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Obec Velké Hoštice

Den matek

Druhá květnová neděle není
jen tak obyčejnou druhou nedělí
v květnu, je synonymem vyjádření
lásky ke všem ženám – maminkám.
Přestože se domnívám, že oslavy
Dne matek mohou být docela
deprimující pro ženu, které bylo
někým nebo něčím znemožněno
si tuto roli v životě zahrát, stejně
jako Valentýn pokládám za zcela
ignorovaný všemi, kdo zrovna nemají po boku milujícího partnera.
Ale o tom jsem tady psát nechtěla
(ve prospěch všech žen-„nematek“
chválím, že Mezinárodní den žen
byl znovu vpuštěn do kolonek
kalendářů, i když pachuť z oslav
s ideologickým podtextem ve
spoustě z nás stále přetrvává).
Každopádně je dobré vědět, že
Den matek tu byl dříve než Mezinárodní den žen, který přišel až
v komunistickém Československu.
Den matek se v Československu
poprvé slavil v roce 1923. Ideu
dne matek u nás šířila Čs. ochrana
matek a dětí, Červený kříž, Sokol
a některé katolické spolky a ženské
komise při politických stranách.
V 90. letech se Den matek znovuobnovil a v roce 1992 dokonce
vznikla organizace se zkratkou
YMCA (Křesťanské sdružení
mladých lidí), která se rozhodla
tradice ohledně Dne matek obnovit happeningem v obchodním
domě Kotva. Toto sdružení je
jedním z nejstarších a největších
mládežnických organizací na světě
a v České republice působí dodnes.
V bývalém Československu se
o oslavu Dne matek nejviditelněji zasloužila prezidentova dcera
Alice Masaryková. Přispěl k tomu
výchovou nepochybně i její otec,
který se svou láskou k matce nikdy
netajil.
Vzdáváme tedy těmito řádky
hold maminkám, které vykonávají
úlohu vychovatelek nové generace
a představují péči, která bývá často
neviditelná, nehmotná a proto
neoceněná.
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Květen – měsíc lásky a vstupu do soukolí Evropské unie

Troufám si tvrdit, že jakkoli
významný bude pro naši republiku vstup do struktur Evropské
unie, pohltit atmosférou prvního
dne měsíce lásky se jistě nechají
strhnout bez výjimky všichni.
Slavit lásku lze oficiálně každý
květen v každém roce, činí tak
ti, kteří mají výhrady k zasněženému únorovému Valentýnu
a líbávají se pod třešní i ti, kteří
hudrají, že snad není třeba stanovovat „dny pro lásku“.
Unie kolem nás teď bude
každý den, potkáme se s ní, až
dostaneme chuť využít právo
volného pohybu (a jistě nám
na hranicích bude něco scházet
– údajně to bude lidský prvek,

i když po korupčních aférách
se nikomu z řádných občanů
stýskat nebude), až se vrhneme mezi regály supermarketů,
abychom dali peněžence okusit,
jak se bude tvářit na novou daňovou sazbu, až půjdeme volit
europoslance z nabídnutých
kandidátek.
Je na vás, čím se necháte
silněji ovlivnit. Co nám Unie
dá či vezme, ukážou následující
měsíce a roky. Možná nás bude
také „líbat“ při vstupu?
Každopádně nevěřím, že
třešně na Hlučínsku zůstanou
kvůli oslavám vstupu do Unie
u nás letos opomenuty. Líbat se
budeme unie – neunie!

Zvonička v Borové dostává nový zvon

Do původní historické zvoničky, dominanty v centru Borové, se
rozhodli investovat obyvatelé této
obce. Historická zvonička sloužila
k ohlašování nebezpečí, například
požárů, již v osmnáctém století.
Současný zvonek, který téměř
po sto třiceti letech zaznamenal
praskliny, pochází z roku 1874 a
Borovským oznamoval úmrtí jejich
spoluobčanů. Místní lidé se proto
shodli na sbírce za účelem vyrobení
nového zvonu. Organizace akce se

Tip na výlet

Arboretum Nový Dvůr.
Tento výlet je nejjednodušší
absolvovat autem. Pro ty, kteří
tento dopravní prostředek nevlastní
a rozhodnou se cestovat autobusem, nevadí, ale je třeba si zavolat
na známou telefonní linku MDP
Opava: 553 759 050 a zjistit si odjezd
autobusu od opavského východního
nádraží. Pak již jen vybrat krásné
ráno (kromě pondělka) v období kolem poloviny května, kdy v arboretu
rozkvétají rododendrony a vydat se
na výlet. Můžeme si vzít sebou malou svačinku, ale nemusíme, protože
o občerstvení je postaráno přímo

ujal místní osadní výbor ve spolupráci s farním úřadem a celková
vybraná částka činí asi čtyřicet tisíc
korun. Výroby zvonu se svědomitě
ujala firma z Brodku u Přerova
a do Borové byl zvon doručen těsně
po velikonočních svátcích.
Slavnostní vysvěcení zvonu
bylo spojeno s jeho vystavením
v budově hasičské zbrojnice, za asistence místního folklórního souboru Burianky proběhlo zavěšení dne
24. dubna v 15.00 hodin.

