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Květen
Májová kapka platí za 

dukát. Příliš velké teplo a 
sucho v květnu není dobrou 
předzvěstí. Po „zmrzlících“ 
vysadíme i teplomilné květiny 

a zeleninu. Dokončíme osaze-
ní nádob, korýtek a závěsných 
košíků.

Můžeme začít s letněním 
některých pokojových rostlin.

Uctíváme matKy - dárKyně života
V aktuálním květnovém čísle 

Zrcadla Hlučínska se zabýváme 
osudem světce Jana Nepomuckého, 
jehož památka není zdaleka připo-
mínána jen lidmi na našem území, 
ale dostala se prostřednictvím jezu-
itských a františkánských misií i do 
zahraničí. 

Podobně kosmopolitním 
svátkem, který na květen připadá, 
je oslava Dne matek. Připadá na 
druhou květnovou neděli a slouží 
zejména k tomu, aby zrcadlil spe-
cifičnost úlohy ženy ve společnosti 
a vzdával hold ženám – dárkyním 
života. Během druhé květnové 
neděle si připomínáme, jakou cenu 
má každodenní rutinní péče matek 
o novou generaci, oceňujeme schop-
nost matek vytvářet ovzduší dobré 
vůle a pěstovat hezké vztahy. 

Původ těchto oslavných poct 
sahá až do starého Řecka, nicméně 
idea, která prosazovala mezinárodní 
podporu tomuto svátku a usilovala 
o sjednocení data v jednotlivých 
zemích, pocházela z hlavy Anny 
Reevers Jarvisové, matky jedenácti 
dětí z Philadelphie. Za svého života 
se angažovala za práva matek. Po její 
smrti v roce 1907 dala dcera sloužit 
zádušní mši za všechny maminky 

na světě, v roce 1908 slavila tento 
svátek celá Philadelphie a v roce 
1914 vyvrcholilo toto snažení pro-
hlášením Dne matek za národní 
svátek tehdejším prezidentem USA 
(Woodrow Wilson). Jako symbol 
poděkování matkám byla určena 
květina – karafiát.

Na našem území se o propagaci 
Dne matek zasloužila emancipova-
ná předsedkyně Československého 
červeného kříže Alice Masaryková. 
Poprvé se u nás slavil 13. května 
1923 v brněnském středisku Vesna 
Křesťanské asociace mladých žen. 
Pohnutý osud tomuto svátku při-
pravil nástup komunismu, který jej 
vytlačil Mezinárodním dnem žen. 
Svobodně jsme se k oslavám směli 
vrátit až po roce 1989. 

Sluší se, abychom 14. května 
veřejně vyjádřili lásku a úctu svým 
maminkám tradičně květinami, 
přáníčky, dárky i vděčným slovem či 
přiložením pomocné ruky k dílu. 

(Protože tento měsíčník ctí také 
úlohu otce jako významného formu-
jícího faktoru a jeho přínos ve výcho-
vě, dovolím si předjímat, že oslavu 
Dne otců připomeneme v dalším 
čísle a neopomeneme upřesnit, na 
který den připadá.)

Budete-li shodou náhod 
kráčet 16. květnového dne po 
Karlově mostě, dá se očekávat, 
že u sochy jednoho ze světců se 
bude zastavovat více zájemců, 
než je tomu v jiné dny, a místo 
bude obklopeno květy a větvič-
kami. Na pravé straně (bráno 
od Staroměstské mostecké věže) 
je osmou sochou v pořadí sv. Jan 
Nepomucký, vyvedený z bronzu. 
Socha byla pořízena nákladem 
7000 zlatých v roce 1683. Toto 
místo není zdaleka jediným, 
u nějž je možné vzpomenout na 
neblahý konec Jana Nepomuc-
kého, jak jej předestírají pověsti. 
V Evropě je k vidění odhadem na 
třicet tisíc soch, které Jana Nepo-
muckého ztvárňují. Socha, která 
je součástí Karlova mostu, je 
však středobodem, okolo kterého 
„se otáčelo“ veškeré dění slavné 
svatojánské poutě. V době oslav 
svátku sv. Jana Nepomuckého 
se do Prahy sjížděli venkované 
v krojích a před sochou světce se 
v předvečer jeho svátku konaly 
pobožnosti. Střelecký ostrov se 
zhostil úlohy zábavné a pořádaly 
se na jeho území velkolepé oh-
ňostroje.

Místo světcova rodiště - Ne-
pomuk (jihovýchodně od Plzně) 
– se stalo po Janově kanonizaci 
(prohlášení za svatého) v roce 
1729 cílem hojných procesí a do 
dnešních dnů se tam každoročně 
udržuje tradice pořádání svato-
jánských slavností spolu s tradič-
ní Nepomuckou poutí.

Sv. Jan Nepomucký, pokládaný 
též za patrona české země, bývá 

vyobrazován jako vousatý kanov-
ník s černým biretem na hlavě, 
krucifixem a palmovou ratolestí 
v ruce. Jeho hlavu obkružuje 
gloriola opatřená pěti hvězdami. 
Ty podle pověsti zahlédli rybáři 
ve vodě a dopomohly k nalezení 
Janova utopeného těla. Nejroz-
šířenější legenda praví, že Jan 
byl zpovědníkem královny Žofie, 
manželky Václava IV. a odmítl 
králi vyzradit její tajemství, kte-
rá mu při zpovědi byla svěřena. 
Protože nepodlehl ani mučení, 
byl 20. března 1393 svržen z Kar-
lova mostu do Vltavy. Ostatky sv. 
Jana Nepomuckého jsou uloženy 
v chrámu sv. Víta. 

Jan Nepomucký je mimo pa-
trona Čech také osobností, k níž 
se přimlouvají kněží a zpovědníci 
za uchování zpovědního tajem-
ství, poutníci za šťastný návrat 
(z tohoto důvodu jsou jeho sochy 
často umisťovány na rozcestích 
a mostech), lodníci, aby zabránili 
možným nebezpečím od vody.

S osobou sv. Jana Nepomuc-
kého je spjata řada pověr. Věří se, 
že dovede ochránit před povod-
němi. V den svátku sv. Jana Ne-
pomuckého se mají lidé chránit 
toho, aby zlomili lilii, neboť by to 
předurčovalo smrt do deseti let ve 
stejnou hodinu, kdy byla květina 
zničena. Provinilec zemře údajně 
násilnou smrtí. Zvláštním způso-
bem uctívají památku světce řidi-
či. Ti, kdo potkají cestou sochu 
sv. Jana Nepomuckého, zdraví ji 
blikáním světel nebo troubením, 
aby patron bděl nad jejich bez-
pečnou jízdou.

SváteK patrona řidičů

Postupně se vyvíjí situace kolem 
uložení ostatků  německých vojáků 
v Hlučíně. O projednání možnosti 
uložení v územní rezervě městské-
ho hřbitova na Březinách rozhodlo 
zastupitelstvo  města na březnovém 
zasedání. Jedná se o prostor mimo 
stávající oplocený areál hřbitova.  
Německý Lidový spolek pro péči 
o válečné hroby uvažuje o uložení 
ostatků do jednotlivých hrobů, 
nikoli do hrobu společného. K to-
muto záměru je zapotřebí plocha 
o rozměrech zhruba sto krát sto 
padesát metrů. Zhruba dvě třetiny 
této výměry má město Hlučín k dis-
pozici okamžitě, druhou část by bylo 

možné získat změnou územního 
plánu na navazujícím pozemku, 
který je rovněž v majetku města. Pro 
zachování územní rezervy pro běžné 
„občanské“ pohřbívání však bude 
vhodné uvažovat o majetkovém vy-
řešení navazující lokality a případné 
uložení ostatků směrovat tam. 
Z rozhovoru se zástupcem spo-
lečnosti Pargent vyplynulo, že 
nabídka města Hlučína bude 
předána Lidovému spolku pro 
péči o válečné hroby, který měs-
to vyrozumí o svém stanovisku. 
Zastupitelstvo města přijalo toto 
usnesení jako výraz piety a úcty 
k padlým.

Uložení oStatKů němecKých vojáKů
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BUde Květen nejKráSnější měSíc na zahrádce?

