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DUBEN 
Jaro je sice tady, ale počasí je 

stále nejisté.
Až na svatého Jiří vylézají 

hadi a štíři, což znamená, že 
meteorologické jaro vrcholí. Po-

kračujeme s výsevy, protrháme 
mladé semenáčky, osazujeme 
truhlíky odolnějšími druhy 
květin. Začneme s pravidelným 
sečením trávy.

PLECOVNêK

velikonoce – pohyblivé svátky

prezident opět v hlUčíně

Jako každý rok vám otisk-
neme recept na výborný chléb, 
který patří k tradicím Veliko-
noc. 

Již za starých časů se pékával. 
Recept je velmi jednoduchý. Tak 
zkuste!

Do mísy dáme: 1 kg výběrové 
hladké mouky, přidáme kvásek 
ze 2 dl vody, 0,5 l piva 10°,
1 sušené droždí a trošku cukru, 
vše smícháme, pak ještě 3 vr-
chovaté lžičky soli (2 česnekové 
+ 1 obyčejná), 3 vrchovaté lžičky 
drceného kmínu.

Zpracujeme dobře na vále, 
dáme 1 – 1,5 hod. kynout. 

Mezitím si připravíme plech, 
na který napříč nasypeme asi 
3  mm vrstvu mouky ve tvaru 
dvou chlebových šišek. Vyky-

nuté těsto rozdělíme na dva díly 
a do každého zabalíme dle chuti 
2 – 3 klobásy, proužky uzeného 
masa či bůčku, ztvarujeme do 
chlebových šišek. Položíme na 
připravené ovály z mouky na 
plech.

Než se nám zahřeje trouba 
necháme kynout, pak do dobře 
vyhřáté vsadíme. Po 20 min. 
teplotu snížíme, šišky nama-
žeme vlažnou, mírně osolenou 
(česnekovou solí) teplou vodou. 
Dopékáme ještě asi 25 – 30 min. 
Před vytažením ještě jednou na-
mažeme vlažnou vodou se solí.

Přeji dobrou chuť, a ještě 
jedno malé upozornění. Chléb 
má jen jednu špatnou vlastnost, 
že se příliš rychle sní.                  

M. F. 

Již podruhé během tří let 
navštívil Hlučín prezident re-
publiky Václav Klaus.

Koncem března zavítal do 
hlučínských kasáren, ve kterých 
sídlí 157. záchranný prapor 
Hlučín.

„Jen málokteré město má tu 
čest přivítat prezidenta dvakrát 

za sebou v tak krátkém časovém 
odstupu. Přesto, že budou ten-
tokrát hlavním cílem návštěvy 
hlučínská kasárna, se na přijetí 
prezidenta pečlivě připravuje-
me,“ řekl Petr Adamec, starosta 
města Hlučína.

Hlučínský prapor se v po-
sledních letech výraznou měrou 

podílel na mnoha záchranných 
operacích nejen doma, ale 
i v zahraničí. 

„V minulých letech se 
někol ik rát projednáva lo, 
zda tento prapor v Hlučíně 
zůstane či nikoli a mě těší, 
že se nám jej zde podařilo 
udržet,“  dodal Petr Adamec.

Redakce přeje všem čtenářům
Veselé a klidné velikonoční svátky

Protože mívá kdekdo ve zvy-
ku mít po ruce pomůcku, která 
pomáhá orientaci v čase – tedy 
kalendář, diář, v elektronické 
podobě software pro plánování 
volných dnů, je velmi pravdě-
podobné, že datum letošních 
Velikonoc již všichni známe nebo 
máme o rychlosti jejich přiblíže-
ní alespoň rámcovou představu. 
Tu nám sice již od období těsně 
po svátcích vánočních narušují 
reklamní choutky prodejních ře-
tězců, avšak pravý čas pro nákup 
velikonočních atributů přichází 
až s prvním závanem jara – při-
nejmenším kalendářním.

Velikonoční svátky jsou 
narozdíl od fixně vymezených 
vánočních pohyblivé a datum 
jejich konání byl stanoven roku 
325 během nicejského koncilu na 
první neděli po prvním jarním 
úplňku. 

Velikonoce a jejich datum pro 
ten který rok tedy vypočteme tak, 

že v kalendáři vyhledáme, kdy je 
měsíc v úplňku poprvé po prvním 
jarním dnu (vždy 21. březen).

Velikonoční neděle je potom 
ten rok první neděli po takto vy-
počteném prvním jarním úplňku. 
Tato neděle tedy může být nej-
dříve 22. března.

Nejpozději mohou být Veliko-
noce 25. dubna. Pokud by jejich 
datum vyšlo později, posunou se 
o týden dopředu.

Pokud by v letech 1997 až 
2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 
25. dubna, pak se ty druhé posu-
nou také o týden dopředu. Totéž 
se bude opakovat v letech 2017 až 
2036 atd. 

Letošní oslavy zmrtvých-
vstání Krista po jeho ukřižování 
vyvrcholí Hodem Božím veliko-
nočním v neděli 16. dubna a Veli-
konočním pondělím 17. dubna.

Společenství vlastníků bytových 
jednotek

V YPISUJE
Výběrové řízení na zateplení 
vlastního panelového domu

a výměnu oken.
Bližší informace:

p. Witassková Drahomíra 
Tel.: 731 166 463

Své nabídky adresujte na:
Společenství vlastníků

Čs. armády 1194/28
748 01 Hlučín
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Jarní radosti na zahrádce

Ryby na duben
  1. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
2. den - špatný den
3. den -  docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
 4. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
5. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
6. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
7. den - je celý průměrný
8. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
9. den - je celý průměrný
10. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění
11. den - je celý den docela 

dobrý
12. den - je celý den docela 

dobrý
13. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
14. den - špatný den
15. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
16. den - docela dobrý od rána 

do šera
17. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
18. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
19. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
20. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
21. den - dobrý do 13.00 

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

hodin
24. den - průměrný od 15.00 

hodin
25. den - dobrý pouze po 

poledni
26. den - dobrý pouze po 

poledni
27. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
28. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
29. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
30. den - velice dobrý do 

15.00 hodin

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Snad se konečně to letošní 

jaro umoudří a dovolí nám po-
kračovat v pracích, které jsme 
měli udělat už v březnu.

Je to předpěstování zeleniny 
a výsev na záhony semena zeleni-
ny, kterou jsme jiné roky vysévali 
už v březnu. Také sazečku cibule 
už nám snad počasí dovolí sázet. 
I když se nám letošní zima pro-
dloužila, tak nesmíme dlouho 
naříkat a pustíme se do práce, 
kterou jsme nemohli udělat vli-
vem špatného počasí. Jarní kvě-
tiny na skalce už se také objevily 
a tak nás to zase více táhne na 
zahrádku. Dbejte také na jarní 
ošetření stromků proti přezi-
mujícím škůdcům, hlavně proti 
květopasu, později také proti 
padlí a dalším, kteří se během 
dubna a začátkem května objeví. 
Tuto dobu nesmíme zanedbat, 
neboť se nám to vymstí na hoj-
nosti ovoce. Hlavně také hlídejte 
broskve a zakročte proti napadení 
kadeřavosti listu. Chce to častěji 
chodit na zahrádku a pozorovat 
napadení škůdci a ihned zasáh-
nout. Také se naučte používat 
do každého postřiku smáčedlo 
ať ušetříme peníze za chemické 
přípravky.

Začátkem května už můžeme 
roubovat jádroviny a to za kůru. 
V tuto dobu už proudí míza na-
plno a proto je to nejvhodnější 
doba na roubování. Ještě jedna 
rada u roubování, máte používat 
roubovací pásku neprůhlednou, 
to jest: žlutou, hnědou nebo také 
černou. Je to lepší, protože nám 
slunce neprohřívá roubovanou 
část a rouby se lépe ujmou. Také 
zamazování větších ran se má 
zamazovat tmavší vodou roz-
pustnou barvou nebo latexem, 
buď hnědým nebo zeleným. Po 
přesázení pokojových květin 
dbejte na to, nestavět květináče 
na plné slunko, ale musíme je po-
stupně otužovat a jen mírně zalé-
vat. Určitě jste si odnesli mnoho 
nových poznatků ze zahrádkář-
ských přednášek a tyto uplatníte 
na svých ovocných a okrasných 
zahrádkách. Je mnoho novinek 
každým rokem a proto musíme 
hlídat vývoj v nových odrůdách 
a způsobů pěstování. Nezapo-
meňte také na hnojení zahrádky 
a to hlavně ovocných stromků 
a keřů.