v areálu. Dobré je přibalit několik
starých rohlíků pro ryby v jezírku
kousek za branou arboreta. Někdy je
možno koupit toto rybí lákadlo v pokladně, ale na to příliš nespoléhejte.
Hladina rybníku doslova vaří různými druhy ryb již při vašem příchodu
k zábradlí. Pak teprve pokračujeme
upravenými cestičkami nádherným
parkem. Škála barev, zpěv ptáků
a bujná zeleň je balzám na duši, účinnější než hrst drahých zahraničních
tablet ke zmírnění depresí. Pokud
vás přepadne hlad, zajděte do restaurace poblíž arboreta. Slušné ceny,
příjemná obsluha a hlavně výborná

Jan Nepomucký (16. květen)
Patron zpovědníků a mlynářů se
narodil v pol. 14. století rychtáři města Nepomuku v Čechách Wölflínovi.
Vystudoval církevní práva v Bologni
a byl zástupcem českého národa.
„Proslavil se“ tím, že proti vůli krále
Václava IV. potvrdil volbu kladrubského opata Olena, za což byl mučen
a 20. března 1393 vhozen do Vltavy.
Existují také jiné teorie o příčině jeho
smrti, jednu z nich vyslovil roku 1434
vídeňský profesor Tomáš Ebendorfer
z Haselbachu. Tvrdil, že Jan Nepomucký odmítl prozradit, z čeho se u
něj zpovídala královna Žofie, a proto
jej stihla smrt vhozením do Vltavy.
Sv. Jan Nepomucký je pochován
v chrámě sv. Víta a hned po své smrti
začal být uctíván. Na Karlově mostě
stojí jeho socha odlitá v Norimberku
podle dřevěného modelu Jana Brokova, tato socha nalezla v pozdější
době mnoho napodobitelů. K nejznámějším atributům, s nimiž bývá
Jan Nepomucký vyobrazován, patří
kanovnické roucho, biret, pět hvězd
okolo hlavy, krucifix v pravé ruce,
palma, kniha či prst na ústech na
znamení mlčení. K dalším světcům,
jejichž osudy si v květnu můžeme
připomenout patří Florián – patron
hasičů (4. květen), Jan Sarkander
– patron zpovědního tajemství (6.
květen), nebo sv. Zdislava – patronka
rodiny (30. květen).
kuchyně. Pochutnáte si na menu,
ale i celé řadě specialit, třeba na pověstných Sloních uších dva obrovské
dozlatova usmažené vepřové řízky
(250g) ke kterým dostanete hned
další talíř, abyste si mohli jedno sloní
ucho odložit, a tím si udělat trochu
místa na talíři. Na požádání dostanete i kus alobalu, abyste si zbytek té
dobroty, která se často celá nevejde
do žaludku, mohli odnést domů.
Ti, kteří se rozhodnou cestovat
autem, si mohou ještě prohlédnout
větrný mlýn v nedalekých Cholticích.
M.F.
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Májové potěšení na zahrádce
Konečně polevila zima a my
se můžeme plně zabývat pracemi
na zkrášlování našich zahrádek.
Můžeme roubovat jádroviny za
kůru a hlavně u jabloní si zajistíme další rezistentní odrůdy.
Tento článek je určen pro druhou
polovinu května a první polovinu června. V polovině června
už můžeme také mulčovat pod
stromkami, a to nejen posekanou
trávou, ale můžeme mulčovat
i kůrou. Mulč trávy by neměl být
silnější než 6 cm. Je-li silný, tak
tráva, když usychá, je zpečená
a nepropustí nám ani vodu z deště, ale ani nám nepustí teplotu
dolů. Proto je lépe tuto míchat
s propustným materiálem.
Pamatujme také na postřik před
a po odkvětu u ovocných stromků. Tyto postřiky jsou velice
důležité, a to hlavně proti obaleči a pilátkám. Musíme sledovat
stromky i při napadení padlím
a toto v zárodku zničit a tím nepotřebujeme stříkat celé stromy.
Po odkvětu broskvoní a meruněk je třeba provádět řez a to
hlavně stromky prosvětlit, jak
vám radím každým rokem. Když
vyřežeme všechny zahušťující a
křížující větve, pak přistoupíme
ke zkracování hlavních kosterních větví. Když je na nich
veliká násada plodů, řežeme až
na poloviny.
Další řez zase budeme provádět po 15. srpnu, ale to vám zase
připomenu.
V zeleninové zahrádce už nám
to roste a my už začínáme sklízet.
Když jste použili před sázením
košťálovin dusíkaté vápno, jak
jsem vám radil, tak máte určitě
dobrou úrodu a bez boulovitosti
kořenů.
S vysazením celeru počkejte
až koncem května nebo ještě
začátkem června a pamatujte,
že celer je bahenní rostlina, tak
jí dopřejte hodně vody a dobré
přihnojení. V okrasné zahradě
můžeme stále vysazovat nové
rostliny a tím zase obohatíme
lepší pohled naší chlouby. Je
třeba po odkvětu, a to hlavně
u okrasných keřů pamatovat se
zakrácením nového obrostu, aby
nám keře hodně nerostly, ale
znovu nasadily na květenství,
které můžeme u některých prodloužit až do pozdních podzimních měsíců. Po 15. červnu už
můžeme zastřihávat živé ploty,
ale zase podle počasí. Měl by být
ukončen první růst.