Ryby na květen
  1. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
2. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
3. den -  špatný den
4. den - docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
5. den - průměrný od 10.00 do 

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

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

dobrý po poledni
8. den - je celý průměrný
9. den - je celý průměrný
10. den - je celý průměrný
11. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
12. den - je celý den docela 

dobrý
13. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
14. den - špatný den
15. den - špatný den
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 - dobrý do 13.00 

hodin
21. den - docela dobrý
22. den - docela dobrý do 

15.00 hodin
23. den - průměrný od 15.00 

hodin
24. den - dobrý pouze po 

poledni
25. den - docela dobrý po 

poledni
26. den - docela dobrý 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
31. den - velice dobrý do 15.00 

hodin

Petrův zdar

ryBáři, pozor!
Jestli se to splní, budeme rádi 

po tak dlouhém zimním období, 
že se konečně dočkáme lepšího 
počasí. Po 15. květnu už můžeme 
ohýbat nové výhonky u jabloní 
jak na ovocných stěnách, tak 
na zákrscích, kde potřebujeme 
posílit plodnost pro příští rok. 
Tímto ohýbáním přinutíme 
stromek k tomu, aby zpomalil 
růst a nasadil květní pupeny pro 
příští úrodu. U bujně rostoucích 
odrůd nesmíme hnojit hodně 
dusíkem, ale spíše dráslem, nebo 
kombinovaným hnojivem. Také 
do každého postřiku můžeme 
přidávat hnojivo na list. Když je 
stromek dobře hnojený, je také 
odolnější proti nemocem a škůd-
cům. Už také můžeme sledovat 
co se nám ujalo u roubů peckovin 
a zase máme radost, že jsme něco 
dokázali. Roubovací pásky bude-
me uvolňovat až v srpnu, aby nám 
nezaškrtily a později nevylomily 
rouby. Dokončíme přeroubování 
jádrovin, také přihnojíme jak 
ovocné stromky, tak všechny keře 
a stromky bobulovin a jahodníky. 
Vyplejeme půdu pod stromky, 
aby nám plevě] neoslaboval 
růst. Letničky, které jsme vyseli 
už v dubnu, můžeme vysazovat 
na upravené místo na zahrádce. 
Je čas také pro výsadbu mečíků 
a jiřinek. Kde potřebuje vysét 
nový travník, tak květen a září 
jsou dva nejlepší měsíce pro jeho 
výsev protože jsou největší rosy 
a nepotřebujeme semeno zaseté 
vůbec stříkat vodou. Při postřiku 
hadicí je nebezpečí, že splachuje-
te semeno a po vyjití trávy jsou 
ostrůvky.

Po zmrlých můžeme už také 
vysazovat truhlíky různými let-
ničkami nebo trvalkami, které 
jsme měli přes zimu uložené na 
bezmrazém místě. Také může-
te vysadit truhlíky okrasnými 
stromky jako jsou cypříšky nebo 
různé zakrslé okrasné stromečky 
a keříčky. Tato výsadba vám vy-
drží několik let a může být na 
svém místě i v zimním období. 
Překontrolujeme také nově vysa-
zené ovocné stromečky, aby měli 
dostatek vláhy. Dokončíme pře-
sazování pokojových květin a to 
do příslušného supstrátu.Přesá-
zené také pamatujte řádně hnojit, 
nejlépe hnojivými tabletkami ne-
bo tyčinkami. Dnes je k dostání 
příslušné hnojivo pro každý druh 
rostlin. V květnu je také nejvhod-
nější doba pro roubování kaktusů. 
Pro ty kteří si chtějí zase obohatit 

sbírku o nové rostlinky. Týká se 
to také barevných RUBER, kte-
rých je už mnoho odstínů barev. 
Kdo jednou propadne tomuto 
koníčku, toho to bude bavit až do 
pozdního věku a stále obdivuje 
přírodu co všechno dovede vy-
tvořit a u kaktusů obzvlášť. 

Také na okrasné zahrádce 
máme už co obdivovat když 
nám rozkvetou stromky a keře, 
které mají obrovskou škálu barev 
a tvarů, ale také o tyto se musíme 
přes letní období řádně postarat, 
aby nám nepřerůstaly a nepoka-
zily nám krásný vzhled zahrádky 
a skalky. Každá rostlinka i zakrs-
lá potřebuje zaštipování nebo řez 
aby nepřerostla prostor, pro který 
byla vysázená. Proto je velice dů-
ležité sledovat často vývin a růst 
těchto okrasných rostlin. Vy 
starší máte také předat vaše zku-
šenosti vašim dětem a vnukům, 
aby i oni pokračovali v činorodé 
práci, kterou jste vy vytvořili 
a aby měli i oni radost z té krásy, 
která se nám naskýtá po celý rok 
na zahrádce.

Na zeleninové zahrádce už 
také sklízíme první úrodu.

S výsadbou celeru nespěchej-
te, ale toto vám radím každý rok.

Také už je období po odkvetu 
vinné révy ve skleníku a proto 
musíme provádět řez po odkvětu, 
když už se tvoří malé plody.

Tento řez provedeme obdobně 
jako na jaře před rašením. Navíc 
vylamujeme všechny přírůstky, 
které vyrůstají za listem v paždí, 
také se jim říká zloděje. Tyto 
jsou jen proto, že odebírají živiny 
z keře.

Kdo má na zahradě skleník, 
nebo pařeniště, tak určitě mu-
sí zastiňovat skla proti úpalu. 
Někdo používá latex, ale tento 
musí na podzim smývat. Je lépe 
používat hladkou mouku, která 
také velice dobře chrání proti 
úpalu a do podzimku, když už 
nepotřebujeme zastiňování, tak 
toto postupně smyje déšť a do 
zimy máme skleníky zase čisté. 
Také je velice důležité skleníky 
větrat. Nejvíce náročné jsou na 
toto papriky.

Pěstitelé bonsají mají teď na-
pilno s jejich tvarováním a zakra-
cováním. Dobře tvarovaná bonsaj 
musí představovat veliký dospělý 
strom, jenom v miniaturní po-
době. Kdo použil slabý substrát 
a rostliny mají malý přírůstek, 
ten může trochu přihnojit i du-
síkem. Kdo pěstuje javory jako 

bonsaj, tak je dobré ustřihnout 
veliké dospělé listy, ale řapík 
necháme na rostlině, ten při do-
zrání sám upadne.

Kolem 15. června už můžeme 
mulčovat posekanou trávou pod 
stromkama a tímto zabráníme 
úniku vláhy ze zeminy a také 
chráníme kořenový bal před nad-
měrným přehříváním. Na pod-
zim však musíme mulč odstranit 
a dát na kompost, jinak by se nám 
nastěhovaly myši a slimáci a tím 
mají o zimní úkryt postaráno.

Kdo pěstuje Kanadské borův-
ky, tak může pro jejich přihnojení 
použít suchý slepičí trus, který se 
pomalu deštěm rozkládá a tím 
máme postaráno o celoroční 
pohnojení. Také u Kamčatských 
borůvek toto platí. Letošní dlou-
há zima nám nadělala také veliké 
starosti, jak vyhubit přemnožené 
hraboše a krtky. Nejvíce se zdr-
žují tam, kde je stálý trávník, 
tam nejsou ničím rušeny. Nej-
lepší způsob jak se těchto škůdců 
zbavit, je chytání do pastí. Přijde 
to také nejlevněji. Také různé 
odpuzovače, jako šikmo zapuš-
těné láhve, nebo různé větrníky 
také odpuzují, ale tyto je jen 
odeženou k sousedovi. Proto je 
nejlépe je chytit a máte jistotu, že 
jste je zničili.

Je potřeba už hlídat odkvetlé 
růže a řezem zabránit ve tvoření 
šípků. Také musíme zasahovat 
v zárodku proti pilatěnce malé 
na růžích kdy se lístečky svinují, 
nebo také proti rzi u růží. Jak 
proti rzi, tak proti padlí můžeme 
použit postřik BAYCOR-25 WP 
nebo také KARATHNE-LC. 
Řez provádíme tak, že odkvetlé 
stvoly uřežeme až za pětičetným 
listem a ještě tento horní list 
utrhnem, když pak pozorujeme 
růže tak za posledním pupenem 
se vytvoří nový výhon, který nám 
znovu nasadí květ. Tímto řezem 
také růže zmlazujeme.

Na skalkách pěstujte raději 
skalkové růže, které tak nepro-
rostou a mají více i když drobněj-
ších květů. Také je třeba hlídat 
odkvetlé vřesy a tyto zakrátit, aby 
byly malé a husté. Vřesy sázíme 
zásadně do kyselé půdy s větším 
přidáním rašeliny nebo lesní hra-
banky z jehličnatého stromu.

Přeji vám velkou úrodu a má-
lo škůdců na vašich zahrádkách 
a na okrasné zahrádce jen samou 
radost.

Erich DUXA z BOROVÉ
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X. Květinový den
V kalendáři světově vý-

znamných dní figuruje druhá 
středa v květnu každoročně 
jako tzv. Květinový den.