V první polovině května je 
vhodná doba na ohýbání větví 
u ovocných stěn jak vám každý 
rok radím. Zalamování si nechá-

me až v polovině června. U šves-
tek dbejte na dobu před květem 
a vyvěste do koruny stromu bílé 
lepové desky, když se začínají 
bělat květní pupeny. Znovu vám 
připomínám postřik při dokvétá-
ní švestek a tam použijeme ZOL-
LONE nebo KALIPSO. Tento 
postřik je proti pilátce švestkové. 
Hnojiva, která budeme použí-
vat k postřiku na list už si také 
připravte. U odrůd jablek, které 
jsou každým rokem napadány pi-
hovitostí, tam musíme zasáhnout 
postřikem WUXAL-KAL-
CIUM, který obsahuje vápník. 
Pro hnojení vinné révy buď 
postřikem na list nebo zálivkou 
použijeme VIHOFERT-plus. 
Pokud budete používat do každé-
ho postřiku smáčedlo, ušetříte až 
70 % postřikové látky. Smáčedla 
jsou zatím jenom dva druhy a to: 
SYLVET nebo EKOL.

V dubnu už snad budeme 
moci vysazovat okrasné hlíznaté 
a cibulnaté květiny, které jsme 
měli v zimním období ve sklepě 
a tyto máme sázet do teplé země.

Okrasné keře, které kvetly 
už v březnu a dubnu musíme po 
odkvětu upravit a to tak, aby 
nám nepřerostly a byly na skalce 
ozdobou po celý rok. Snad nás 
letos nepostihnou pozdní mra-
zíky a neuškodí na kvetoucích 
stromech jako v loňském roce, 
kdy byly poškozeny květy na 
švestkách, některých jabloních 
a broskvích. Určitě jste v zimních 
měsících plánovali co zase letos 
na zahrádce vylepšíte pro vaše 
uspokojení, ať máte větší potěše-
ní po celý rok a vylepšíte si vzhled 
okrasné části a také nových od-
růd ovocných druhů. Že nezaos-
táváme v našem počínání, je vidět 
každým rokem na výstavách, kde 
se zase objevují nové výpěstky 
a to je naše chlouba a důkaz, že 
nás tato práce stále baví.

Poslední roky se objevuje na 
černém rybízu Vlnovník rybízo-
vý. Vlnovník způsobuje zduření 
pupenů. Přezimuje v napadených 
pupenech. Na jaře pupeny napa-
dené zduří, jsou veliké kulaté, ale 
nerozkvetou. Ochrana spočívá 
v odřezání výhonků se zduřelými 
pupeny. Chemická ochrana se 
provádí krátce po vyrašení rostlin 
a sice OMITE 30 W. Toto se 
může také objevit na červeném 
nebo bílém rybízu. Když se objeví 
padlí na jabloních, tak při men-
ším výskytu můžeme větvičku 
uřezat a spálit. Když je stromek 

zasažen hodně použijeme pří-
pravky i proti strupovitosti a to: 
CLARINET 20 SC, DISCUS, 
PUNCH 10 EV, RUBIGAN 12 
EC, nebo nový přípravek ZATO 
50 WG.

Při výskytu Amerického 
padlí u angreštu musíme omezit 
hnojení dusíkem (přehnojení 
dusíkatými hnojivy). Při použití 
hnojiva AGRABIOMINU je 
vedle dalších zásad správného 
pěstování cestou k omezení této 
houbové choroby. Před rašením 
také zakracujeme maliny a ostru-
žiny a to asi o jednu třetinu.

Pěstitelé kaktusů po přečkání 
dlouhé zimy už se také radují 
z některých kvetoucích druhů 
a už také můžou kaktusy po 
předchozím rosení zalévat. Mů-
žeme také přesazovat a množit.

Začátkem května už může-
me také kaktusy roubovat a tím 
získáme zase nové druhy, které 
nerostou na vlastních kořenech. 
Jsou to také všechny barevné 
Rubry, které známe od barvy 
červené, po fialovou až žlutou. 
Také sukulenty můžeme na-
množit s odnoží. U těchto rostlin 
většinou odnože už mají kořínky. 
Kdo pěstuje bonsaje a zimuje je 
na záhoně bez misek, tak už je 
může také sázet zpátky do misek. 
Dáme jim novou zeminu a upra-
víme podle potřeby kořenový bal. 
Také korunky upravíme a tvaru-
jeme podle vlastní fantazie. 

Po letošní dlouhé a mrazivé 
zimě určitě budou ztráty na ně-
kterých rostlinách, a to jak okras-
ných, jako na vřesích, růžích 
a dalších, i ovocných, tak musíme 
u jejich řezu dbát na to, abysme 
všechny namrzlé části odstranili. 
Podobně, jak jsme postupovali 
u řezu vinné révy v březnu.

Velké škody také udělali zajíci, 
kteří se dostali do zahrady. Pokud 
nám neohryzali kmeny úplně do-
kola, tak musíme rány zamazat 
buď stromovým balzámem nebo 
štěpařským voskem a když jsou 
veliké rány, tak rozděláme jíl 
na kaši, naplácáme na kmínek 
a obalíme sáčkem tak, aby nám 
jílová kaše nevysychala. 

Kdo má možnost, může zamí-
chat ještě kravinec, který obsahu-
je veliké procento stimulátoru, 
který urychluje hojení ran.

Ať se vám práce na zahrádce 
daří a ať všechno zvládnete i s le-
tošním zpožděním.

To vám přeje 
Erich D U X A z B 0 R 0 V É
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zabiJačka
Hlavní osobou na domácí 

zabijačce byl řezník. Na jeho 
zkušenostech záleželo, zda se 
zabijačka povede a zda si do-
mácí na výrobcích z poraženého 
pašíka pochutnají.

Na zlaté časy domácích za-
bijaček vzpomíná řezník Karel, 
v jehož rodině se toto řemeslo 
předává už po čtyři generace. 
Řezníkem byl jeho děda, otec 
a nyní v tom pokračuje i syn.

Běžně absolvoval šedesát až 
osmdesát zabijaček ročně.

Začínalo se v říjnu a končilo 
v únoru.

Z prasete se kromě štětin, 
očí a paznehtů zpracovalo úplně 
všechno. Během jednoho dne 
se prase zabilo a vyráběly se 
jitrnice, jelita, tmavá tlačenka, 
sekaná a játrový salám.

Pokud chtěl někdo klobásy, 
tak ty se dělaly až druhý den.

A jak to probíhalo?
V šest hodin ráno se skolil 

pašík. Napřed ho řezník omráčil 
buď pistolí s fixovaným projek-
tilem nebo kladivem. Pak prase 
vykrvil a nádobu s krví uschoval 
na bezpečném místě. V neckách 
s horkou vodou ho spařil a zba-
vil štětin. Nakonec ho zavěsil na 
konstrukci.

Tam ho vykolil (vykuchal 
vnitřnosti) a následovaly čtyři 
až šest hodin intenzivní práce. 
Pravda, někdy se práce značně 
protáhly, hlavně tehdy, když se 
spolupracovníci příliš posilňo-
vali alkoholem.

K jedné z nejdůležitějších 
činností řezníka patřilo čištění 
střev. Umělá střeva se v té době 
ještě nepoužívala a aby bylo do 
čeho naplnit jelítka, jitrnice, 
tlačenku i játrovku, bylo třeba 

je řádně vyčistit. Nebylo to 
nic příjemného. Vše se dělalo 
na dvoře za jakéhokoliv počasí 
a řezníka čekalo na čištění asi 
třicet metrů střev. Teplota vo-
dy musela být tak akorát. Tak, 
aby se v ní udržela ruka. Byli 
ale i takoví umělci, kteří si to 
chtěli ulehčit a střeva vyprali 
v pračce. 

Nouze nebyla ani o humorné 
příhody. Obzvlášť v případech, 
kdy prase ve snaze zachránit 
si život povolilo ztrouchnivělý 
plot a prchalo k sousedům, nebo 
když domácí topili pod prázd-
ným kotlem, protože voda jim 
přes noc vytekla dírkou.

Aby obsluha nevyhládla, 
vyráběl řezník během dne také 
něco na posilněnou.

Karel na to měl svůj recept. 
Pomlel kousky různého masa, 
přidal mozeček, kousek jater 
a vše upekl na pánvi na čerstvě 
usmažené cibulce. Výsledkem 
byla pomazánka na chleba.

Na zabijačku se hospodyně 
připravovala dlouho předtím. 

Nejdříve se musela sehnat 
střeva, a aby se nezkazila, mu-
sela se nakládat do soli.

Sháněly se vnitřnosti, aby se 
mohlo vyrobit dostatek zabijač-
kových specialit.

Při samotné zabijačce měla 
hospodyně plné ruce práce. Než 
začal řezník svou práci musela 
v kotle vařit voda, být připra-
veny kbelíky a nádoby na mytí 
a odkládání jednotlivých kusů 
prasete.