V květnu je třeba také se
více zajímat o trávníky, jejich
přihnojení a hlavně časté sekání.
Když máte kousek trávníku před
skalkou, tak to musí být také
součást této krásy. U odkvetlých
cibulovin už můžeme uřezat zavadlé listy. Dále hlídejme růže
proti napadení rzi listů a pilatěnce malé a později po odkvětu na
zakrácení odkvetlých částí. Také
u růží je tento zásah důležitý
k tomu, aby nám růže znovu
nasadily květní poupata a znovu
vykvetly.
Kdo máte vysázené Kamčatské borůvky, tak už určitě ochutnáváte zralé plody.
U kanadských borůvek pamatujte na přihnojení po odkvětu, a to
nejlépe suchým slepičím trusem.
Tento vám zajistí pohnojení na
celý rok. Suchý trus se deštěm
pomalu rozkládá a tím nám
zajišťuje dlouhodobé přihnojení.
Doporučuje se také navrstvit
silnou vrstvu pilin ze dřeva podle
nových zkušenosti, které doporu
čují odborníci. Musíme se stále
učit a zdokonalovat.
Začátkem května už můžeme tvarovat větve na ovocných
stěnách a pokračujeme s tímto
zásahem do konce měsíce. Koncem května už můžeme větvičky
zalamovat jak vám radím každý
rok. U ovocných stěn je ale nejdůležitější podnož.
Ten, kdo dal na moje rady
při koupi stromků a vysadil je
na podnožích M-9 a slabších,
ten nemá potíže s bujností růstu
a když přivede stromek dobrým
hnojením a počátečním zapěstováním do plné plodnosti,
nepotřebuje mít žádné starosti
s řezem. O podnožích jsem se už
dost napsal, tak doufám, že se
tím také poučíte. Však stromek
vysadíme jen jednou a vůbec my
starší zahrádkáři chceme jen, aby
nám dobře plodil kvalitní ovoce.
Ještě vám chci připomenout po
odkvětu provést řez vinné révy
a to v době, když jsou bobulky
ve velikosti borůvek. Zase budeme řezat tak, že boční obrost
zakrátíme na dva listy a prodlu
žující na 8 až 12 listů. Všechny
fazochy, které vyrůstají za listami
vylamujeme. Tyto jen zahuštují
keř a odebírají živiny. Na dva listy řežeme od posledního hroznu,
to už určitě znáte. Některé odrůdy mají třeba dva i tři hrozny za
sebou, tak řežeme od posledního
na dva listy. Pak po odkvětu pa-

Rybáři, pozor!
matujte také na přihnojení a to
nejlépe na list. Velice doporučuji
hnojivo VINOFERT plus, který
obsahuje také železo. Toto hnojivo můžeme použít buď postřikem na list, nebo i zálivkou.
Při rašení stromů je třeba častěji chodit po zahradě a pozorovat nemoci a škůdce na stromech
a hned v zárodku zasáhnout a to
tak, že když je stromek napadený
jen na některé větvičce, tak tuto
odstřihnout a zničit. Jedná se‚
u napadení mšic, housenek,
padlí a dalších a tím nemusíme
ošetřovat celý strom. Zvykejte si
také na přidávání smáčedla do
každého postřiku a přidávejte
také hnojivo na list. Proti strupovitosti musíme postříkat celý
stromek. Když máme vysazené
rezistentní odrůdy, tak nám tento postřik odpadne. Rezistentní
odrůdy jsou chuťově tak kvalitní,
jako starší odrůdy. Je třeba si jen
vybrat vhodnou odrůdu podle
vlastní chuti. Někdo má raději
nakyslé a někdo sladké plody.
Také u hrušní je mnoho nových
odrůd, které jsou velice kvalitní.
Můžeme mít na naší zahrádce
i více odrůd, které časem vyzkoušíme. Můžeme naroubovat více
odrůd na jeden stromek a tím si
rozšíříme hlavně nově zaregistrované odrůdy, které jsou také
velice kvalitní a u jabloní také
rezistentní proti strupovitosti a
některé i proti padlí. Každý má
na své zahrádce jiné podmínky.
Ten, kdo má zahrádku v dolině,
má větší nebezpečí větších mrazů
než ten, kdo je nahoře. Dělá to
rozdíl i 5 až 7 stupňů. S tímto
je třeba počítat při vysazování
hlavně teplomilných stromků
jako jsou broskvoně a meruňky,
ale také vinná réva, která má
býti chraněná od severovýchodu.
Tyto podmínky když známe, tak
nás nemůže nic překvapit při pěstování stromků a keřů na našich
zahrádkách.
Tyto
zkušenosti
nejvíce získáme na přednáškách,
které v předjarních měsících
probíhají v organizacích. Záleží však na vedení organizace.
V některých jsou přednášky dvě
ale v jiných třeba několik roků
žádná. Pokud čtete tyto noviny,
tak si nějaké rady osvojíte a uplatníte je na svých zahrádkách.
Přeji vám, ať máte hojnou
úrodu a žádné nemoci a škůdce
na zahradě.
Erich DUXA z Borové

1. den - je celý průměrný
2. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
3. den - je celý docela dobrý
4. den - je celý průměrný
5. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
6. den - špatný den
7. den - docela dobrý od rána
do šera
8. den - dobrý zrána, průměrný po poledni
9. den - dobrý zrána, průměrný po poledni
10. den - dobrý zrána do
14.00 hodin
11. den - dobrý do 13.00
hodin
12. den - docela dobrý
13. den - dobrý do 15.00
hodin
14. den - průměrný od 15.00
hodin
15. den - dobrý pouze po
poledni
16. den - dobrý pouze po
poledni
17. den - docela dobrý po
poledni
18. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
19. den - velice dobrý do 8.00
hodin
20. den - velice dobrý do 9.00
hodin
21. den - velice dobrý do
15.00 hodin
22. den - velice dobrý do
15.00 hodin
23. den - velice dobrý do
15.00 hodin
24. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
25. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
26. den - průměrný od 10.00
do 16.00 hodin
27. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
28. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
29. den - je celý průměrný
30. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
31. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
Petrův zdar!
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SDodnes
vatý Petr – dárce počasí
se zachovala víra ve o pověry založené na fantastic-