Na našem území jej vyhla-
šuje občanské sdružení Liga 
proti rakovině a cílem této akce 
je upozornit veřejnost na fakt, 
že neustále narůstá počet lidí, 
kteří mají co do činění s nádo-
rovým onemocněním. K cílům, 
které si Liga proti rakovině kla-
de, patří popularizace Evrop-
ského kodexu proti rakovině, 
zlepšení kvality života nádorově 
nemocných, podpora regionál-
ních onkologických organi-
zací a hospicové péče. Nadto 
navíc provozuje nádorovou 
telefonní linku (na telefonním 
čísle 224 920 935) a vydává 
informační brožury pro širokou 

veřejnost. 
Květinový den se u nás po-

prvé konal v roce 1997, letošní 
ročník akce je tedy již desátým 
v pořadí a probíhá ve znamení 
důrazu na prevenci rakoviny 
u žen. Důvodem je stále se zvy-
šující počet nových onemocnění 
rakovinou prsu a děložního 
hrdla a prakticky neměnící se 
úmrtnost na tyto druhy rako-
viny. Liga proti rakovině vidí 
dvě možnosti, kterými lze tento 
trend zvrátit. První je zvýšení 
informovanosti o nádorové pre-
venci a druhou představuje za-
členění do tzv. screeningových 
programů včasného vyhledávání 
těchto nádorů. 

Upozorňujeme na tuto akci 
proto, aby naši čtenáři, kteří 
se pokládají za solidární a výše 

zmíněné nebezpečí nepodceňu-
jí, měli 10. května 2006 po ruce 
finanční obnos ve výši dvaceti-
koruny, který mohou směnit za 
umělý květ měsíčku zahradního 
a informační leták prezentující 
možnosti prevence rakoviny. 
Slogan hlásá: „Přispějte na boj 
proti rakovině. Květina bude 
odměnou za vaše pochopení.“ 
Pověřenou dvoučlennou hlídku 
lze potkat  ve zdravotnických 
zařízeních nebo na frekventova-
ných veřejných místech. Vybra-
né finanční prostředky budou 
grantovým způsobem rozděleny 
mezi kolektivní členské onko-
logické organizace, poskytnuty 
na dofinancování výzkumných 
témat a provoz hospiců.

Loňský výtěžek veřejné sbír-
ky činil 7 824 304 Kč.

Borová BUde Slavit

Letos uplyne 220 let, kdy Alois 
a Eugen Hennové, svobodní páni 
z Henneberku. rozhodli poblíž Bola-
tic založit osadu. Na paměť nejen jim, 
ale i všem ostatním, kteří se o rozvoj 
osady a později obce zasloužili, se 
bude dne 3. června 2006 na Borové 
konat oslava výročí jejího založení.

Vše začne ve 14.30 hodin slav-
nostní mší na náměstí za všechny 
občany z Henneberku a Borové, pak 
bude posvěcen kámen s pamětní 
deskou a poté se průvod odebere do 
sportovního areálu (na skládku), kde 
bude připraven program pro všech-
ny. Rovněž proběhne kácení máje 
a u zbrojnice disko karneval. Obecní 
úřad Bolatice a Osadní výbor Borová 
tímto zvou všechny na tuto oslavu.

Prosíme Vás, abyste pozvali 
všechny příbuzné a známé, kteří mají 
Borovou Kolenie rádi.

Za Osadní výbor G. Václavík

Mělo by se to pochopit a mně 
prominout, kdy se svým pruským 
příbuzenstvím vyrukuji, protože 
se v životopise genealogii nelze 
vyhnout.

Musel jsem trochu počítat, 
a tak myslím, že můj embryonální 
počátek spadá skoro přesně na den 
začátku dvacátého století křesťan-
ského letopočtu. Hodina, a nebo 
dokonce minuta početí by mohla 
být zajímavější než hodina a mi-
nuta narození, tím však zvědavým 
astrologům žel nemohu posloužit.

V krásném měsíci květnu roku 
páně 1901 se oženil v Bolaticích, 
v průsečíku krajiny dosahu slo-
vanských apoštolů Cyrila a Meto-
děje a pozdější Svaté římské říše 
německého národa jistý Bedřich 
Scholtis, přezdívkou „Tomaschek“, 
pekařský tovaryš a syn domkaře se 
selskou dcerou Valeskou Dudovou 
s přezdívkou „Herrfon“. Sotva tři 
měsíce později jsem se jim jako 
nejstarší syn narodil, tedy jako syn 
Bedřicha Tomaschka a Valesky 
Herrfon. Toto předčasné narození 
mohlo vyjasnit chování mého otce, 
který mne občas bezdůvodně zfac-
koval a dopřával pomoci provazu 
výchovy, což sice nebolelo, ale urá-
želo moji čest. Jen proto, že jsem 
si pro nic za nic popískával anebo 
hlasitě zpíval písničku bezvěrců 
„Studio aut einer Reis, Jumheidi, 
Heida“. Tuto odrhovačku jsem 
pochytil na pojízdném loutkovém 
divadélku hrajícím pod kostelem. 
S mým přítelem Adolfem jsem 
potom soutěžil se svým repro-
dukčním uměním ve známém 

domečku, který má dvířka ozdo-
bená vyříznutým srdíčkem. Já jsem 
hrál kašpárka, Adolf naproti tomu 
žida, za to mu do dnešního dne 
zůstala přezdívka „žid“. Je to malá 
poznámka pro existující tvořivost 
folklóru. Přezdívka „kašpárek“ 
na mně nezůstala viset, zato našli 
moji kamarádi jinou. „Plechař“ - 
vztahující se k otcovým koláčovým 
plechům, který, jak známo, byl 
pekařem. Tato přezdívka „plechař“ 
byla pro mne tak urážející, že bych 
byl schopen i zabít. „Boleslav kři-
vohubý“ naproti tomu, jako další 
přezdívka, převzatá z vyučování 
pruských dějin o Polsku, se týkala 
mé křivé pusy vlivem hluchoty 
pravého ucha. Tu jsem chápal jako 
polichocení, protože se jednalo 
o krále a já jsem byl konzervativní 
potomek.

Zpívání a pískání můj otec 
nemiloval, i když několik dnů 
v týdnu ve vesnicích hrával. Prav-
děpodobně právě proto se snažil 
moje hudební kreace citelně po-
tlačit. Brzy mě učil hrát na housle, 
psal noty na sáčky od cukru. On 
vlastně veškeré své písemnictví na 
sáčcích od cukru vyřizoval. Když 
jsem se po základních znalostech 
not se svými písničkami osamo-
statnil jako „Komm in meine Lie-
be slaube“ - „Pojď do mé besídky 
lásky“ - anebo „Puppchen, du bist 
mein Augenstem“ - „Panenko, ty 
jsi má hvězda“ - měl jsem u něho 
vyučeno.

Porodní báby jsou v rodinách 
nezbytné a moje porodní bába se 
jmenovala teta Beata. Teta Beata 

vpravdě bydlela u bažinatého jezír-
ka, ve kterém její obchodně zdatný 
syn anebo zeť chovali kapry. Proto 
to pro mou hovornou, zpívající, 
velmi živou, květiny pěstující, vů-
bec z života se radující maminku 
byla maličkost mně a mým sou-
rozencům namluvit, že teta Beata 
nově narozené děti v tomto bažina-
tém jezírku loví, aby je pak mohla 
v obrovské kožené kabele přinést 
matkám v Bolaticích. I když jsem 
toto jezírko rok co rok ostře sle-
doval, nemohl jsem tetu Beatu in 
flagranti nachytat U nás doma se 
děti houfně rodily, v průměru jistě 
více než jinde v německých krajích, 
aby později během dvou světových 
válek mohly masově jako němečtí 
vojáci  zemřít. Při tomto bohatství 
dětí hrála zpovědnice   rozhodující   
podporovací úlohu. O čápovi neby-
la u nás ani zmínka. To mohla být 
víceméně vnitroněmecká básnická  
nadsázka,  slavná  německá po-
hádka, prakticky možná i pruský 
vynález, pro oprávněnost pozdější 
rasové teorie. Protože Prusko 
především tehdy, ale i později po-
třebovalo mnoho vojáků. S tímto 
bažinatým jezírkem vedle domku 
tety Beaty, krytým doškami, ale 
bez čápa je vše řádně vysvětleno. 
Teta Beata si osobně zahrála na na-
šeho čápa. Přesto se při tomto cel-
kovém utajování přihodilo neštěstí, 
když moje sestra Mechtilda jednou 
mezi dětmi zvolala: „Poskáčete nás 
děvčata, potom dostaneme mladé!“ 
Což jí přineslo diskrétní napome-
nutí mojí maminky.