Krev se chytala do hrnce 
a hned se míchala, aby se nesra-
zila. Když se vyndal mozeček, 
tak se dělala delikatesa - cibulka 
se osmažila na oleji, k tomu se 

přidal mozeček, opekl se a na-
konec se přimíchalo vejce. Tato 
dobrota se mazala na chleba, no 
byla to balada. Každá hospody-
ně už brzo ráno navařila dobrý 
čaj a k tomu nachystala rum ne-
bo slivovici a dobré koláče.

Chlapi - pomocníci měli taky 
každý svůj úkol - museli uklidit 
na dvoře vše po porážce pra-
sátka, vyčistit a řádně vysypat 
střeva, to byla velmi důležitá 
a svědomitá práce, na tom zále-
žela kvalita jitrnic a játrového 
salámu.

Ženy nalámaly na kousky 
rohlíky na jitrnice. Na plotně se 
vařily za stálého míchání krou-
py na jelítka.

Řezník mezitím porcoval 
masa na jednotlivé druhy, od-
krajoval kousky na sekanou a na 
výpečky, které hospodyně pekla 
na pekáči.

Pak se dělaly další dobroty 
- sekaná. Udělal se plát mletého 
maso, doprostřed se dala vep-
řová panenka, která se mletým 
masem obalila. Celá šiška se 
dala do necu (bránice) a upekla 
se. Pak se krájela a zavařovala 
do sklenic. 

Játrový salám se vyráběl 
z mletého vařeného masa, mleté 
syrové játry a zavařoval se do 
sklenic.

Z nožek a z kolen se při-
pravil dobrý zulc (huspenina). 
V kotli se vařily výrobky jelítka, 
jitrnice, tlačenky.

Když byly uvařeny, řezník 
je speciální drátěnou naběrač-
kou vybral a pokládaly se na 
regály pokryté pergamenovým 
papírem jednotlivě vedle sebe. 
Tlačenky se zatížily prkénkem 
a kamenem. Upečené kusy 

masa, které hospodyně upekla 
na pekáči, se podávaly se zelím 
a chlebem.

K dobrému trávení bylo pivo 
a dobré víno.

Zatímco řezník a pomocníci 
byli již s prací hotovi, hospody-
ně měla stále ještě hodně práce. 

Škvařila na kostky nakrájené 
sádlo, do kterého dala trochu 
mléka, to aby mělo po uškvaření 
růžovou barvu a jemnou příchuť 
karamelu. Vyškvařené sádlo se 
pak dávalo do sklenic, škvarky 
se buď nechaly v sádle nebo se 
do sklenic uložily samostatně. 
Do sádla se přidávaly sušené 
byliny pro chuť i dobré trávení 
(do sádla se nedávala sůl). Z by-
lin majoránka, dobromysl nebo 
tymián, šalvěj.

Bývalo dobrým zvykem, že 
se sousedům a přátelům posílala 
výslužka.

Tím byl pověřen potomek 
té které rodiny. Ve výslužce 
nesměla chybět prdelačka (vý-
var ze zabijačkových specialit), 
trochu prejtu tmavého a trochu 
světlého a podhrdek.

Prdelačka se nosila v plecho-
vém džbánku.

Nakonec se všechno mylo, 
drhlo a uklízelo. Druhý den se 
všechno dodělávalo. Domácí za-
bijačka byla v rodině vždy velká 
událost, bylo to mnoho práce, 
ale taky hodně legrace a hlavně 
mezilidského přátelství. Vždyť 
u dobrého jídla a moku napadají 
lidí jen dobré myšlenky, které 
jsou základem spokojenosti 
a pohody.

Z knihy
Kuchařka z Hlučínska

sv. Jiří – posel Jara
K jarnímu období se vzta-

huje nemálo tvrzení charakte-
ru pranostik.

Co se dubnového počasí 
týče, platí, že „ženská chuť, 
panská láska a dubnové počasí 
je vždy nestálé“.

Proto není radno dělat 
si velké iluze, ač k tomu po 
zimě máme sklony a protože 
kalendářní jaro dávno panu-
je, uvítali bychom, kdyby už 
přestala jímat naše srdce bílá 
nostalgie jako „jímá“ provoka-
téra Nohavicu na rozhlasových 
stanicích. 

Poslem jara je podle lidové 
víry svatý Jiří, který údajně 

otevírá země a jeho svátek byl 
pokládán za zásadní mezník 
hospodářského roku.

Dobytek se od toho data pá-
sl na zelené pastvě a hospodáři 
prováděli evidenci stád. Počí-
tání se neobešlo bez výzdoby 
dobytka věnci z květů a polé-
vání svěcenou vodou.

Všechny t y to aktiv it y 
směřovaly k zajištění zdraví 
a dostatku mléka od krav. 
Kněží v tento den žehnali ta-
ké koním. Sv. Jiří se tak stal 
symbolickým ochráncem pro 
zemědělce, ale i jejich koně 
a dobytek.

Nejvíce se ale do mysli 

vrývá jako ochránce rytířů 
a vojáků, neboť tak bývá nej-
častěji zobrazován a také raně 
křesťanská legenda tuto jeho 
tvář neohroženého rytíře ak-
centuje.

Přestože tento zmíněný 
„posel jara“ je jedním z nejzná-
mějších křesťanských světců, 
existují o jeho existenci spory.

Legenda, která hovoří 
o tom, kterak Jiří zabil draka 
a zachránil krásnou princeznu 
před smrtí sežráním, v nás 
evokuje hojně užívaný pohád-
kový motiv a proti skutečnému 
životu rytíře Jiřího hovoří ne-
dostatek historických důkazů.

odpadové hospodářství
Plán odpadového hospodář-

ství pro příštích 5 let  zpracovalo 
jako původce odpadů město 
Hlučín. 

Jedná se o dokument, který 
jednak popisuje a analyzuje 
současnou situaci v oblasti na-
kládání s odpady, dále stanoví 
cíle a opatření pro předcházení 
vzniku odpadů, omezování jejich 
množství a nebezpečných vlast-
ností. Výsledkem je předpoklad 
vývoje nakládání s odpady do 
roku 2010 s návrhy optimálních 
postupů.

Plán počítá v roce 2010 
v Hlučíně s produkcí více než 
6000  t komunálního odpadu, 
téměř 3000  t stavebního odpa-
du a necelými 1500  t dalších 
odpadů.
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křížovka

proGraM kina Mír hlUčín
DUBEN 2006

obecní úřad lUdGeřovice

pátek 7.4. a sobota 8.4. v 19.30 hod.
HRA S NEVĚROU  MP od 12 let , USA – kriminální psychothriller

sobota 8.4. a neděle 9.4.  v 17.00 hod.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ  MP, 
ČR – suchá komedie z nádraží

neděle 9.4. v 15.00 hod.  Představení pro děti
DÁŠENKA 1  pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

úterý 11.4. a středa 12.4. v 17.00 a 19.00 hod.
EXPERTI  MP, ČR – komedie. Od producentů Snowboarďáků

úterý 18.4. a středa 19.4. v 17.00 a 19.30 hod.
RAFŤÁCI  MP, ČR – Letní teenagerovská komedie s Vojtou Kotkem a 
Jirkou Mádlem v hlavních rolích  

čtvrtek 20.4. v 17.00 hod.
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY  MP, Francie, Itálie  – dokumentární. 
Mezi počátkem, který si nepamatujeme a koncem, který neznáme. V českém 
znění

sobota 22.4. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 23.4. v 17.00 hod.
TYGR A SNÍH  MP od 15 let, Itálie – příjemná inteligentní komedie 
režiséra a herce Roberta Benigniho o velké osudové lásce

úterý 25.4. v 19.00 hod.
PÝCHA A PŘEDSUDEK  MP, VB, USA, Francie – romantický, 
adaptace. 

čtvrtek 27.4. v 19.00 hod., pátek 28.4. v 17.00 a 19.30 hod., sobota 29.4. 
v 17.00 hod.
KARCOOLKA  MP, USA – animovaná komedie bez hranic. Až zčervená 
Karkulka, zčervenáte smíchy…V českém znění

Pane starosto, jak se vám dařilo 
žít v zimě s tak obrovským množ-
stvím sněhu a jak jste sněhovou 
kalamitu zvládli?

Po pravdě k zimě patří sníh 
a mráz, ale pokud všeho je jak 
se říká až nad hlavu, tak to již 
není příjemné. Nutno přiznat, 
že byly okamžiky kdy jsme byli 
z množství sněhu zoufalí. Vůbec 
by nám nevadil na polích a mimo 
naši obec. 

Největší sněhovou kalamitu 
jsme zvládli cca za dva dny po 
usilovném shánění ještě volných 
kapacit a to jak lidských tak i 
strojových. S naší vlastní kapaci-
tou, kterou máme pro odstranění 
sněhu jsme nebyli schopni kala-
mitu zvládnout, proto jsme sáhli 
po výpomoci. Stálo nás to hodně 
peněz a námahy, jsme ale rádi, že 
zima skončila.