sv. Petra jako určovatele počasí.
Lidové náboženství praví, že
hřmí-li, pak koulí sv. Petr kuželky, při blýskání kýchá, při
jarním dešti kropí konvicí apod.
Lid si v minulosti vysvětloval
příčiny povětrnostních změn
fantasticky a snažil se pomocí
nadpřirozených sil omezit přírodní katastrofy.
Vesnický lid usiloval nejen
o zajištění úrody, ale také chtěl
poznat, jaké bude počasí v různých úsecích roku. Snažil se tedy vyzvědět počasí na delší dobu dopředu. Předvídání počasí
se tak stalo životní nutností.
Počasí na celý rok se předvídalo o Vánocích a na Nový
rok. Například se sledovalo
počasí 12 dnů před Štědrým
večerem. Každý den symbolizoval jeden z měsíců příštího
roku. Jinde zase hospodář
spoléhal na cibulové slupky,
kterých bylo rovněž dvanáct.
Vložil do každé z nich sůl
a předvídal, který měsíc bude
vlhký a který suchý. Jedná se

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
KVĚTEN 2004

kých dohadech bez racionálního jádra. Daleko zajímavější
jsou pranostiky, které mají
předvídat počasí na kratší dobu. Lid v nich shromáždil řadu
realistických postřehů, takže
některé pranostiky zobecňují
skutečné zkušenosti zemědělců.
Pro ilustraci uvedeme několik
příkladů:
„Na Hromnice – půl krajíce,
půl píce.“ Toto úsloví vyjadřovalo, že na Hromnice má být
v hospodářství ještě polovina
krmných dávek a polovina živin
pro rodinu. „Svítí-li Slunce na
Hromnice, je toho roku mnoho
trávy v ozimu.“ I tato pranostika
má reálný základ v tom, že je-li
delší dobu pěkné počasí, začnou
plevely dříve vegetovat a pak
značně ohrožují úrodu.
Počasí však nebylo jediným
nebezpečím pro úrodu, neméně
nebezpečným nepřítelem byli
škůdci a různé nemoci rostlin.
A k pověrám spjatým se
škůdci se dostaneme v příštím
čísle.

sobota 1.5. v 19.00 hod., neděle 2.5. v 17.00 hod.

POSLEDNÍ SAMURAJ USA – historický, válečný MP od 12 let
pátek 7.5. v 19.30 hod., sobota 8.5. v 17.00 hod.

TORGUE: OHNIVÁ KOLA USA – MP od 12 let
sobota 8.5. v 19.30 hod., neděle 9.5. v 17.00 hod.

VÍTEJTE V DŽUNGLI USA – dobrodružná komedie MP
pátek 14.5. v 19.30 hod.

VERONICA GUERIN Irsko, Velká Británie – životopisný MN
sobota 15. 5. v 17.00 a 19.30 hod.

ŠKOLA RO(C)KU SRN, USA – hudební komedie MP od 12 let
neděle 16.5. v 15.00 Představení pro děti

PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA

úterý 18.5. a středa 19.5. v 17.00 hod. Představení pro děti

PETR PAN USA – nejslavnější pohádka všech dob
pátek 21.5. v 19.30 hod., sobota 22.5. v 17.00 hod.

VELKÁ RYBA USA – psychologický, fantastický MP
sobota 22.5. v 19.30 hod., neděle 23.5. v 17.00 hod.

BRATŘI JAK SE PATŘÍ USA – komedie MP

pátek 28.5. v 17.00 hod., sobota 29.5. a neděle 30.5. v 15.00 hod.

MEDVĚDÍ BRATŘI USA – kreslená pohádka
sobota 29.5. v 17.00 a 19.30 hod.

KILL BILL 2 USA – Nevhodný do 15 let.
neděle 30.5. v 17.00 hod.

KRAJINA STŘELCŮ USA – western

Aktivity ke Dni Země

Ani letos Kulturní centrum v Hlučíně a Městský
úřad Hlučín neopomněli u
příležitosti oslav Dne Země
obeznámit občany s praktikami
vedoucími minimálně k udržování stavu prostředí, v němž
žijeme, ale spíše ke zlepšení
vztahu k životnímu prostředí.
Ve výzkumech týkajících se
hodnotových preferencí mládeže, obsazuje hodnota nazvaná
„životní prostředí“ stabilně některé z prvních míst za zdravím,
mírem, láskou, partnerem apod.
Závisí to na míře uvědomění
mladé generace.
Životní prostředí patří
do skupiny hodnot globálních, je výsledkem organizace společnosti. A projevuje
se silná podpora zejména
u celého souboru mládeže,
i když aktivistů v této oblasti
není mnoho. Mladší bývají
často přístupnější aktivitám
hovořícím jasně ve prospěch
životního prostředí, jako například třídění odpadu, účasti
na různých akcích vedoucích
ke zvelebování nebo vyčišťování
prostor znečištěných a poskvrněných civilizačními výdobyt-