Jako všechny maminky a tatín-

kové z Bolatic mluvili i moji rodiče 
jejich sice trochu neobratnou, ale 
korektní němčinou. Můj tatínek 
měl rukopis jako nějaký přednosta 
kanceláře a podpis mojí maminky 
v matrice při svatbě byl jistý a do-
konce i pěkný. My jsme byli podle 
zákona legitimní Prusové od dob 
sedmileté války, ale mateřská řeč 
nemusela být vždy německá. V ro-
dinách široko daleko jsme mluvili 
dialektem, který byl promíchán 
polštinou, moravštinou a okořeněn 
němčinou. Toto zaznamenávám 
se sveřepou rozkoší. Také říkala 
má maminka „Hedmana“ místo 
„Hebamme“ (Hedmana - Heba-
me - porodní asistentka) tvůrčí 
slovo mé zesnulé matky. Toto byl 
její vlastní fantastický, básnický 
vynález a tvůrčí kombinace. 
S německou řečí měla už vždycky 
své problémy. V každém případě 
nevěděla ona ani ostatní matky, jak 
se porodní bába správně jmenovala. 
Moje maminka si sama vykonstru-
ovala slova, ona vlastně neuměla 
německy ani polsky, ani moravsky 
a já konstatuji pouze její hrdinnou 
kulturní opuštěnost. Představte 
si, že po odstoupení posledního 
císaře žalostně plakala anebo při 
příchodu československého vojska 
do naší vesnice velmi vážně, jistě 
podle jejího rozmarného způsobu, 
v nejkrásnější kaschubské němčině 
ještě jednu pruskou hymnu vypro-
dukovala:

Doitschlan Doitschlan. Ibar 
spás, Un im Unglick nun erst 
rácht.

Přeložil Josef Hluchník

pán z Bolatic (z Knihy aUgUSta ScholtiSe „ein herr aUS Bolatitz“)
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KřížovKa

program Kina mír hlUčín
Květen 2006

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž … (tajen-
ka)              Cicero

VodoroVně: A. Sníst (nář.); návštěva (nář.); krabice (nář.); okenní ta-
bulka (nář.); krupice (nář.). B. Divadelní dílo; duševní život; kamna (nář.); menu-
et; klukovské zbraně. C. Protože (nář.); jak (nář.); tleskání; hospodská míra (nář.); 
když (zast.). D. Kopec; barvená látka; pohoří; umývání; kněžský oděv. E. Značka 
rychlosti; sahati; druh obilí; předložka; setina hektaru; druh záření; C s háčkem. F. 
Prostředek na mytí; národ; iniciály herečky Stašové; užitková rostlina; ne (nář.); 
planeta; část obličeje. G. 1. osoba; hračka (nář.); samohláska; vozidlo první pomoci; 
pomůcka kovbojů; přiblížení. H. Předtucha; přitakání; část svíce; Ilona (dom.); 
jenom (nář.); jihoamerický kmen. CH. Věnovala; místo bydliště; tady (nář.).

SVISLE: 1. Zobání; chemický prvek. 2. Epický žánr; díra. 3. Složenka; vra-
bec (nář.). 4. Náčrt; SPZ Přerova; SPZ Loun. 5. Docela; citoslovce; dívčí jméno. 
6. Platidlo Itálie; běh. 7. Předložka; římská 1; geologická vrstva prvohor; jednotka 
plošného obsahu v USA. 8. Zápasit; zápor. 9. Lovecký pes; jehličnan; pomoc. 10. 
Zhroucení; čisticí prostředek. 11. Výzva; plakat. 12. TAJENK A. 13. SPZ Lučenec; 
kynout (nář.); částice. 14. Část molekuly; strýc (nář.). 15. Oděv; Lady D. 16. Člověk 
zabývající se anatomií; lemování. 17. Spěch; citoslovce osla; sladkost (dět.); citoslovce 
mekání. 18. Bakalář; iniciály zpěvačky Turner; rychlá rota; goniometrická funkce. 
19. Potlesk; osobní zájmeno; značka času. 20. Opékač; kočí. 21. Korýš; A; otec. 22. 
Avivážní prostředek; značka mouky; ve (sloven.). 23. Potomek; šrot (zast.).

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 29. 5. 2006 Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky je Jančíková Helena, Ostrava-Petřkovice.  Blahopřejeme.

pondělí 1. 5. v 17.00 hod. 
JAK SE KroTÍ KroKodÝLI  MP, ČR - komedie Marie Poledňákové

sobota 6. 5. a neděle 7. 5. v 17.00 hod.
ZATHUrA: VESMÍrnÉ doBrodrUŽSTVÍ  MP, USA - dob-
rodružný,

pondělí 8. 5. v 15.00 hod., úterý 9. 5. v 17.00 hod. 
BAMBI 2  USA - animovaná pohádka

pátek 12. 5. a sobota 13. 5. v 19.30 hod.
ZKroCEnÁ HorA  MN, USA - drama

sobota 13. 5. a neděle 14. 5. v 17.00 hod.
UnIVErZÁLnÍ UKLÍZEČKA  MP, VB - komedie

pondělí 15. 5., úterý 16. 5. a středa 17. 5. v 17.00 hod.
doBA LEdoVÁ 2  MP, USA - animovaný, rodinná komedie. V českém znění

pátek 19. 5. v 19.30 hod.,  sobota 20. 5. v 17.00 a 19.30hod.,  a neděle 21. 
5. v 17.00 hod.
rAFŤÁCI  MP, ČR - prázdninová komedie

úterý 23. 5. v 19.00 hod., středa 24. 5. v 17.00 a 19.00 hod.
ÚČASTnÍCI ZÁJEZdU  MP, ČR - komedie

pátek 26. 5. a sobota 27. 5. v 19.00 hod., rozšířený progr. 163 min.
MnICHoV  MP od 12 let, USA, Kanada - politický thriller

17. května v 19.00 hodin
Kulturní dům v Hlučíně zve na divadelní představení

situační komedie  o ukradeném dědictví

LoVU ZdAr!
Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová a další

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK
N A  VA L E C H  1 3 ,  H LU Č Í N

Nabízí
Velký výběr květinových a zeleninových 

semen
zeleninovou a květinovou sadbu

cibuloviny
ovocné stromky

keře

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

A
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hiStorie měSta –„Kravařští ve vírU Staletí“
Pokračování z minulého čísla

Pod vedením ředitele školy 
Bohumila Jaschka dokázaly, že 
duchovní zpěv zvládají.

Na zahradě, vedle už zasta-
ralého obchodu, začal stavět 
jednopodlažní obchodní dům 
kdysi první zástupce kravařsko-
-koutského okrsku v ratibořském 
okresním zastupitelstvu, pozdější 
hostinský František Glabazňa.

V jeho blízkosti také vyrostl 
stylový dům stavitele Josefa 
Seyfrieda. Okolo dostavěného 
chrámu se ještě v létě povalovalo 
dřevo, desky a jiný odpad. Při 
zbytkových pracech se projevil 
útlum. Nepořádek okolo bývalé-
ho staveniště kazil dojem z nád-
herného díla. Kostel, ačkoliv byl 
mnohým vybaven, neměl vstupní 
dveře, provizorní byla kruchta. 
Zůstal i nemalý dluh, který 
bylo nutno splácet. Původní, 
už notně  zchátralý starý kostel 
byl zbourán na přelomu 1897 
- 1898. Množství kamenů po 
sanaci bylo využito po obvodu 
hřbitovní zdi. Hřbitov byl vy-
svěcen téhož roku. Na samém 
konci jara vyrostlo okolo stařičké 
věže lešení až k jejímu kohoutovi 
na samém vršku. V polovině 
června byla sejmuta báň. Přihlí-
žející čekali senzaci. Nedočkali 
se jí, protože ze staré listiny se 
nedalo nic vyčíst. Pouze na ko-
houtovi byl zřetelně k rozeznání 
letopočet 1657, kdy po dánském 
řádění byla završena za Jakuba 
Eichendorfa etapa adaptačních 
prací na starém kostele. Kupole 
s lucernou, pojata v novogotic-
kém slohu, byla klempířským 
mistrem Ludvíkem Heimannem 
nově oplechována, věž opatřena 
hodinami a omítnuta. Ještě v létě 
1898 byl na hřbitově z východní 
strany postaven mramorový 
kříž. Poskytnutím obnosu ve 
výši 1000 marek se o něj postaral 
koutský občan Jan Kroček a po-
světil JUDr. P. Antonín Gruda. 
K farnosti patřilo 5 688 katolíků. 
Jeden ze stovky členů svatoján-
ského dědictví v obci stavitel 
Josef Seyfried nezahálel. Pro fa-
ráře Karla Papesche, kravařského 
rodáka a přítele měl připravenou 
stavební dokumentaci na ne-
mocnici. Tu mínil kněz postavit 
v blízkosti křenovické fary, kde 
sloužil. Tenkrát byla Kravařím 
komisí zemského soudu zamít-
nuta žádost na zřízení soudu pro 
obec a okolní vesnice. Občané 
dále museli docházet k soudní 

instituci do Hlučína (neexisto-
vala trať, ani autobusové spojení). 
Výsadního postavení v pruském 
Německu dosáhlo vojenství. Vo-
jenský spolek v Koutech existoval 
od roku 1851. V Kravařích exis-
toval od roku 1857 a na sklonku 
jara 1898 spolek postihla smutná 
událost. Cestou do práce skonal 
zednický mistr Josef Gebek, po-
slední z účastníků posledních tří 
válek v letech 1864, 1866, 1871. 
Mnohem příjemnější událost 
prožívali s příchodem podzimu 
u příležitosti zlaté svatby svého 
člena majora Antonína Blaz-
schka (Blažka). Pod praporem 
za hudebního doprovodu po-
chodoval 3. října vojenský spolek 
ke společné mši s manželským 
párem. Při pokračující okázalé 
oslavě mu byla od císaře Viléma 
předána gratulace a peněžní dar, 
který přijel z pověření úřadu 
osobně předat bývalý ředitel pan-
ství Rehren. Výběrem získaný 
peněžitý dar mu byl předán také 
od příslušníků spolku z obce. Za 
koutský kostelní sbor předal ká-
vový servis fojt Jan Richter.