Doufejme, že zima je za námi, 
co připravujete v obci na poli zve-
lebování?

V současné době chystáme 
nebo lépe řečeno zadali jsme 
vypracování studie na architek-
tonické řešení vybudování centra 
obce, které by mohlo vzniknout 
na stávající louce v blízkosti 
kostela. Samozřejmě po obdržení 
všech návrhů o konečném řešení 
rozhodnou občané. Oslovili jsme 
příslušnou fakultu na Vysoké 
škole a některé renovované ar-
chitekty, kteří by měli posoudit 
náš záměr. 

Největší problém naší obce je 
splašková kanalizace. V současné 
době probíhá intenzivní příprava 
k budování splaškové kanalizace, 
která se napojí na petřkovickou. 
Je vydáno platné rozhodnutí na 
splaškovou kanalizaci „Dolní 
Ludgeřovice“, od obce Petřkovice 
až po hřiště TJ a ulici Výjezdní. 
Na tuto stavbu bylo vyhlášeno 
výběrové řízení pro projektovou 
dokumentaci a stavební povolení. 
Výběrové řízení proběhlo a na 
prvním místě se umístila Fa KO-

NEKO s. r. o., s cenou díla cca 
3,5 miliónu korun včetně DPH.

Ve spolupráci s Krajským 
úřadem Moravskoslezského kra-
je připravujeme podání žádosti 
dotačního programu „Podpora 
přípravy projektu v oblasti ži-
votního prostředí a zemědělství“, 
kde termín uzávěrky byl 31. 1. 
2006. Kraj poskytuje krytí na ty-
to práce ve výši 75 %. Celý způ-
sob financování je konzultován 
přímo s Ministerstvem životního 
prostředí a to přímo s ministrem 
Liborem Ambrozkem.

Jak je to s ostatními částmi 
obce?

Stavba horní Ludgeřovice je 
připravována po stránce zpra-
cování územního rozhodnutí 
firmou CITÝ INVEST OS-
TRAVA s. r. o., s termínem po-
dání žádosti polovina roku 2006. 
Osada Vrablovec s propojením na 
Ludgeřovice v oblasti rybníků 
zpracování územního rozhod-
nutí firmou AKVA – S. V obou 
oblastech budou následovat stej-
né kroky tzv. velkou snahou o 
získání dotací ať již z kraje nebo 
prostřednictvím Ministerstva ži-
votního prostředí z fondů EU. 

Kromě této obrovské akce, 
která je pro naši obec rozhodující 
z hlediska života ale i financí, 
naši obec značně finančně zatíží, 
neboť rozdíl mezi dotací a sku-
tečným finančním nákladem je 
nutno uhradit.

Mimo tuto velkou akci musí-
me opravit poškozené komuni-
kace a chodníky, kde každoročně 
investujeme do 5 miliónů korun.

Naše chlouba je kostel, potře-
buje i letos zhruba investici na 
opravu asi 300 tisíc korun.

Pro naši obec chceme vypra-
covat kalendář kulturních akcí, 
který by obsahoval pravidelnost 
kulturních akcí, aby naši občané 
po namáhavé práci se mohli spo-
lečně veselit.

Děkuji za rozhovor Luk 

26. dubna v 19.00 hodin
kulturní dům v Hlučíně zve na divadelní komedii s písničkami

BASISTI
v hlavní roli známý humorista Milan Markovič

Rastislav Piško - dramatik a herec
Judita Hansman – herečka účinkující v divadle Bolka Polívky
a Veronika Kozáková – úspěšná herečka z muzikálu Jeptišky 

Malíři a politici dokážou nejrychleji… (tajenka)
           Murphyho zákon
VODOROVNĚ: A. Plán; babička (nář.); dvůr (nář.). B. MPZ 

našeho souseda; rychlá rota; zeď; rozpouštědlo. C. Chem. zn. radia; věno; 
osobní zájmeno; kroupy (nář.). D. Číslovka; ukazovací zájmeno; tělocvič-
ný prvek; výtvarná výchova; domácí zvíře (nář.). E. Solmizační slabika; 
rychle (nář.); lenochod. F. Osobní zájmeno; televizní stanice; zástup. G. 
Předložka; SPZ Blanska; odpracovat; minerální voda. H. Římsky 49; nebo 
(angl); obočí (nář.); část rostliny. CH. Vyslanec; mužské jméno; zdánlivě. I. 
Zakalení; řev; obvyklost.

SVISLE: 1. Ňadro; významné osobnosti. 2. Část stodoly; zápisník. 
3. Značka elektrospotřebičů; opravna lodí; vosa (nář.). 4. Jádro atomu; 
dravec. 5. Snížený tón; noční pták; šachty. 6. Ota (dom.); hod; SPZ Mladé 
Boleslavi; obyvatel Irska. 7. TAJENKA. 8. Částice; akrobatický prvek; 
Rožmberk. 9. Potom; tekutina; částice. 10. Housenka; soubor map. 11. 
Opice; římsky 7; zdvojená samohláska. 12. Copánky; SPZ Dunajské Stre-
dy. 13. Polykání; a sice.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 29. 4. 2006 Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky na březen je Hana Novotná, Ostrava 1.  Blahopřejeme.
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historie Města –„kravařští ve vírU staletí“
Pokračování z minulého čísla

Bývalý obecní písař, učitel 
Vincenz Tiemel, oceňoval jeho 
aktivity a přál spolku, aby vy-
trval. Postup práce na novém 
kostele přibrzdila opět neblahá 
nemoc, která sužovala čas od 
času mladého stavitele.

Obyvatelé obou obcí už věři-
li, že se sakrální obřady k odpus-
tu 1895 konají ve starém kostele 
naposledy. O měsíc později byli 
obyvatelé Dvořiska s hostujícími 
z našich vesnic pohoršeni, když 
je při mši konané v kapličce sv. 
Michaela na jeho svátek 29. září 
rušila střelba myslivců ze sou-
běžně probíhajícího honu. Právě 
v tomto termínu měla být zpro-
vozněna železniční trať vedoucí 
z Opavy do Ratiboře. Jelikož 
tenkrát dokončovali na rakouské 
straně dělníci most v Malých 
Hošticích, byla trať otevřena 
20. října 1895. V tento den mohl 
přednosta kravařské stanice, 
Heinrich Kulawitz pozdravit 
vlak vezoucí okolo 11. hodiny 
delegaci pruských úředníků 
v čele s landrátem Pohlem do 
Opavy. Po 14. hodině směřoval 
bezmála 32 kilometrů dlouhou 
dráhou vlak v čele s opavským   
starostou,   dr.   Rochowanským,   
do   Ratiboře.

V obou městech byly pro-
nášeny zdravice a přípitky na 
počest obou císařů, Františka 
Josefa I. a Viléma II. Hrály se 
oblíbené skladby a významné 
osobnosti byly pohoštěny, za-
tímco lidé na venkovských stani-
cích se obdivovali projíždějícímu 
vlaku. Prusko tato investice vyšla 
na 2 750 000 marek. Kníže Ka-
rel Lichnovský na stavbu dráhy 
Opava - Ratiboř, která trvala 3 
a půl   roku,   věnoval   bezplatně   
své   pozemky   u   svého chu-
chelnického velkostatku.

Před vánočními svátky přijal 
21. prosince 1895 místní semi-
narista, Josef Hlubek, ve Vrati-
slavi spolu s dalšími kandidáty 
nižší kněžské svěcení. Dalším 
byl Jan Urbisch z Koutů, který 
od roku 1887 navštěvoval semi-
nář v Kroměříži.

V polovině 90. let předmi-
nulého století v Kravařích ve 
475 domech žilo 3 764 katolíků, 
36 protestantů a 3 židé. V sou-
sedních Koutech v 275 domech 
bydlelo 1 693 katolíků a 11 
protestantů. Kravařské školy 
konečně dosáhly 1. března 1896 
plného stavu 8 učitelů. Tehdy 
ohlásil rezignaci na post obec-

ního písaře Benedikt Papesch. 
Důvodem bylo zprovoznění 
hostince ve vlastním rodinném 
domě (naproti kapličky na 
Vyhlídalové ul.). Vystřídal ho 
učitel Schimke. Koncem břez-
na a v průběhu dubna nabrala 
na obrátkách výstavba kostela, 
přestože sloupořadí v kostele 
narůstalo po 6 šichtách.

Kostel vzbuzoval značnou 
pozornost a mnohé osobnosti 
dílo vyzvědaly. Přes deštivé 
počasí v úvodních květnových 
dnech práce neustaly. Když na 
podmáčené trati byl do půlky 
měsíce zastaven provoz, začali 
transponovat materiál ke ko-
stelu obětaví sedláci povozy. 
V novém chrámu, ještě neúplně 
dokončeném a vybaveném, byla 
1. července sloužena úvodní mše 
svatá. Její součástí byla primice 
novokněze Josefa Hlubka.