ky. V rámci oslav Dnů Země
se čistí řeky, lesy, turistické
stezky a jejich okolí, stloukají
se ptačí budky, sázejí se stromky…Oslavy Dne Země často
provázejí plastoví hadi z PET
lahví, kterými ostatně může
plnit kontejnery každý, kdo má
tu možnost a není líný se k nim
projít (nemá-li je před každými
vrátky). Rozhodně stojí za to
pěstovat si dobrý pocit z toho,
že se takovým zřetelným postojem podílím přinejmenším
na upozorňování na palčivost
problému.
V Hlučíně dostala široká
veřejnost možnost zúčastnit se
od 6. dubna výstavy Rekordy
a kuriozity ze světa zvířat, která
se konala v Kulturním domě,
stejně jako výstava výtvarných
prací žáků hlučínských škol.
Své podněty do diskuse o stavu Země jste mohli přidat 22.
dubna v 8.00 nebo 10.00 hod.
při besedě ke Dni Země.
K neformálnímu zakončení
akcí ke Dni Země přispěly
děti mateřských škol, které se
výtvarně projevily v pátek 23.
dubna od 10.00 na Mírovém
náměstí v Hlučíně.
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Pokrok je akt výměny starých … (tajenka) za nové.
					
Murphyho zákon
Vodorovně: A. SPZ Ostravy; balíček (hovor.); vosa (nář.); závěs;
mně. B. Předložka; přitakání; bodliny; ukazovací zájmeno; Ilona (dom.). C.
Prkenný strop (nář.); SPZ Velkého Krtíše; popravčí; iniciály herce Lipského;
citoslovce kvákání. D. Železo; jak (sloven.); zápasiště; kocour (nář.). E.
Křivka; příchuť; sodovka. F. Prací prostředek; snad; zvonková hra. G. Ne
(nář.); asfalt; tvrdá souhláska; SPZ Litoměřic; letoun; solmizační slabika. H.
Snížený tón; úřední spisy; Maxipes; biograf; iniciály režiséra Lipského.
SVISLE: 1. SPZ Opavy; tu máš. 2. Rychle (nář.); tiskařský stroj. 3.
Předložka; milovat (angl.); ukazovací zájmeno. 4. Souhlas; slabý vítr. 5.
Kovář (nář.); pracoviště v dole. 6. Loknutí; vozíček (nář.). 7. Mobilní operátor; seriálová postava. 8. TAJENKA. 9. Zastaralé vztažné zájmeno;
ukazovací zájmeno; mléko (angl.). 10. Prášek; mražená pochoutka. 11.
Soubor map; primáti. 12. Polévkový knedlíček; středočeské město. 13. Ukazovací zájmeno; nápoj; SPZ Rokycan. 14. Patra ve stodole (nář.); nejvyšší
karta. 15. Citoslovce osla; římsky 49.
Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 5. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za duben Judita Miketová.			
Blahopřejeme.
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Cyklus „Chrámové stavby na Hlučínsku“
Chrám sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích I.
(do roku 1914)
Římská jednička v názvu naznačuje, že vyprávění o historii
výstavby kostela a formování
farnosti v Ludgeřovicích bude
mít pokračování také v dalších
číslech Zrcadla. Zajímavých
informací totiž bylo obrovské
kvantum, proto se v květnu
budeme zabývat obdobím
do první světové války
a v příštím čísle se budeme věnovat skutečnostem,
které vypovídají o tom, jak
byl kostel poškozen během
obou světových válek a
také patronovi kostela sv.
Mikulášovi.
Historie
v ýstavby
kostela v Ludgeřovicích
se započala ve chvíli,
kdy bylo přistoupeno
k nahrazení starého dřevěného kostela z roku
1522 zděným objektem.
Ten byl uvnitř 22,8 m dlouhý
a 10,5 m široký. Jeho výstavba
byla ukončena roku 1798. Na
místě původní dřevěné stavby
byla postavena zděná církevní
škola včetně bytů pro učitele,
chlévů a stodoly.
Kostel z roku 1798 měl pouze
jeden oltář, jeden stříbrný kalich,
kalich na hostie a několik boho-

služebných předmětů, varhany
byly pořízeny teprve v roce 1886
z peněz patrona barona Rothschilda a obce.
Koblov se zasloužil o pořízení oltáře sv. Josefa a Petřkovice
o oltář sv. Barborky, stalo se tak
záhy po roce 1884.
Za kostelem se nacházel hřbitov o rozměrech 130 x 65 m.
Ludgeřovice byly filiální far-

ností, která sestávala ze čtyř obcí
a čítala přes pět tisíc věřících.
Jejím přáním bylo mít vlastní
samostatnou farnost s pravidelnou bohoslužbou. Farní úřad
v Hlučíně za tímto účelem předložil v roce 1887 obecnímu úřadu
v Ludgeřovicích žádost, aby byla
umožněna výstavba farního kostela. Se stavbou farní budovy se

začalo v roce 1902.
Stavitelem a projektantem byl
Josef Holuscha z Benešova. Stavba farního areálu byla dokončena
v roce 1903, což umožnilo faráři Aloisi Bittovi nastěhování.
V témže roce byla ludgeřovická
farnost povýšena na samostatnou
římskokatolickou farnost.
Výstavbě nového kostela
předcházela likvidace starého
hřbitova. Vlastní
stavba
započala
25. června 1906 a
trvala 17 měsíců
až do 18. listopadu
následujícího roku, kdy byl kostel
posvěcen. Stavba
je postavena v novogotickém slohu
z vyspárovaných
ostře
pálených
cihel.
Celkové
náklady na hrubou
stavbu kostela a
jeho zařízení se vyšplhaly na jeden milión marek.
V roce 1907 došlo k odstoupení pozemku, na němž
měl být založen nový hřbitov.
V únoru 1908 došlo k protlačení některých velkých oken při
smršti, opravy se ujal sklenářský
mistr Lazar z Ratiboře. O rok
později došlo k nainstalování
hlavního oltáře sv. Mikuláše

Historie města –„K
ravařští ve víru staletí“
cích a věnoval se výchově synů výhodnými nabídkami. Vok I.