V přírodě nebyla o zajíce, 
bažanty či koroptve nouze. Po-
tvrdil to podzimní hon. Současní 
myslivci by mohli závidět. S kon-
čícím se rokem byly rodiny zase 
pohromadě a mezi Vánocemi 
a přicházejícím novým rokem se 
uzavíraly nové obchody.

O tom více příště, kdy vstou-
píme do 20. století.

Mezitím se od 1. 4. 1899 kolo-
nie Čemenka dostala pod správu 
obce. K majetkovému vyrovnání 
s panstvím došlo postoupením 
„dolního mlýna“. Hrabě Bedřich 
Vilém Pfeil jej zanedlouho na-
bídl k prodeji mlynáři Františku 
Hadamczikovi za částku 25 000 
marek. Vládnoucí rozmach ve 
stavebnictví zvýšil poptávku po 
stavebním materiálu. Na stávající 
situaci ještě v roce 1899 vhodně 
reagovali bratři Josef a Rudolf 
Křesťanově. Tito domkaři od-
koupili od panství 2,5hektarový 
pozemek na hranici s Velkými 
Hošticemi a na něm postavili 
cihelnu. Odbyt byl tak velký, 
že kapacitně nestačila uspokojit 
všechny zájemce. Zástavbou 
východního konce obce došlo 
v tehdejším čtyřtřídním systému 
na místních školách ke kolapsu. 
Kapacita v obou dvou byla vyčer-
pána. Přistoupilo se na vyučování 
v soukromém domě pana Řeháč-
ka. V domě, který stál poblíž 

školy na Hlavní ulici, probíhala 
výuka ve dvou třídách. Soustav-
ně vysílané inspekce z Opole 
nebo Ratiboře důsledně prověřo-
valy znalosti a pokročilost žáků 
v němčině.

Nástupem císaře Viléma II. 
na trůn a propuštěním kancléře 
Bismarcka se začala v průběhu 
posledního desetiletí 19. století 
v Německu poměrně rychle mě-
nit vnitřní i zahraniční politika. 
Dostalo se jí označení „nový 
kurs“. Ten v zemi nastartoval 
tendence, které vyústily ve velmo-
censké ambice. Na počátku 20. 
stolení došlo v mezinárodních 
vztazích k uplatňování práva 
silnějšího. Tzv. „sociální dar-
winismus“ vedl ke spuštění 
závodů o zisk. Nastolený trend 
podnítil rozmach hospodářství, 
zároveň podpořil tradiční snahu 
o vyniknutí ve sféře vojenské, 
prosazované v pruském duchu 
a spustil zbrojní soutěž.

Hospodářský rozvoj prospěl 
i oběma obcím. Zatímco v Kou-
tech dále dominoval selský stav, 
projevila se v Kravařích větší 
dynamika vzestupu. Došlo ke 
zřízení několika malých firem, 
obchodů a živností. Úspěšně si 
vedlo Papežovo zámečnictví, 
svou kapacitu na maximum 
využili v Hadamczikově mlýně, 
na pilno měli v Janíkově pekař-
ství, požadavky dřevovýroby 
naplňovala Peterkova parní pila, 
nábytkářskými výrobky trh na-
sycovala Rohovského dílna na 
Hlavní ulici. V menším rozsahu 
se uvedli někteří další výrobci, 
kteří se rozhodli podnikat. Ideu 
bratří Křesťanů zdokonalil sed-
lák Jan Schyra. Postavil výkonněj-
ší cihelnu, čímž dosáhl vyšší 
produkce. Stavební boom mu 
zajistil vysoký odbyt a brzy z ně-
ho udělal zámožného občana. 
Peníze utržené prodejem cihel 
obratem investoval do výstavby 
dvou moderních činžovních do-
mů (naproti kinokavárně). S ná-
stupem nového století se ještě 
více vystupňoval obchodní ruch. 
Vedle výstavních Schyrových 
domů vyrostly skvostné Nohsovo 
holičství, Schiedkův obchod se 
smíšeným zbožím, Arbitrův dům 
a obchod. Výstavné domy s ob-
chody nebo živnostmi se stavěly 
i jinde v obci. Raidův obchod na 
Školní, dnes ulici Petra z Kra-
vař, nebo Pendzichova živnost 
na Opavské ulici a mohl bych 
uvést několik dalších, které jsou 

toho dokladem. Se stupňující 
prací na hranici a s příchodem 
dalších celních úředníků na 
pomoc přednostovi úřadu Win-
klerovi byl v úvodním roce 20. 
století na Nábřežní ulici, tehdy 
Uferstrasse, postaven pro celní 
úřad a jeho zaměstnance masivní 
jednoposchoďový dům. Přestože 
pseudogotický sloh z konce 19. 
století, uplatňovaný stavitelem 
Josefem Seyfridem, byl již překo-
nán, měl tento kravařský rodák 
stále dostatek zakázek, nejen na 
stavby sakrálních objektů.

V pověstném slohu s červe-
ným neomítnutým zdivem po-
stavil místním zájemcům několik 
domů i obchodů. Těch si vnímaví 
mohou všimnout ještě i v součas-
nosti. Po dokončení chrámu sv. 
Bartoloměje (1896) vedl pan farář 
Ignatz Mass ve dnech 19. - 26. 4. 
1902 zdařilé jednání v mateřince 
ve Vídni ohledně výstavby kláš-
terní budovy. Získal zde souhlas 
generální představené Kongrega-
ce Služebnic Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova a jak slíbil, už v příštím 
roce přistoupili stavební dělníci 
pod Seyfriedovým dohledem 
k přestavbě Krokusova domu. 
Tři roky poté započala také 
adaptace farního úřadu.

S touto moderněji pojatou 
zástavbou měnily Kravaře svou 
tvářnost, zkrásněly a staly se 
městečkem. K tomu významně 
přispěly i spravované komunikace 
a podél nich upravené příkopy. 

Vyšší kvalitu jim dodalo 
dláždění kostkami z čedičového 
kamene. Tehdy měl o rozkvět 
a zvelebení obce eminentní zá-
jem August Wellen-kamp, který 
působil v letech 1900 - 1914 ve 
funkci ratibořského landráta. 
Proto byl nejnovější obvod, dneš-
ní Náměstí, kde přibyly nové 
obchody i služby, pojmenován 
jeho jménem. Po celé délce, od 
sochy sv. Jana Nepomuckého, 
tenkrát stojící v ohrazeném pro-
storu na křižovatce silnic Hlavní 
(Bezručova), Janského (Tyršova), 
Wellenkampové (Náměstí), až 
k ulici Dominiální (Novodvor-
ská) vznikly chodníky a na nich 
byly vysazeny stromy akáty. 
Dominiální ulici, zvanou též 
„panská cesta“, táhnoucí se přímo 
od panského dvora napříč obcí až 
k Novému dvoru, bylo povinová-
no panství opravit už v dobách, 
kdy připadlo Rudzinskému. 

Převzato z Krav. besedníku
Pokračování příště



6

2006 KVĚTEN ZRCADLO HLUČÍNSKA

hlUčín v laByrintU Staletí

25. duben 2006 se ve měs-
tě Hlučíně nesl ve znamení 
nostalgie i kriticky laděných 
analýz událostí, které přineslo 
uplynulých 750 let, po které 
se píše historie Hlučína.

Kulturní dům hosti l od 

časných dopoledních hodin 
konferenci nazvanou Hlučín 
v historické spirále času. 

Odpolední část programu 
slibovala uvedení do prostor 
Muzea Hlučínska za účelem 
představení nové expozice 

a slavnostní křest knihy, kte-
rá byla vydána u příležitosti 
oslav 750. v ýročí za ložení 
města.

Hosté vernisáže byl i se-
známeni s peripetiemi, které 
s sebou nesla nutnost situovat 

hlučínskou historii na plochu 
určenou 170 čtverečními me-
try. 