První kázání pronesl děkan 
Tomáš Kamrádek. Posledního 
července spěchali občané Kra-
vař, Koutů a Dvořiska na neda-
lekou Štítinu, aby byli přítomní 
pouťové mši v kapličce Máři 
Magdaleny. Ve druhé polovině 
srpna byly v kostele nainstalo-
vány od krnovské firmy bratří 
Riegrů varhany. Byly uhrazeny 
z příspěvků věřících.

Do nové budovy pošty 10. 
září odpoledne začali ke spoko-
jenosti poštmistra Fuchse stěho-
vat ze západního okraje vesnice 
veškerý inventář.

Příští den proběhla jednání 
o výstavbě další školy. Na tu si 
musely děti ještě hodně dlouho 
počkat.

Aby mohla být zřízena sa-
kristie musela být zbořena část 
starého kostela a téměř úplné 
rozebráno sklepení. Při tom 
zásahu bylo objeveno množství 
zajímavých informací o historic-
kém vývoji původního kravař-
ského kostela.

Zatímco v blízkých Kobe-
řicích byl v sobotu vysvěcen 
místní kostel, dokončovali 
v Kravařích výzdobu. Z vysoké 
věže a domů vlály bílo - červe-
né pruské prapory a bílo - žluté 
papežské vlajky. Po ranním pří-
jezdu osobního vlaku dne 15. lis-
topadu 1896 do Kravař byl kníže 
arcibiskup dr. Teodor Kohn, 
nejvyšší představitel olomouc-
ké diecéze, vřele přivítán. Po 
proslovech představených obou 
obcí byla kaplanem Hlubkem 
přednesena báseň. Za hlaholu 
zvonů vykročil průvod 150 dru-

žiček, 25 kněží a Jeho Excelence 
pod baldachýnem ke chrámu 
hodnému obdivu, nesoucímu 
jméno svatého Bartoloměje. 
Přítomno bylo údajně 7 000 lidí. 
Bohoslužba byla spojena s kon-
sekrací chrámu. Odpoledne 
bylo ještě 263 farníkům uděleno 
biřmování. Před 16. hodinou byl 
ceremoniál ukončen a arcibiskup 
s doprovodem odcestoval přes 
Opavu do Olomouce. Už příští 
sobotu 21. listopadu byl ustaven 
spolek sv. Terezie, který se v ná-
sledujících letech staral o úklid 
a výzdobu kostela. Pod vedením 
rektorky Wolníkové se kravařské 
katolické ženy a dívky věnovaly 
i jiným aktivitám. Tečkou za ro-
kem 1896 bylo otevření záložny 
v Kravařích.

Na sklonku 19. století se 
všechny sledované obce úspěšně 
rozvíjely. K rozvoji obchodu 
přispěl Seydewitzův most posta-
vený pruskými Němci. Spojoval 
Slezské Prusko s Rakouským 
Slezskem. Z obou stran k němu 
směřovala nová komunikace. Do 
Kravař, kde bylo mnoho obcho-
dů, nyní v rámci malého pohra-
ničního styku houfně proudili 
nejen obyvatelé Dvořiska, ale 
i Štítiny, Nových Sedlic, Mok-
rých Lazců i dalších vesnic, 
aby zde výhodně nakoupili. 
Čilý ruch prospěl obyvatelům 
Dvořiska. Zdejší osadníci slušně 
vydělávali už při stavbě odbočky 
Ferdinandovy severní dráhy, 
která vedla ze Svinova do Opa-
vy (zprovozněna 17. 12. 1857), 
i při budování silnice od Štítiny 
k mostu.

Už byly zahnány chmurné 
vzpomínky na rok 1876, kdy 
se obětí strašného požáru stalo 
všech sedm domků prvních cha-
lupníků. Vstřícností a vzájem-
nou podporou obyvatel na jejich 
místě vyrostla celá ulice. Nové 
domy přibývaly i podél hlavní 
komunikační tepny. Někteří si 
zřídili hospodářství a zavedli 
zahrady. Novou usedlost č. 16 
koupil František Hruška. Po 
roce 1800 od vrchnosti koupí 
obdržel i právo provozovat po-
hostinství. Majetek už dávno 
odkoupil koutský sedlák, fojt 
Josef Richter. Brzy ho prodal ro-
bustnímu bratrovi Benjaminovi, 
který se do obce přiženil.

Tehdy se Dvořisko a Kravaře 
staly výletním místem. Zajíž-
děli sem po Opavských i turisté 
z Ratiboře. K zábavám na „Cha-
lupky“ chodívala také kravařská 

mládež. Při muzice docházelo 
k výstřelkům, které hostinský 
dokázal řešit. Také v Kravařích 
a Koutech lidé nezaháleli. I tady 
si uměli vyjít vstříc a obě obce 
zkrásněly. Kravaře se rozrostly. 
Po západním konci byla zasta-
věna i východní část, zatím stále 
osada Čemenka, která sousední 
obce (Kravaře a Kouty) spojila. 
V obou obcích bylo v rodinách 
dost řemeslníků i schopných 
prodejců „hauzerníků“. Zatímco 
se mladí hrnuli za dobrým vý-
dělkem do vnitrozemí, střední 
generace pracovala blíže domova 
a nejstarší, zkušení a dovedně 
zdatní občané zůstali doma 
a za skromnou obživu a peníz 
pomáhali přetvářet vesnici. 
Ženy pracovaly na panském. 
Když udeřila zima roku 1897, 
jako obvykle z různých končin 
vrátivší se pracovníci i prodejci 
odpočívali. Ti f lexibilnější, 
a těch byla převažující většina, 
vyměnili původní řemeslo za to, 
kterému se přiučili.

Na čas ševcovali, stolařili, 
natírali nebo pletli košíky či 
nějak zvelebovali své příbytky. 
V průběhu zimních měsíců by-
la vhodná doba pro spolkovou 
aktivitu.

V „extrovkách“ hostinců 
přijímali členové předsevzetí 
a v předstihu se snažili materi-
álně připravit, aby mohli své zá-
měry zrealizovat, až sejde sníh.

S příchodem masopustu 
zachvátily kratochvíle všechny 
obce. Tentokráte smích vzbuzo-
valy vtipně pronášené přípitky. 
Mládeži byla adresovaná výzva, 
aby nezapomínala na tradice 
svých předků.

Za příklad, jak si je uchovat 
byl dáván spis „Slezská svatba“. 
Vyšel z péra P. Jana Vyhlídala, 
kněze, který tenkrát působil 
v Jaktaři. V něm zaznamenal 
obyčeje a zvyky lidí žijících na 
území jižního Ratibořska. Toho 
roku byl nejzdařilejší hospodář-
ský ples. Konal se uprostřed týd-
ne 8. února v hostinci majitele 
Holubka na Stuzové. Sešly se na 
něm v přeplněném sále všechny 
selské rodiny. Velikonoce, po 
kterých mnozí místní vyjížděli 
mimo své domovy za prací, ten-
tokráte připadaly na 26. dubna.

V „Terezkami“ slavnostně 
vyzdobeném kostele vůbec po-
prvé z kůru zazpíval pěvecký 
sbor dívek. 

Převzato z Krav. besedníku
Pokračování příště
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Památce PhDr. Ericha Šefcíka
Psal se rok 1968, Pražské jaro 

bylo v plném proudu a já jsem za-
se jednou přijel z Brna na víkend 
domů, do láskyplné náruče mé 
matky.

„Vem se kusek chleba. Až se 
papá vrači z roboty, tak buděm 
měč obid,“ sdělila mi jedním de-
chem po přivítání a prohlédnutí 
mého zevnějšku.

„Ale, či sem male děcko, keře 
muši od mamy potahovač co tři 
hodiny?“ smál jsem se, „na chvilu 
se odpočnu, cošik se přečitam a 
možná mezi tym papa přidě.“

„Jak mysliš. Něskaj by tu měl 
byč skoro. Spravuje v Kuchelnej 
ten velký komin na fabrice, a tak 
to ma enem kusek dom,“ skončila 
matka debatu a přesunula se k 
plotně. Otec pracoval jako bílý 
zedník u jednoho stavebního 
podniku a jeho doménou byly 
právě opravy vysokých továrních 
komínů.

Musel jsem se usmát. Už jsem 

nějaký rok ve světě a maminka 
je stále přesvědčena, že se mi 
na kolejích děje křivda, že se v 
menze snad ani nenajím. Tomuto 
jejímu přesvědčení odpovídalo i 
množství jídla a různých dobrot, 
které vždycky měla připravené. 
Byl jsem dospělý člověk, o mateř-
ském srdci a mateřské lásce jsem 
toho již slyšel hodně, a tak jsem 
se k její velké radosti nechával 
hýčkat a ovívat.