Pokračování z minulého čísla
V průběhu 2. pol. 13. století
došlo k významné společenské
a hospodářské změně nástupem
městského stavu a polosvobodného stavu selského. Fundamentem venkovského obyvatelstva
byli sedláci, kterým byla pánem
propůjčena půda. Na výhodných
místech vyrostly nové vesnice a
města, nejvíce v období posledních Přemyslovců. Ale vraťme se
k pánům z Kravař.
Voka I. z Kravař v závěru 13.
století opustila první manželka,
s níž měl stejnojmenného syna
Voka II. Po druhé se Vok I. oženil s nejmenovanou šlechtičnou
z rodu Šternberků, s níž měl
několik dětí.
Jeho syn z prvního manželství, Vok II., zvýšil prestiž rodu
pánů z Kravař tím, že se oženil
s dcerou předního jihočeského
šlechtice, Jindřicha I. z Rožmberka. Zatímco žil a hospodařil
na tamních jihočeských stat-

a dcer, postavil se jeho otec po
zavraždění posledního českého
krále Přemyslovce Václava III.
v Olomouci (1306) v bojích
o uprázdněný královský trůn
proti Jindřichu Korutanskému.
Vokovi I. se jeho prozíravý
postoj vyplatil. V politické kariéře i majetkové prosperitě u něho
došlo po nástupu nového století
k posunu.
Už v r. 1302 koupil od jičínského Bluda hrad a panství
Starý Jičín. R. 1308 přijal Vok
I. od řádu templářských rytířů
městečko Vsetín s hradem.
Zánikem řádu mu majetek řádu
zůstal. Po zvolení Jana Lucemburského českým králem (1310)
nenechaly další zisky na sebe
dlouho čekat. Za pomoc Vokovu, poskytnutou panovníkovi
proti odbojné šlechtě, se mu ten
odvděčil četnými statky, městy
i hrady na Moravě i ve Slezsku.
Jiné další menší statky skupoval

pomohl i při likvidaci loupežného rytíře Friduše z Lidnavy,
za což mu král r. 1312 přiznal
dobytý hrad Helfštýn s okolním
Lipnickem. O rok později se
Vok I. pustil v blízkosti Starého
Jičína do výstavby nového města, současného Nového Jičína.
Pochybení Oldřicha z Lichtenburka, postavivšího se proti
králi, ho stálo Fulnek, který král
postoupil Vokovi I. K němu
mu přidal ještě vesnice Bílovec
a Klimkovice. Uzemí náhorní
plošiny od Drahotuš (obec
mezi Lipníkem a Hranicemi)
a králem darovaného zboží po
Klimkovice bylo po vlastnících
pojmenováno Kravařskem.
Za 2 200 kop koupil Vok I.
od krále r. 1322 hrad a panství
Plumlov a o pár let poté mu
panovník daroval i další okolní
vesnice.
Bystrá, silná, nezměrnou
aktivitou oplývající osobnost

a bočních oltářů sv. Rodiny a sv.
Barbory. Rovněž bylo dodáno
14 obrazů Křížové cesty, které
zhotovil akademický sochař G.
Schreiner. Obrazy podporovali
jednotliví farníci, jejichž jména
byla zveřejněna na tabulce pod
každým obrazem. V roce 1911
se postavila márnice a opravila
se kostelní střecha, která byla
pokryta břidlicí z Německa
(z kraje řeky Mosel). Na podzim
byly instalovány věžní hodiny,
což bylo doprovázeno smrtelným
úrazem kostelníka. Do kostela
bylo dodáno 54 středních lavic
a 12 bočních z dubového dřeva.
V roce 1913 poprvé navštívil
farnost patron kraje baron Dr.
Alfons von Rothschild s manželkou baronkou von Montefiere.
Rok 1913 je rokem, kdy se
dění ve farnosti začíná zaznamenávat do „Kroniky farnosti
Ludgeřovice“, je psána kurantem
německy. První část je věnovaná kněžím, kteří zde působili
a druhá událostem od roku 1911.
Od roku 1913 se kázání začalo
vést jednou za měsíc v německém jazyce, zatímco předtím se
dělo v moravské řeči a mše svatá
v latině.
Počet osob přijímajících oltářní svátost čítal 29 450 osob, v porovnání s rokem 1904 se jedná
o pětinásobný nárůst.