Stěžejní historické milníky 
oddělily expozici do tří částí, 
z nichž každá má těžiště v ji-
ném dějinném období a zapl-

nily jí tři místnosti. V té prv-
ní z nich se návštěvník ocitá 
v období prvních pěti století 
od za ložení města, druhá 
prezentuje éru pruskou, na-
vrácení Hlučínska českým 
zemím, období 1. republiky 
a připojení k Velkoněmecké 
ř íši. Asociace s vá lečnými 
útrapami vyvolává vystavený 
vězeňský šat z Dachau, uni-
formy i zbraně.

Do  domácností našich 
předků z Hlučínska nahlíží-
me skrze předměty denní po-
třeby, jejich prostřednictvím 
poznáváme, co Hlučíňané 
vyznávali, jaký vedli soukro-
mý život, v jakých obydlích 
se scházel i i jaká řemesla 
ovládali.

Akcent je položen také na 
hlučínské rodáky, kteří pro-
slavili své jméno i rodiště pů-
sobením na poli duchovním, 
uměleckém či badatelském. 
Cestu dějinným labyrintem 
uzavírá Hlučín současné doby 
a závěrečná část vyznívá jako 
pozvánka k návštěvě prospe-
rujícího města př i severní 
hranici Moravskoslezského 
kraje. 

Starosta Petr Adamec se 
jako vrcholný reprezentant 
města uja l tradičního ak-
tu křtu a krátce představil 
př ihl ížejícím knihu Hlučín 
- 750 let města. Publikace, 
která si k lade za cíl „pouta-
vou formou vzbudit čtenářův 
zájem a přiblížit životní peri-
petie malebného nevšedního 
příhraničního města“, je ke 
koupi v Muzeu Hlučínska.

Předpokládá se, že jubilej-
ní výstava Hlučín v labyrintu 
staletí potrvá až do 1. října 
2006. 

Pokračování památek v Šil-
heřovicích

Zámek
Zámek v Šilheřovicích byl 

postaven v letech 1787-1815, 
tedy v době, kdy panství bylo 
v majetku Eichendorfů. Jedná 
se o poměrně rozsáhlou budovu 
v romantickém historizujícím 
slohu. Zámek se stal v 19. a v 1. 
polovině 20. století sídlem roz-
sáhlého panství rodiny Roth-
schildů. Po odchodu posledních 
majitelů byl zámek využíván 
jako výchovné a vyučovací zaří-
zení, v posledních třiceti letech 
i ke komerčním účelům.

Zámecký park
Zámecký park vznikl v letech 

1820-1830. V okolí zámku byly 
vytvořeny umělé romantické 
prvky a řada výtvarných plastik. 
Od poloviny 19. století byl park 
postupně rozšiřován. Jeho sou-
částí se staly skleníky, rozsáhlá 
pařeniště a speciální oranžérie 
pro pěstování ananasovitých 
rostlin.

Zámecký park v Šilheřovicích 
je typickou ukázkou anglického 

parku. Byly zde uměle založeny 
tři rybníky: Podzámecký, U Lo-
veckého zámečku a Evelinino 
jezero. Pod svahem u zámku se 
nachází bazén Neptunova kašna 
s centrálním sousoším.

Zámecký park má sedm 
vstupních bran. Nejkrásněj-
ší bývala brána se sochami 
u Evelinina jezera. V parku 
se dochovala drobná zahradní 
architektura: dvě mramorové 
vázy, menší bazén s vázou a tři 
romantické mosty.

Na území parku se nacházejí 
kromě zámku další budovy. 
Nejhonosnější z nich je Lovecký 
zámeček,  v němž je dnes luxus-
ní restaurace.

U Loveckého zámečku se 
dochovaly původní kotce pro 
lovecké psy. Dalšími  budovami 
jsou Mléčnice, která je na okraji 
parku a je v ní dnes lidová re-
staurace, oranžérie a tři jedno-
patrové domy pro zaměstnance 
zámku.

Základ porostu parku tvoří 
domácí dřeviny, především du-
by a lípy, které jsou doplněny 

exoty. Celý park je kulturní 
památkou.

Bažantnice
V roce 1852 byla v černém 

lese vybudovaná lesmistrem Ex-
nerem známá Bažantnice.

Vojenské opevnění
V části Štípky se v roce 1936 

začalo budovat několik železo-
betonových vojenských srubů, 
které byly součástí vojenského 
opevnění bývalého Českoslo-
venska. 

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

Kostel byl postaven v roce 
1713 v období, kdy panství Šil-
heřovice bylo v majetku jezuitů. 
Kostel je postaven v barokním 
slohu, za hlavním oltářem je 
vitráž znázorňující Nanebevzetí 
Panny Marie.

Příroda
Obec Šilheřovice leží v ob-

lasti historicky i krajinářsky vý-
jimečně hodnotného komplexu. 
Park a Černý les jsou propojeny 
s navazující zemědělskou kra-
jinou systémem cest s alejemi, 
které se sbíhají u dvora Paseky.

Černý les
Tento lesní komplex se roz-

prostírá v jižní části šilheřovic-
kého katastru  a zaujímá téměř 
jeho polovinu. Jsou v něm dvě 
přírodní rezervace a bažantnice. 
Obě přírodní rezervace byly 
vyhlášeny v roce 1970. Před-
mětem ochrany jsou zachovalé 
acidof ilní bučiny pralesního 
charakteru.

Další zajímavosti:
Golfový klub
Golfový klub byl v areálu 

zámeckého parku založen již 
v roce 1968. V současné době 
patří toto hřiště k předním 
hřištím v České republice. Má 
osmnáct jamek a bohatě vybave-
né zázemí. V současnosti hřiště 
spravuje Golf Club TJ Nová huť 
Ostrava.

Tmavomodrý svět
V jednom ze tří domků, které 

dříve sloužily k ubytování za-
městnanců zámku, a jeho okolí 
směrem na Černý les byly nato-
čeny některé scény filmu režiséra 
Jana Svěráka Tmavomodrý svět. 

Pokračování na straně 7

zajímavoSti z dalších oBcí hlUčínSKa
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Pokračování ze strany 6
Hlučín
Hlučín je největším městem 

Hlučínska, stal se přirozeným 
centrem regionu. Svou velikostí 
patří mezi středně velká města, 
je administrativním a kulturním 
střediskem. Ve městě podniká 
řada obyvatel v obchodě a služ-
bách, je zde i několik menších 
podniků lehkého průmyslu. Sou-
částí Hlučína jsou městské části 
Hlučín – Bobrovníky a Hlučín 
– Darkovičky.

Zajímavosti v Hlučíně:
Příroda
Památné stromy
V Hlučíně roste několik pa-

mátných stromů. Na soukromém 
pozemku v Jasénkách (č.p. 3945) 
roste lípa srdčitá, která je vysoká 
23 metry, obvod jejího kmene je 
670 cm, šířka koruny 20 m a její 
výška 22 m. Stáří lípy je odhado-
váno na 300-400 let. 

V zahradě Domu dětí a mlá-
deže roste javor mléč. Jeho stáří 
není uvedeno. Je mohutný (výš-
ka 26 m, obvod kmene 330 cm, 
koruna je široká 17 m a vysoká 
20m) a na území Moravskoslez-
ského kraje byl vyhlášen tento 
javor jako druhý javor v kraji za 
památný strom.

V zahradě domu u městského 
parku roste 150 let starý buk les-
ní červenolistý a v menším parku 
na ulici Čsl. armády roste stejně 
starý buk lesní. Oba stromy jsou 
perspektivní a vitální, oba byly 
vyhlášeny památnými stromy.

Niva potoka Jasénka 
Niva potoka Jasénka východ-

ně od Hlučína patří k zoologicky 
i botanicky významným lokali-
tám bez územní ochrany. V nivě 
žije řada obojživelníků a plazů, 
nacházejí se zde chráněné dru-
hy ptáků a savců a vzácné druhy 
rostlin.

Vinná hora a Kraví důl
Významná lokalita botanicky 

i zoologicky cenná, bez územní 
ochrany. Mezi živočichy jsou 
nejvíce zastoupenou skupinou  
ptáci, kteří nalézají v zachovalém 
lesním komplexu s bohatou dru-
hovou skladbou dřevin a množ-
stvím keřových porostů vhodné 
hnízdní podmínky, dostatek 
potravy a úkrytů.

Bludné balvany
V pískovně na Rovninách byly 

nalezeny bludné balvany. Část 
z nich je umístěna na sídlišti 
OKD v Hlučíně, další část na 
Výstavišti Černá louka v Os-

travě, kde jsou chráněny jako 
přírodní památka. Jeden z blud-
ných balvanů se nachází v centru 
Hlučína.

Významným krajinným prv-
kem je městský park v Hlučíně.