Vytáhl jsem si z knihovny 
knížku, usadil se v křesle a těšil 
se, že konečně nahlédnu do ně-
čeho jiného než do suchopárných 
skript. Červnové sluníčko mě 
přes okno hladilo svými paprsky, 
jako by se snažilo předčit mamin-
ku svou pozorností, a šramot z 
kuchyně se pomalu vzdaloval, až 
zcela utichl a já jsem se odebral 
do říše snů. Probudilo mě hala-
sení tatínka:

„Angela, Angela! Angela, 
slyšiš, poč hev!“ volal již před 
dveřmi.

„Budě vojna, na polskej hranici 
stojů ruské tanky. Ja jich poznám, 
su to ty samé jak u Stalingradu! 
Cošik se chystá!“

To mě probudilo a zvedlo z 
křesla. Když jsem vešel do ku-
chyně, tátovi vůbec nedošlo, že 
jsem se po čtrnácti dnech vrátil 
domů, a pokračoval:

„Ráno vylezu na komin a 
myslel sem, že zle vidim. Dybych 
nebyl uvázaný, tak bych sfrnul 
nadul. Na hranici stoji plno 
ruských tankuv a to něni dobré. 
Cošik se chystá,“ opakoval.

Za tři dny jsem se vrátil do 
Brna na kolej a vpadl přímo do 
bouřlivé debaty. Až na chodbu 
zaznívala jména Dubček, Smr-
kovský, Černík a jiných aktérů 
Pražského jara a v těsném zá-
věsu Spojené obočí/Brežněv/, 
Spitzbart/ Ulbricht/, Gomulka a 
spol. Kolegové ani nepostřehli, že 
jsem vešel.

„Je to všechno v p...!“ snažil 
jsem se je překřičet. „Na polských 

hranicích stojí ruské tanky!“ Ná-
sledovala chvíle ticha a pak to 
začalo:

„Co je to za kravinu? Jo náš 
Prajzák by tam raději viděl tanky 
s hakenkrajcem, že jo! Gott mit 
uns, to by se ti zamlouvalo!“ 
uštěpačně pravil Petr a banda se 
začala smát na celé kolo.

„Jak by mohli na své bratry 
přijet s tankama? Běž se, ty Praj-
záku, vycpat kyselým zelím!“ za-
zněl konečný verdikt, ale debata 
přece jen ztratila na síle.

Za týden jsme se všichni roz-
jeli na prázdniny. Jak to tenkrát 
s těmi tanky dopadlo, nemusím 
připomínat.

„Promiň,“ poplácal mě po 
zádech Petr, „měl jsi pravdu, je 
to všechno v p....! Je konec všech 
nadějí!“ mávl rukou, když jsme se 
po prázdninách zase všichni sešli. 
A tentokrát měl pro změnu zase 
pravdu on.

Z knihy Jany Schlossarkové
Po hrbolatym chodniku

Pokračování z minulého čísla
Setmělo se. Odcházíme do 

chatrče, kde se dále diskutuje 
o všem možném. Všímám si 
otevřené, silně hnisající rány na 
koleni jednoho z bojovníků. Po 
desinfekci na ni přikládám ste-
rilní obvaz. Tak bílou věc ještě 
určitě nikdy neviděl. Z mého ple-
chového hrnku mu také dávám 
napít čokoládového nápoje. Neví, 
nač se soustředit více. Na sladkou 
chuť či na záhadnou věc právě 
držící v ruce.

Postupem času se propraco-
váváme i k ženskému tématu. Na 
můj postřeh, že zde není dostatek 
žen, mi náčelník oponuje. Je jich 
prý zde dost a obratem mi dává 
velkorysou nabídku. Pokud se mi 
zde nějaká zalíbí, můžu si ji vzít 
sebou! Nabídky si cením, zůstává 
však pouze u ní.

Západní svět plný rasismu, 
nenávisti a zášti je častokrát 
nepříjemný i mně, natožpak 
člověku vyrůstajícímu v úplně 
jiném prostředí, na jiných zákla-
dech, uznávajícímu jiné hodnoty. 
Docela dobře si však dovedu 
představit zbavit se všech těch 
„nezbytných“, v řadě případu až 
nesmyslných vymožeností zá-
padního světa a zapustit své ko-
řeny tam, kde čas nehraje vůbec 
žádnou roli.

Otevřenými dveřmi registruji 

právě vycházející měsíc, jenž 
svým svitem rozzařuje hluboké 
údolí. Zvuky divokých zvířat ku-
lisu jen doplňují. Pohlížím zpátky 
do ohniště uprostřed chatrče a na 
společnost kolem něj. Domorod-
ci, bojovníci, únosci? Ne, teď již 
jen přátelé. Společně s nimi si 
vychutnávám cigaretu z místního 
tabáku, mou první po 15 letech. 
Chutná mi skvěle, stejně jako 
tyto vzácné chvíle s lidmi doby 
kamenné.

Rád bych zde zůstal déle, 
mou misí je vsak projít tyhlety 
hory až k řece Mamberamo. Pak 
pokračovat proti proudu do míst, 
která jsou na mapě prázdná, bez 
jakýchkoli kót či údajů. Nezma-
povaný úsek země, neznámá 
kultura lidí, neposkvrněná pří-
roda. Džungle v její nejryzejší 
podobě. Noční můra, motivace, 
droga s kladným nábojem živící 
můj adrenalin.

Horská stezka se výraznězú-
žila. Jdeme jeden za druhým, 
dýcháme si na záda. Hledím Rej-
penovi na paty, když tu on zne-
nadání zděšeně vykřikne. Had! 
Přes metr dlouhý plaz obstojné 
tloušťky se stal Rejpenovi málem 
osudným. Stačil jediný zlomek 
vteřiny nepozornosti a bylo po 
všem. Uštknutí do bosé nohy, 
radši ani nedomýšlet. Rejpen je 
navíc jediný muž z naší skupiny, 

se kterým se domluvím. Je vý-
razně psychicky otřesen, nechce 
pokračovat dále. Říká mi, že je 
to špatné znamení. Dává mi dost 
práce přemluvit ho. Pro jeho klid 
jdu nyní první já.

Kolem poledne se zastavujeme 
u jednoho z mnoha vodopádů po 
trase. Orchideje, tropičtí motýli 
a křišťálová voda. Idylka tropů. 
Vrtkavý most ze dvou kluzkých 
klád a po něm utržený svah po 
sesuvu půdy mě vrací do poně-
kud jiné reality. Jsme v další ves-
nici. Domlouváme nocleh a něco 
k jídlu. Začíná pršet. Prší celou 
noc, stejně jako každou noc. 
Mí nosiči jsou všichni do jed-
noho bosí, odění povětšinou do 
kraťasů a triček. V noci se vždy 
krčí těly k sobě, s patami dopro-
střed kruhové chatrče, směrem 
k ohništi. Všichni do jednoho 
jsou nachlazení. Jeden pěkně po 
druhém si pravidelně popotahují 
svíčku u nosu, mnohdy úctyhod-
ných rozměrů.

Jsme již téměř na odchodu, 
když tu k Rejpenovi promlou-
vá nějaký muž. Z Rejpenova 
chování je mi jasné, že se něco 
děje. Mlčky naslouchá a pravi-
delně na mě pohlíží s ne zrovna 
pozitivním výrazem ve tváři. 
Ptám se ho, o co jde. Vypráví mi 
příběh Terriho, který se mnou 
cestuje od mého druhého dne 

na Západní Papui. Takže milý 
Terry kdysi údajně sbíral vzácné 
dřevo v oblasti řeky Mamberamo 
a nezaplatil za něj. Jelikož odtud 
nepochází, rovná se to krádeži. 
Musí tudíž onomu muži nejdří-
ve zaplatit, jinak se nepohneme 
z místa. Vše se mi to zdá silně 
podezřelé, smyšlené. Všiml jsem 
si, že to Terry v posledních dnech 
fyzicky nezvládal. Jsem přesvěd-
čen, že se spolu domluvili. Může 
tu však být ještě jedna možnost. 
Jednoduše ze mě vytáhnout pe-
níze. To není můj problém, rázně 
říkám Rejpenovi. Terry jen suše 
konstatuje, že na to, co kdysi na 
Mamberamu podnikal, jaksi 
zapomněl. 

Bez velkého rozmýšlení se 
rozhoduji nepokračovat dále 
s Terrim. Nemíním platit za 
chyby druhého. Navíc zjišťuji, 
že jsou silné nesrovnalosti v hos-
podaření s částí financemi, které 
jsem Terrimu svěřil pro placení 
noclehu, jídla a jiných věcí po-
třebných k chodu této akce.

Toto vidím hlavním důvodem 
jeho hry. Naštěstí jsem vše zjistil 
včas. Definitivní rozhodnutí tedy 
zní, Terry s námi končí okamžitě 
a bez nároku na finanční odmě-
nu.