Vokova si v tomto období už
vydobyla obrovské renomé. Podílel se nejenom na rozšiřování
hmotných statků, ale od r. 1315
díky získání úřadu komořího
v Čechách začal ovlivňovat záležitosti v české zemi. Zřejmě
podpořil Lucemburkovo rozhodnutí, když ten jeho synovci
Mikuláši II. Přemyslovci svěřil
3. 7. 1318 Opavsko. Vok I. byl
politicky aktivní až do své smrti
r. 1328. Zastával např. úřad komořího na Moravě se sídlem v
Olomouci a byl při jednáních o
zástavě měst do rukou královny
- vdovy Elišky Rejčky. Ještě za
života odkázal tento mocný pán
vyženěné statky z prvního manželství dědicům prvorozeného
syna Voka II. Ani ostatní synové
však nepřišli zkrátka a otec mezi
ně rozdělil rozsáhlé nemovitosti.
Vok I. zemřel ve věku 80 let roku
1328.
Pokračování příště.
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Hedin hříšný život

Pokračování z minulého čísla
V osmnácti letech všechno
vypadá tak jednoduše. Mladí se
dnes vydávají do světa na zkušenou,
chtějí zažít dobrodružství a poznat
život. Heda celý život zůstala v Bolaticích, chtěla žít klidný, spokojený
život, mít manžela, děti, malý dům
a pracovat. Místo klidu přišel chaos
a převrátil život jak vichřice krajinu.
Zažila spousty strachu, úzkostí,
hladu, nenávisti, obav a nadějí.
Nemusela do světa, svět přišel k ní.
Heda se ze vzpomínek probouzela
kolem poledne. Ohřála si polévku a
snědla ji s dalším starým rohlíkem.
Napadlo ji, že nechápe, proč tady
ještě je, proč už neumřela. Všechno
ji bolelo, jíst jí nechutnalo, nedokázala pomáhat svým dětem a vnukům, byla už na obtíž. Přesto tady
pořád ještě byla a na něco čekala.
Dole kdosi zazvonil. Heda
se dobelhala k podnosu, položila
na něj špinavý kastrol od polévky
a doštrachala se k posteli. Po obědě
měla ve zvyku na chvíli si lehnout
a odpočinout. Jen co ulehla, otevřely
se dveře a v nich vnučka s pravnukem na rukou. „Dobrý den,“
pozdravila ji. Heda se rozzářila.
Ráda je viděla, svůj vzkvétající rod.
Krásnou mladou ženu a jejího sotva
ročního chlapečka. Zapitvořila se
na ně bezzubými ústy a odpověděla
na pozdrav. „Máte tady dopis,“ řekla
vnučka. „Dopis?“ podivila se Heda.
„A od koho?“ „Nevím, odněkud
z ciziny to je.“ Heda vzala do ruky
podivnou obálku. Prohlédla si ji, ale
ničemu na ní nerozuměla. „Rozbal
mi to, děvucho,“ řekla vnučce, „nevidím na to.“ Žena položila dítě na
podlahu a otevřela obálku. „Přečti
to,“ řekla Heda a škádlila rukou
svého pravnuka. „Tomu nerozumím. Sdělují vám, že jakýsi Erich
Vevjorka zemřel v zajetí třetího

srpna tisíc devět set sedmdesát čtyři.
Proč vám to píšou?“ Heda ztuhla.
„Řekni to ještě jednou.“ „Erich
Vevjorka zemřel roku tisíc devět set
sedmdesát čtyři.“ „Podej mi brýle,“
řekla Heda. Vnučka jí podala ze
stolu brýle a pak i dopis. „Děkuju
ti,“ řekla Heda. „Už můžeš jít. Já
si spočnu.“ „Není vám nic?“ „Ne,
není. Je po poledni a já si musím
lehnout.“ Vnučka váhavě odešla
a zanechala Hedu o samotě.
Heda si lehla na postel, nasadila
si brýle a dala se do čtení listu. Nechtěla věřit svým očím, ale opravdu
jí Rusové sdělovali, že Erich byl
v zajetí a až v sedmdesátém čtvrtém
roce zemřel. Zavřela oči. Život se jí
smrsknul do jednoho slova: hřích.
Žila v bigamii. Nechala Ericha
kdesi v zajetí, o kterém se říkaly
hrozné věci, a nic pro něj neudělala. Brala po něm jako válečná
vdova penzi a on zatím kdesi na
Sibiři živořil jako zajatec. Těšila
se ze svých dětí a z druhého muže
a netušila Erichovo neštěstí. Netušila? Leckdy dumala nad tím, kde
je Erichovi opravdu konec. Teď už
Heda věděla, proč nemohla umřít.
Musela se dočkat konce. Každý
příběh má svůj konec a tohle byl
ten její. Zavřela oči. Zpod víček jí
tekly slzy. Nebránila se jim. Cítila
lítost, zklamání a hořkost. Jako
by se všechno v jejím životě dělo
omylem. Pak se usmála. Život byl
velká neznámá, i ten konec je pro
ni překvapením. Za chvíli už bude
s oběma, se svým prvním i druhým
manželem. S oběma si to tam nahoře vyříká. Nadzvedla se na lokti,
natáhla se na stolek vedle postele
pro hřeben a pročísla si své řídké
šedé vlasy. Pak si spořádaně lehla
a čekala, až si ji Bůh zavolá. I pro něj
měla pár otázek.
Konec

Technika znalců pro každý terén
Od 15. 4. do 15. 6. 2004 Vám nabízíme 4 modely křovinořezů
se slevami od 1 500 do 2 000 korun.