Štěrkovna
Rozsáhlá štěrkovna v nivě 

Opavy má především rekreační 
charakter. V omezené míře má 
ornitologický význam. Přilehlý 
úsek řeky Opavy, původně me-
andrující, byl napřímen a zregu-
lován.

Památky
Kostel sv. Jana Křtitele
První zpráva o kostele je z ro-

ku 1378, kdy opavská knížata 
Václav a Přemek povolila brat-
rům Petrovi a Kunešovi z Varty, 
majitelům dvora při Hlučíně, 
darovat 6 kop grošů na postavení 
nového bočního oltáře. Kostel už 
tedy v této době stál. 

Opravami a přístavbami se 
vzhled kostela po staletí měnil. 
Budova má gotické jádro a pres-
bytář s hvězdicovitou žebrovou 
klenbou. V roce 1508 byla ke 
kostelu přistavěna kaple sv. Anny 
s bohatým hvězdicovitým klenu-
tím a renesančními štukovými 
žebry, mezi lety 1522 a 1533 
kaple sv. Michala (dnes „Boží 
hrob“) a kaple Panny Marie 
Egyptské (dnes boční vchod). 
V roce 1597 se zřítila kostel-
ní věž a část kostela pobořila. 
V roce 1608 byl kostel opraven 
v barokním slohu. V 17. století 
se kostel, stejně jako město, stal 
obětí několika požárů. Pokaždé 
byl znovu obnoven a to v ba-
rokním slohu. Není známo, zda 
poškozená věž poškozená požáry 
byla znovu opravena, ale v roce 
1791 byla postavena u zadních 
dveří čtyřhranná věž. K dalším 
opravám a úpravám docházelo 
během 19. i 20. století.

V kostele je několik krypt, 
ve kterých jsou pohřbeni maji-
telé hlučínského panství, faráři 
zdejšího kostela a významní ob-
čané města. Nejstarší renesanční 
náhrobní desky patří Markétě 
Zvolské (rok 1522) a Kateřině 
z Fulštejna (rok 1533). Nápisy na 
obou deskách jsou staročeské, na 
ostatních náhrobcích jsou nápisy 
v latině.

V Hlučíně je vedle farního 
kostela sv. Jana Křtitele ještě 
hřbitovní kostel sv. Markéty.

Radnice
Hlučín jako staré správní stře-

disko má dochovanou radnici. 

Její nynější podoba má klasicistní 
přestavbu s novodobým balkóno-
vým portikem z roku 1868. Stojí 
v řadě domů na náměstí. 

Zámek 
V roce 1439 byla ve městě 

pozdně gotická tvrz. Tato tvrz 
pravděpodobně tvoří jádro již-
ního křídla zámku. V 16. století 
byla tvrz upravována, koncem 
století bylo vybudováno východ-
ní křídlo s dvorními arkádami, 
a tak z tvrze začal  přestavbami 
vznikat zámek. V letech 1616 
a 1621 postihly budovu požáry, 
takže musela být opravována. 
Na opravách se podílel italský 
stavitel J. Vlach. V roce 1733 
pak bylo přistavěno severní kří-
dlo a rozšířeno křídlo jižní. Při 
některé z oprav byly zazděny 
arkády. Během 19. a 20. století 
prodělal zámek mnoho úprav, 
které byly podřízeny měnícím 
se účelům budovy. V současné 
době je objekt postupně rekon-
struován. V budově je umístěna 
knihovna, informační centrum, 
Muzeum Hlučínska a komerčně 
využívané prostory.

Evangelický kostel
Novogotická stavba z roku 

1862. Původně byl u kostela 
i hřbitov, ale v roce 1965 byl zru-
šen. Dnes je kolem kostela park.

Mausoleum rodiny Wetekam-
povy

Na hřbitově vedle evangelic-
kého kostela bylo v roce 1898 po-
staveno mauzoleum jako rodinné 
pohřebiště Viléma Wetekampa. 
Vilém Wetekamp byl vrchním 
účetním Rothschildových statků. 
Vedl  pokladnu při stavbě evan-
gelického kostela a sám se na 
stavbě finančně podílel. V hrobce 
jsou pohřbeni čtyři členové jeho 
rodiny.

Městské hradby
K opevnění města  došlo 

pravděpodobně hned při zalo-
žení města. Na západě opevnění 
navazovalo na tvrz. Samotné 
kamenné hradby byly vybudová-
ny koncem 15. či počátkem 16. 
století. Za Bernarda ze Zvole 
bylo v roce 1534 nebo 1535 
opevnění dokončeno.  Hradby 
tvořily hradební zdi s několika 
branami (Opavskou, Ostravskou 
a Ratibořskou) a 13 okrouhlých 
bašt. Od 19. století byly hradby 
bořeny, aby se město mohlo 
rozrůstat. Jako první byla v roce 
1822 zbořena Ostravská brána. 
V roce 1829 město nechalo 
zbořit bránu Opavskou, pak 

hradební zdi a nakonec zasypat 
příkopy. Přesto se několik úseků 
kamenných hradeb  i s baštami 
dochovalo, v jižní části města 
jsou patrné pozůstatky příkopu.

Bobrovníky
Součástí Hlučína je i kdysi 

samostatná obec Bobrovníky. 
Ves byla pravděpodobně založena  
jako osada u umělých stavů, kde 
se chovali bobři. Chovu bobrů 
se ve středověku na řece Opavě 
dařilo. Dnešní Bobrovníky jsou 
klidnou částí Hlučína ležící mezi 
Ludgeřovickým a Bobrovnickým 
lesem.

Malánky, Staré dominium
Dříve oddělené skupiny cha-

lup tvořící osady, dnes místní 
části obce.

Bobrovnický les
Les táhnoucí se od ústí 

Bobrovnického potoka do řeky 
Opavy až k Vinné hoře. V lese na 
strmých kopcích nad řekou Opa-
vou převládají zachovalé polonské 
dubohabřiny s příměsí borovice 
lesní. Podél úpatí svahů jsou za-
chovány fragmenty tvrdých luhů 
s dubem letním a jilmem vazem.

Darkovičky
Darkovičky byly v minulosti 

malou vsí  v sousedství Hlučína. 
V 16. století zde majitel Darko-
viček Kryštof Bzenec vybudoval 
tvrz. Avšak jako malý vlast-
ník neměl v sousedství města 
Hlučína lehký život. Byl vystavo-
ván nátlaku tak dlouho, až svou 
ves majitelům Hlučína prodal. 
Součástí Hlučína jsou Darkovič-
ky i dnes.

V Darkovičkách se narodil 
významný sochař Jan Janda.

Vojenské opevnění v Darko-
vičkách

Soubor vojenských srubů 
vybudovaných jako součást linie 
opevnění v období první re-
publiky. V okrese Hlučín mělo 
opevnění dvě linie: moravskoos-
travskou a opavskou. 

Linie moravskoostravská za-
čínala u Bohumína, pokračovala 
kolem Antošovic, Ludgeřovic 
a Darkoviček, mezi Kozmicemi 
a Dolním Benešovem se stáčela 
k řece Opavě a přes ni vedla do 
Háje a Smolkova. Každý z be-
tonových srubů byl jiný, sruby 
byly vybaveny elektroinstalací, 
vodoinstalací, filtrovanou venti-
lací a vojenskou technikou. Sruby 
byly propojeny a kolem některých 
byly vyhloubeny protitankové 
příkopy s ocelovými překážkami.

Eva Tvrdá
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Pokračování z minulého čísla
Celá tato epizoda nás stála 

spoustu času a přiznám se, že 
i psychických sil. Až pozdě ve-
čer dorazíme k dřevěnému domu 
učitele, jednoho z mála široko da-
leko. Zasloužený spánek se však 
nekoná. Blechy, štěnice a snad 
i něco navíc! Místo toho, abych 
spokojeně relaxoval, drbu se od 
hlavy až k patám. Ráno je pak 
vrcholem všeho suma požadovaná 
za nocleh. Takový je i zadarmo 
drahý. „Vydřiduši! A to jak uči-
tel, tak i ty blechy“, říkám si. Po 
těžkém smlouvání srazím cenu na 
přijatelnou úroveň a přidávám de-
ku a balíček soli. Nakonec odtud 
přece jen neodcházím v nejhorší 
náladě. Součástí obchodu se stala 
i část staré misionářské mapy po-
krývající hranici Západní Papui 
a Papui Nové Guinei, skvělý to 
kousek.