Tu obdrží od lidí, které z mé-
ho tak velkoryse obdaroval.

Dali Kupka, pokračování příště

co náM vyprávěl erich

západní papUa
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zaJíMavosti z dalších obcí hlUčínska

Strahovice
Na tiché louce u Strahovic, 

v blízkosti lesa, obklopený baži-
nami, nachází se malý rybník. 
Váže se k němu jedna z nejro-
mantičtějších pověstí Hlučínska. 

Na místě malého rybníku stá-
val od pradávna nádherný zámek 
obklopený půvabným parkem. 
Majiteli zámku byli rytíři, kteří 
vedli prostopášný život. Celé dny 
pořádali hony a hostiny. Pohrdali 
bohem a kostelem a s čeledí za-
cházeli surově. Jejich hrubé cho-
vání budilo strach široko daleko. 
Jednoho večera se přihnala po-
divná bouřka. Tak divoké řádění 
přírody lidé dosud nezažili.

Blesk uhodil do zámku a ten 
se okamžitě se vší nádherou 
propadl. Když šli druhého dne 
lidé do pole, zpozorovali, že zá-
mek zmizel. Ani kámen po něm 
nezůstal. Na místě zámku byl teď 
malý rybník s bažinami, park se 
proměnil v louku.

Dodnes lidé tvrdí, že o půlno-
ci bijí z hlubin bažiny věžní ho-
diny. Proto se tomuto místu říká 
Hodinový důl. Za zimních nocí 
bloudí kolem Hodinového dolu 
bezhlaví muži, honí lidi a lákají 
je do bažiny, aby je utopili. Za 
bouřky jezdí rytíři na ohnivých 
koních po polích, kdo je spatří, 
je zasvěcen smrti.

I dnešní Strahovice působí 
romanticky. Malá pohraniční 
obec v odlesněné mírně zvlněné 
krajině s ložisky sádrovce, štěrko-
písků a se zdroji pitné vody nejen 
pro Strahovice, ale i pro Rohov 
a Sudice.

Strahovice – archeologická 
lokalita

Příhodná poloha terénní vlny 
mezi Strahovicemi a Chuchelnou 
byla velmi lákavá už pro pravěké 
zemědělce. Usídlili se zde lidé 
nejméně dvou kulturních okru-
hů.

Jako první to byli lidé kultury 
s lineární keramikou, nejstarší 
zemědělci a výrobci keramic-
kých nádob ve středoevropském 
prostoru.  Tato kultura je časově 
zařazována do období 6. tisíciletí 
před naším letopočtem. Lokalita 
Strahovice byla během tohoto 
tisíciletí několikrát osídlena.

V 5. tisíciletí byla lokalita 
osídlena novým lidem, a to 
lidem s kulturou lengyelského 
komplexu. 

V obou obdobích lidé usídlení 
v této lokalitě vyráběli keramické 
nádoby z místního materiálu pří-

mo na lokalitě. Z nálezů je jasné, 
že přímo na sídlišti fungovaly 
ateliéry na výrobu nástrojů a že 
sem byly dováženy suroviny i ze 
značně vzdálených lokalit.

Pískovna
Na katastru obce Strahovice se 

nachází botanicky cenná lokalita 
- vytěžená pískovna. Nejcennější 
jsou písčité svahy a hrany těžeb-
ních stěn v severovýchodní části 
bývalé pískovny. Na severní okraj 
pískovny navazuje malé prame-
niště s fragmentem společenstev  
vlhkých pcháčových luk s vý-
skytem některých na Hlučínsku 
vzácných druhů.

Na lokalitě pískovny se vysky-
tuje jako na jednom z posledních 
míst v České republice drobná jed-
noletá tráva mrvka sveřepovitá.

Pískovna je také jedinou lo-
kalitou na Hlučínsku, kde roste 
paličkovec šedavý.

Kostel s. Augustina
Strahovice náležely do po-

čátku 20. století do křenovické 
farnosti. V roce 1921 byla ve 
Strahovicích založena samostat-
ná fara, v roce 1923 pak hřbitov 
a v roce 1924 byl vysvěcen  kostel 
sv. Augustina. Kostel byl posta-
ven ve stylu, který napodobuje 
barokní stavby.

V letech 1941 – 1943 byl sprá-
vou zdejší farnosti pověřen P. Ri-
chard Henkes. Richard Henkes 
byl za svá protiválečná a protifa-
šistická kázání zatčen a poslán do 
koncentračního tábora v Dachau. 
Tam se při ošetřování nemocných 
Čechů nakazil tyfem a zemřel. 
V současné době probíhá proces 
jeho blahoslavení.

Kaple Panny Marie 
Schönstattské

Novogotická kaple z červe-
ných cihel, jedna z cihlových 
staveb typických pro Hlučínsko.

Budova školy
V roce 1836 byla ve Straho-

vicích postavena budova školy. 
Ta byla v roce 1889 zbourána. 
V tomtéž roce se začalo vyučo-
vat v nové školní budově. Ve 20. 
století budova školy již nestačila 
počtu žáků, proto se vyučovalo 
na směny. Od 30. let se hovořilo 
o přístavbě, ta byla ale provedena 
až roku 1970. Tehdy byla také 
jedna z tříd přebudována na tě-
locvičnu.

V letech 2000-2002 byla pro-
vedena důkladná rekonstrukce 
budovy školy, při které se uká-
zalo, že budova byla již v hava-
rijním stavu. Po rekonstrukci 

škola slouží jako trojtřídka 
s pěti postupnými ročníky, školní 
družinou, počítačovou učebnou 
a prostorami pro zájmové krouž-
ky dětí a kurzy dospělých. V roce 
2004 byla dána do provozu nově 
postavená tělocvična.

Fasáda budovy školy byla oce-
něna  v soutěži o nejlepší fasádu 
Moravskoslezského kraje roku 
2002 v kategorii správních a prů-
myslových objektů hlavní cenou.

Kozmice
Mezi Hlučínem a Dolním 

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

Kostel sv. Floriána
Samostatnou farností se staly 

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

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

V 50. letech byl v okolí kostela 
vysázen krásný park, který je do-
dnes udržován.

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

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

Památník válek
U silnice z Hlučína do Opavy 

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

Obecní skála
Do roku 1936 se zde těžil 

kámen ( i na stavbu pevností, tzv. 
bunkrů), na vršku bylo oplocené 

mrchoviště. Později zde byl vy-
sazen třešňový sad, v lomu až do 
roku 1938 tábořili cikáni. Posled-
ní těžba kamene zde proběhla 
v roce 1965. Kámen byl určen na 
stavbu silnice do Jilešovic.

Řeka Opava
V údolí řeky Opavy se za-

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

Lesy
Do severní části území za-

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

Darkovice
Darkovice jsou obcí ležící 

v údolí zemědělsky obhospoda-
řované krajiny. Mezi poli je pa-
trná rozptýlená zeleň. Obyvatelé 
Darkovic si v posledních letech 
vybudovali v obci velmi dobré zá-
zemí pro všechny stránky života: 
ke sportu slouží velký sportovní 
areál, včetně koupaliště, hřišť, 
tenisových kurtů a kluziště, 
ke kulturním setkáním velký 
kulturní dům, k duchovnímu 
životu nově postavený kostel sv. 
Hedviky. Budova kostela byla 
dokončena v roce 2005. Jedná se 
o bíle omítnutou stavbu z cihel 
se sedlovou střechou a se čtyř-
hrannou věží. Na čelní stěně je 
umístěn reliéf sv. Hedviky, který 
je dílem akademické sochařky 
Otilie Demlové – Šutrové.

Šilheřovice
Šilheřovice patří mezi nej-

známější hlučínské obce. Je to 
dáno především tím, že v Šilhe-
řovicích se nachází jeden z nej-
rozsáhlejších zámeckých parků 
na území Moravskoslezského 
kraje a romantický zámek. Okolí 
Šilheřovic tvoří rozsáhlé lesy, ve 
dvou částech těchto lesů vznikly 
přírodní rezervace, v okolí Šilhe-
řovic je i bažantnice.

 Šilheřovice jsou známé pře-
devším jako romantické místo 
k odpočinku.

V posledních letech zámecký 
park vyhledávají i příznivci golfu, 
protože zde vzniklo osmnácti-
jamkové golfové hřiště.

Eva Tvrdá
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

stříbrné paMětní Mince

hlUčín soUčasný versUs ideálníV březnu byla vydána kniha
lidového humoru

v hlučínském nářečí

„Od všeckeho trošku“
autorky

Anny Malchárkové

Pro zájemce je připravena 
v informačním centru Hlučín 

a pak ve větších obcích Hlučínska.
Zde je ukázka z této knihy.

kary
Zanovni kary mulař fasoval, 
na fušku dodom ich potřeboval.
Vratní su chytří, tych nepřeveze,
hlavu namáhal, jak ich odveze.

