejme z toho, že ne pro 
všechny je denní nezbytností 
chléb a tedy ve své podstatě 
obilí.

Mnoho z nás dává okatě 
přednost „chlebu tekutému“ 
a má tedy blíže k uctívání 
chmele. Za tímto účelem se 
pořádají chmelové ožinky, je-
jichž předmětem je slavnostní 
uctění posledního štoku chme-

le, podobně jako posledního 
snopu obilí. Chmelové věnce 
potkával stejný osud jako věnce 
dožínkové, patřily na vysokou 
tyč na dvoře statku, případně 
uvnitř hospodářských budov. 
Vůz, který vezl poslední náklad 
očesaného chmele, byl zdoben 
pentlemi, vlajícími šátky a pro-
vázela jej hlasitá hudba. Z úst 
hospodáře se dostalo česáčům 

poděkování za práci a podaro-
vání soudkem piva nebo penězi. 
Při této příležitosti se vyplácela 
vydělaná mzda, protože česáči 
byli sezónními pracovníky, čas-
to přijíždějícími zdaleka.

V dnešní sklizni chmelu 
hrají česáči nepoměrně menší 
roli, neboť mnoho práce bylo 
zautomatizováno a podrobeno 
strojovému zpracování. 

sv. markéta
Role svaté Markéty v his-

torii není zcela ujasněna, má 
se dokonce za to, že byla vy-
myšlena. Nic jí to však neubírá 
na popularitě.

Jako mnoho jiných světic 
byla pronásledována za vy-
znávanou křesťanskou víru. 
Nejméně to bylo vhod jejímu 
otci, údajně pohanskému 
knězi. Ten ji zavrhl a Markéta 
byla nucena odejít do hor a ži-
vit se tam pasením dobytka. 
Její osud zpečetil mládenec, 
nápadník, kterého odmítla 
a ten, zřejmě veden uraženou 
ješitností, Markétu jako křes-
ťanku udal. Rány, kterých se 
jí dostalo při mučení, se vždy 
jako zázrakem zacelily, byla 
tedy sťata mečem. Těsně před 
svojí smrtí se profilovala jako 
ochránkyně těhotných žen 
a jejich plodů, které  za pří-
mluvu ke svaté Markétě měly 
přijít na svět v pořádku a těšit 
se dobrému zdraví.

Nejen toto však slibuje za 
přímluvu, tomu, kdo se roz-
hodne vystavět na její počest 
kostel a bude v něm vytrvale 
zapalovat svíce, budou splněna 
všechna přání.

V období okolo žní se svá-
tek sv. Markéty připomínal 
koledováním skupinek, které 
vybízely hospodyně k tomu, 
aby jim vhodily penízek 
a předestíraly, co se bude dít, 
pokud tak neučiní:

„…jestli nám nic nedáte,
na svých hrncích shledáte,
budou Vám lítat z police,
jako mlynářova slepice.“

Vzhledem k tomu, jak byly 
hrnce nedostatkovým zbo-
žím v tomto ročním období, 
hospodyně raději přispívaly, 
než by riskovaly rozbití hrn-
ců, které jim v domácnosti 
zbývaly. 