Další vesnice. Dost tradiční, 
ale také poslední na této straně 
hor. Musím zde vyměnit všechny 
nosiče. K mému překvapení však 
mají zdejší lidé neakceptovatelné 
finanční nároky. Zdůvodňují je 
složitým terénem, který se musí 
prosekávat mačetou, nepříznivým 
deštivým počasím, malárií na 
druhé straně hor, ale také dél-
kou pochodu. 5 až 6 dnů bez 
civilizace, říkají. Může to ale 
klidně být i 8. Zachovávám klid 
a snažím se hrát na jejich notu. 
Směle s nimi diskutuji o jejich 
boji za nezávislost, vyjadřuji jim 
svou podporu. Občas odskočím 
od tématu a zmíním se o situaci, 
ve které jsem se ocitl já. Pokud zde 
neseženu nové nosiče, k Mambe-
ramu se nedostanu. Jsou přátelští, 
ale neoblomní.

Ráno tak obracím svá záda 
k hoře před sebou a spolu se 
svou skupinou se vracím zpět, 
do předchozí osady. Přemýšlím, 
spekuluji. Radím se s Rejpenem, 
co dál. Nemáme nové nosiče, 

nemůžeme dál a zpátky pro mě 
cesta nevede. Mamberaamooo..., 
zní mi v uších. Co bych za to dal, 
kdybych tak mohl jít dál sám. To 
je však nereálné. Bohužel ani Rej-
pen cestu nezná. Kromě jiného by 
nás čekaly dvě, patrně rozvodněné 
řeky bez mostu. Postavíme vor, či 
překonáme vodní tok pomocí lián 
z divokého vína, napadlo mě. 
Neznáme však trasu a zdejší lidé 
si jsou silně vědomi ceny takovéto 
rady. Kapituluji. Rozpouštím ce-
lou skupinu, vyplácím honoráře 
a rozděluji věci, které už nebudu 
potřebovat. Dále pokračuji jen 
s jedním nosičem, a to ve směru 
do osady, kde je na malém plácku 
na svahu miniaturní přistávací 
plocha. Nezbývá mi nic jiného 
než letět. Zatím spíše doufat, že 
misionářské letadlo typu Česna 
pro mě jednou skutečně přile-
tí. Je to má poslední šance ke 
spatření Mamberama. Posílen 
banány a buráky vychutnávám si 
tíhu svého batohu. Nahoru, dolů, 
nahoru, dolů. Jdeme rychle, oči 
štípou potem. Potkáváme rodinku 
překvapených domorodců a já se 
rozhoduji darovat jim zbytek rýže, 
který jsem si ponechal. 15 kg rýže 
tak mění svého majitele a milí 
domorodci vůbec nechápou, co 
se děje. Musím je i s pytlem rýže 
otočit a posunky je přimět k tomu, 
aby pokračovali v chůzi. Následu-
je další sešup dolů, ke kaňonu, kde 
vlastního slova neslyším. S opatr-
ností překonávám vrtkavý most 
ze dvou silných větví vložených 
do tenkých zkřížených klád, jež 
jsou vklíněny za balvany. Jediný 

chybný pohyb, slabé uklouznutí 
a stanu se kořistí dravého proudu 
ohlušující řeky. A zase nahoru. 
Tentokrát však pěkně strmě. Le-
zu po čtyřech, batoh mě sráží na 
kolena. Pomalu čekám, kdy začnu 
potit krev. Ani jsem si nevšiml, že 
jsem sešel ze správné trasy a mí-
řím někam do prostoru. Nejhorší 
je to, že nevím kudy nazpět. Při-
padám si, jako bych se zamotával 
do pavoučí sítě. Jsem absolutně 
dezorientován, nevím, kudy kam. 
Jedno však vím přesně. Ocitl jsem 
se nebezpečně blízko srázu, pod 
kterým hučí nesmlouvavá řeka. 
Síly ubývají, bohužel i ty psychic-
ké. Vyčerpáním sedám na zem 
a rozhlížím se kolem. Napadá mě 
spásná myšlenka. Vzpomínám si, 
jak jsem u onoho vrtkavého mostu 
míjel skupinku domorodců. Bu-
dou mě však slyšet? Z plna hrdla 
volám, pískám. 20 minut později 
mě už vyvádí správným směrem 
a s mačetou v ruce „čistí“ terén.

Setkávám se i se svým nosi-
čem, který, nic netušící, pokra-
čoval do strmého kopce sám. 
S posledním vypětím svých sil 
pokračuji dál. Cítím se, jako bych 
šel setrvačností. Další brod a za 
ním poslední stoupák, kolmice. 
Křeče v obou nohách ignoruji, ne 
však to, čemu jsem již tak blízko. 
Mamberamo...

Smrdím jako skunk! Potem 
nasáklé oblečení a batoh kolem 
mě vytvářejí těžko neregistro-
vatelný ozón. Být tak oděn, či 
spíše neoděn po vzoru většiny 
zdejších lidí, takový problém bych 
neměl. Vítá mě učitel zdejší ves-

nice Dundu. Hovoří indonésky, 
zbytek osady pak jenom v jejich 
kmenovém jazyce lani. Na řadu 
tak přichází má indonésko-ang-
lická slovní příručka. Ještě jsem 
ani pořádně nevydechl a už to 
málem vypadá, že se dám zase 
do pohybu. Požadovaná částka za 
nocleh v učitelově dřevěném do-
mě je rovna ceně hotelu v hlavním 
městě Papui Jayapure. V klidu 
odmítám a odpovídám, že se jdu 
vyspat ven. Částka bude stejná, 
říká mi. Stále budu na území ves-
nice. Dobrá tedy, odcházím pryč, 
odkud jsem přišel. „Ne, ne, ne,“ 
brání mi učitel v odchodu. Rázem 
je částka nižší o více než polovinu. 
„Suda,“ odpovídám v indonéštině, 
což znamená, že souhlasím.

Vypadám asi opravdu uboze. 
Dostává se mi totiž trs banánů. 
Odmítám je však. Nic jiného jsem 
dnes právě kromě banánů nejedl. 
Jediné, na co teď myslím, je sůl. 
Nudlová polévka se sladkými 
brambory a solí mě staví na nohy.

Letadlo se má objevit v úte-
rý, mám tak několik dní času 
porozhlédnout se po okolí. Za-
čínám však u sebe a to poctivou, 
kýblovou sprchou, druhou za 
posledních 8 dnů. To se jedno-
duše naběračkou ve tvaru většího 
nočníku nabírá studená voda. 
V tomto případě je to dírou ve zdi 
ze sudu, stojícího venku, přímo 
pod okapem. Pokračuji praním 
oblečení na kusu zvlněného ple-
chu s vodou ze stejného zdroje. 
Až začínám mít pocit, že to s tou 
hygienou trošku přeháním.

Dali Kupka, pokračování příště

oBecní úřad děhylov

západní papUa

Pane starosto, kulturní dům 
je hotov a v provozu. Dnes již 
můžete říci kolik vás stál a jak jste 
spokojeni.

Ano, náš kulturní dům je již 
v provozu, provoz je zatím spor-
tovní i společenský. Jsme rádi, že 
máme tento problém za sebou. 

Obnova kulturního dům nás 
stála okolo 6 miliónů korun bez 
DPH.

Co připravujete v obci na úse-
ku investic?

Rozhodující jsou pro nás 
vyhlášené dotační tituly Morav-
skoslezského kraje a podle těch 
zastupitelstvo obce rozhodne 
o investičních akcích. Máme 
v programu mj. dokončení 3. 
etapy rekonstrukce zbývající 
části komunikace Starého kop-
ce.

Usilujeme o dotaci na 1. etapu 
opravy a sanaci naši kaple, která 
vlivem sesuvů půdy v naší obci je 
pohybu. Chceme tuto kapli za-
bezpečit tak, aby případný posuv 
půdy celou stavbu neohrozil.

Převážnou část jmenovaných 
akcí hodláme provést z dotač-
ních prostředků programu Ob-
nova vesnice.

Stav, že vaše obec stojí vlastně 
na vodě způsobuje nestabilitu 
podloží, což samozřejmě má vliv 
na stavby v obci ale i na kana-
lizaci.

Nestabilní podloží způsobuje 
mj. vysoká hladina spodních 
vod. Naše obec je zařazena do 
programu Ministerstva pro 
místní rozvoj do tzv. geologic-
kých nestabilit (sesuvná území), 
což samo o sobě vyjadřuje ná-

ročnost tohoto programu, prů-
zkumu a následně odstraňování 
příčin. Tento problém nejsme 
schopni sami řešit, a to jak po 
stránce odborné tak i finanční. 

Dle dosavadních poznatků 
bude hodně dlouho trvat než 
dosáhneme kýženého výsledku. 
To má samozřejmě vliv i na 
stav kanalizace v obci a hlavně 
na finance obce. Jen pro porov-
nání hrubý odhad nákladů na 
rekonstrukci kanalizace v obci 
lze vyjádřit v nákladech cca 100 
miliónů Kč a roční daňové pří-
jmy obce činí zhruba 5 miliónů 
korun.

Z této krátké úvahy lze 
snadno usoudit, že obec se do 
této akce za své finance nemůže 
pouštět.

Děkuji za rozhovor Luk