Pohnité dřevo do kar naložil,
ku brané smělo o dvuch vykročil.
„Počkejte pane, co to vezete?“
„Dřevo na podpal.“ „To nemůžete!“
„Jak to němožu, tuž se podřidim,
dřevo na podpal vam tu vyložím.“

Naklad ze dřeva bez velkej ceny
vysypal mulař u braný cely.
Pohnity aušus leži na bráně,
s karama odjel a měl vyhrané.

Vernisáží dne 6. března 2006 
započaly v Muzeu Hlučínska dvě 
souběžně probíhající výstavy, kte-
ré byly ukončeny 9. dubna. První 
z nich prostřednictvím prezentace 
dobových fotografií zdokumen-
tovala 67 hradů, zámků a tvrzí 
nacházejících se na území okresu 
Opava. Ke každému zmíněnému 
objektu byly připojeny zajímavé 
informace z jeho historie i do 
dnešní doby dochované fragmenty 
výzdoby jednotlivých staveb.

Druhá výstava představila 
diplomní práci studenta Školy ar-
chitektury Akademie výtvarných 
umění v Praze Pavla Nasadila. Je-
ho projekt „Ideální Hlučín“ získal 
první cenu v soutěži Diplomních 
prací České komory architektů a 
výstavě v Muzeu Hlučínska byl 
udělen grant Nadace České Ar-
chitektury. Mediálním partnerem 

akce byl Archiweb – internetový 
portál o architektuře a designu. 
Návštěvníkům byla předestřena 
možnost nahlédnout do historic-
kých map města, konfrontovat 
fotografie historické s těmi ze 
současnosti i seznámit se se sta-
novisky autora ohledně vhodnosti 
architektonického řešení význam-
ných městských prostor. Současné 
plány města byly odvážně posu-
nuty do roviny ideální a autorova 
vize byla ztělesněna také v podobě 
modelu.

Pavel Nasadil charakterizuje 
Hlučín jako „průměrné město bez 
událostí a příběhu“ a přirovnává 
střed města k srdci odtrženému od 
zbytku těla. Řešení vidí v zastavění 
centra a jeho propojení s předměs-
tími. Náměstí by rád navrátil kapli 
sv. Jana Nepomuckého a kašnu 
jako symbolický střed města. Jako 

duchovní srdce města vidí prostor 
v okolí kostela a zámku.  

V závěru se hodí mladému 
nadějnému architektovi popřát 
mnoho elánu a úspěchů v další 
práci. Ke čtenářům směřujeme 
omluvu ohledně dezinformace o 
době zahájení výstavy, která se 
objevila v únorovém čísle. Věříme, 
že všichni, které pozvánka inspi-
rovala k návštěvě, našli cestu do 
muzea v průběhu března, kdy tam 
byli skutečně očekáváni.

Datem nejbližší akce, kterou 
Kulturní centrum Hlučín připra-
vuje, je 4. duben, kdy proběhne 
vernisáž výstavy prací žáků zá-
kladních škol k akci Den Země 
2006. Výstava dle aktuálních úda-
jů z kalendáře akcí potrvá do 14. 
dubna 2006 a definitivně uzavřena 
bude vyhodnocením v Kulturním 
domě Hlučín dne 20. 4. 2006.   

Zhotovení pečetidla připravu-
je město Hlučín.

Doplní tak další symboly svr-
chovanosti města, kterými  jsou 
prapor a insignie.

„Město Hlučín se v jubilejním 
roce 2006 chystá využít pečetidlo 
při  akcích v rámci oslav 750 let 
od založení. Jednou z nejvý-
znamnějších  příležitostí budou 
Hlučínské slavnosti v září tohoto 
roku,“ řekla Hana Gavlasová z  
odboru školství, kultury a regio-
nálního rozvoje Městského úřadu 
Hlučín. „Podoba pečetidla bude 
vycházet ze současného znaku 
města,“ dodala Hana Gavlasová. 

Poslední používané  pečetidlo 
nese letopočet 1806.

J. H.
Stříbrnou pamětní minci vydá 

ke svým 750. narozeninám město 
Hlučín.

Mince v provedení „starostříb-
ro“ bude mít na jedné straně znak 
města, na druhé pak bude ztvár-
něna budova hlučínské  radnice. 
Mince budou v průběhu celého roku 
předávány významným osobnostem 
ze všech oblastí života města, předsta-
vitelům partnerských měst a dalším.

První předávání proběhne v rámci 
slavnostního zasedání Zastupitelstva 
města Hlučína v květnu tohoto roku.

J. H.

pro a proti zavádění letního časU
Poslední březnovou neděli 

jsme byli nuceni přetočit „ručičky“ 
na všem, co tiká (i  ukazuje čas 
bezezvučně), na mobilních telefo-
nech, které to ještě samy nesvedou 
a na všech přístrojích, které máme 
na očích a spoléháme v jejich 
bezmezně přesnou prezentaci 
časového údaje.

Každoročně nám tato proce-
dura dává mnoho důvodů k rep-
tání, dle mého více než postup 
opačný, který se děje poslední 
neděli v říjnu a dává k dobru jed-
nu hodinu spánku. Podle odborné 
definice je letní čas označením 
systémové úpravy měření času, při 
které se v letních měsících roku 
nepoužívá čas daný příslušným 
časovým pásmem, ale používá se 
čas, který je o určitou hodnotu 
(obvykle o 1 hodinu) posunut 
dopředu.

Zavádění letního času je 
pouze záležitostí zemí mírné-
ho klimatického pásma, neboť 
v tropickém pásmu se délka dne 
a noci neliší natolik, aby zave-
dení letního času mělo smysl. 
Stejně tak v polárních oblastech 
jsou této procedury zproštěni. Ve 
všech státech Evropy s výjimkou 
Islandu, části Grónska a norských 
ostrovů Jan Mayen a Svalbard se 
letní čas používá. 

V praxi byl letní čas poprvé 
zaveden za první světové války 
v roce 1916, a to hned v řadě ev-
ropských zemí. Jako první zřejmě 
letní čas zavedlo Švédsko od 14. 
dubna 1916 do 30. září téhož 

roku, ale v dalších letech v něm 
už nepokračovalo. Dále pak byl 
zaveden v témže roce v Němec-
ku, Rakousku-Uhersku a Velké 
Británii. 

Každoroční letní čas byl 
v Československu zaveden v roce 
1979. Po několika letech se ustáli-
lo pravidlo, podle kterého se letní 
čas zaváděl poslední březnový 
víkend a končil poslední zářijový 
víkend.

Od roku 1996 je letní čas 
o jeden měsíc delší – trvá až do 
posledního víkendu v říjnu, čímž 
je letní čas zaveden po větší část 
roku než čas pásmový. Tato změ-
na byla provedena v celé Evropské 
unii, takže se přizpůsobilo i Čes-
ko. Časový posun prokazatelně 
způsobuje mnoho subjektivně 
pociťovaných potíží, týká se však 
údajně jen desetiny lidí a to 
zejména těch, kteří si potrpí na 
pravidelnost.

Letní čas byl zaveden z důvodu 
úspory elektrické energie, ale pod-
le provedených měření nemá letní 
čas na spotřebu energie v podstatě 
žádný vliv. Zavedení letního času 
ovšem vede ke zvýšené spotřebě 
pohonných hmot a podle kritiků 
patří k negativním aspektům 
letního času i zvýšené množství 
dopravních nehod ve dnech po 
přechodu na letní čas či zpět.

Osvobození od povinnosti pro 
řidiče motorových vozidel – svítit 
- je letos jen symbolické, neboť 
zákonem vejde v platnost znovu 
od července 2006. 

O grantech  ve výši 120.000 ko-
run rozhodla Rada města Hlučína. 
Jedná se o finance na akce a zále-
žitosti celoměstského charakteru.  
„Ze 17 podaných projektů byly na-
konec pro udělení grantu vybrány:  
Středověká hanza na Hlučín-
ském náměstí, kterou chystá svaz 
skautů a skautek Junák, žákovský 
Mikulášský turnaj v házené 
organizovaný Handballclubem, 
Mezinárodní výstava lilií Ev-
ropské liliové společnosti Hlučín 
2006 zajišťovaná Českým svazem 
zahrádkářů  Iris Hlučín, Fotba-
lový turnaj žáků. O pohár města 
Hlučína - Spidex CZ a meziná-
rodní fotbalový turnaj žáků a ža-
ček Fragaria cup, na kterém bude 
město opět reprezentovat 1.DFC 
Hlučín,“ řekla Hana Gavlasová z 
odboru školství, kultury a regio-
nálního rozvoje Městského úřadu 
Hlučín. 

pečetidlo

Granty Uděleny