PRODE


V loňském roce byly firmou
PARGENT, s. r. o. Praha prováděny v objektu tenisových kurtů
(bývalého evangelického hřbitova)
sondy s cílem konečného odhalení
pravdivosti tvrzení o místě posledního odpočinku německých vojáků,
padlých ve 2. sv. válce. Firma PARGENT je spolupartnerem německé
humanitární organizace „Lidový
spolek péče o německé válečné
hroby“, sídlící v Kasslu, německy
„Deutsche Kriegsgraberfusorge“,
úkolem spolku je vyhledávat německé válečné hroby a zpravovat
o nálezech rodiny padlých vojáků. První sondy byly prováděny
mimo hrací plochu kurtů a bylo
jimi zjištěno, že za kurty se žádné hroby nenacházejí. V dalším
pokračování výkopových prací
v jižní polovině hracích kurtů byla
vodítkem fotografie obdržená od
Markéty Uličkové. Sondáž, provedená v únoru 2004, zjistila pozitivní nálezy. Výkopové práce započaly
v pondělí 15. března, v úterý
narazili pracovníci PARGENTU na první německý hrob.
A následovaly další a další... Do současné doby bylo nalezeno 82 pozůstatků německých vojáků ve věku 20
- 35 let, zemřelých ke konci války
v narychlo vybudovaném lazaret
v místní škole v Kravařích. Co tomu však předcházelo? Pamětníci ve
městě tvrdili, že na bývalém evangelickém hřbitově jsou pohřbeni
němečtí vojáci, padlí koncem
války. Místo toho, aby se začala
ověřovat pravdivost tvrzení, byly
na tomto místě posléze postaveny
tenisové kurty. Jakým způsobem
došlo k postavení tohoto objektu na
ostatcích padlých, kdo - zainteresovaný do povolení stavby - věděl či
nevěděl o jejich uložení, to již dnes
ponechme stranou. Podstatné je, že
v těchto dnech vyšla najevo pravda

provedením exhumace pozůstatků
německých vojáků, ležících pod antukou hrací plochy. Je na místě vyzvednout iniciativu Horsta Kostritzy, místopředsedy Kruhu přátel
Německa, který v roce 2001 poslal
upozorňující dopis na „Lidový spolek péče o německé válečné hroby“
s tím, že pod tenisovými kurty se pravděpodobně nalézá
pohřebiště německých vojáků.
O pochování vojáků na bývalém
evangelickém hřbitově však byla
tato humanitární organizace již
v roce 1964 uvědoměna Gertrud
Watzlawikovou, která k němu
připojila i plánek hrobů. Na základě provedené sondáže uložení
byla nalezena těla pracovníky firmy
exhumována a pozůstatky každého
vojáka uloženy do ekologického
pytle s pořadovým číslem. Všechna exhumovaná těla byla následně
podrobena odborné indentifikaci
pověřeným specializovaným zástupcem
německého
spolku
v Kasslu. U většiny však identifikační polovina kruhové známky
prokázala totožnost. Kromě toho
byly vykopány zprávy o totožnosti
mrtvého, uložené ve skleněných
lahvích, zbytky bot, kostí, krabička s růžencem, amuletem, manžetovými knoflíčky, klíčemi aj.
Zbytky dek svědčily o zabalení těl.
Po odborné exhumaci (provedené
v naší republice) byly pozůstatky
vojáků uloženy do papírových
uren - rakví - a jejich další cesta byla na společné pohřebiště
v Brně či na vyžádání do rodin pozůstalých. Na základě tvrzení některých svědků byla ještě provedena
sonda ke zjištění údajného masového hrobu. Sondáž nebyla
pozitivní, a proto byly firmou
PARGENT
veškeré
práce
ukončeny.
(arg)
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Ten kdo se v neděli 2. května
2004 podvečer ocitl v Kobeřicích,
nestačil se divit. Velké množství
lidí vycházelo z kostela, ale nikam
se nespěchalo. Lidé postávali před
kostelem mezi nimi dívenky v hlučínských krojích nabízely pěkně
zdobené perníčky a všichni společně čekali. Na koho ? Na místní
rodačku paní Annu Tošerovou,
která dostudovala sbormistrovství
na Ostravské univerzitě a v kobeřickém kostele právě ukončila svůj
absolventský koncert.
Pěkný, májově vyzdobený kostel
zaplněný do posledního místečka,

kobeřický dětský sbor Klubíčko
s dolnobenešovským Nezmarem,
Smíšený pěvecký sbor z Hlučína
s pěveckým sborem z Kobeřic za
vydatné podpory Komorního orchestru Vejvanovského, pomohly
sympatické paní Tošerové vytvořit
velmi slavnostní atmosféru. Potleskem se po zásluze nešetřilo.
Přejeme hodně úspěchů do další
činnosti a hodně příležitosti k realizaci nabytých vědomostí. Jsme
hrdi na to, že opět někdo dokázal,
že „ludě z Hlučínska němaju hlavu
enem na klobuk.“
Redakce
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Obec Velké Hoštice
Pane starosto, určitě ve vaší obci
máte od minulého rozhovoru spoustu
novinek.
Novinek je hodně, v současné době je prováděna oprava fasády našeho
zámku, která nám přinesla rozčarování v tom, že jsme při této opravě
fasády zjistili, že část konstrukce krovu střechy je v havarijním stavu. Na
základě toho musíme fasádu přerušit
a opravit nejdříve krov střechy. Tato
skutečnost, se kterou jsme nepočítali,
bude finančně značně náročná. Na
opravu fasády jsme pro letošní rok
měli připraveny cca 3 milióny korun
a žádnou jinou reservu nemáme.
Peníze určené na opravu fasády musí
být použity částečně na odstranění
havarijního stavu krovů. Abychom
mohli provést i fasádu, požádali jsme
krajský úřad o finanční pomoc. Doposud nevíme s jakým úspěchem se
naše žádost o finance setká. Zámek je
ve vlastnictví obce, nepatří státu, takže od ministerstva finanční pomoc
očekávat nemůžeme.
Není možné žádat o pomoc
z Evropských fondů ?
Je, ale to je záležitost dlouhodobá.
K žádosti o dotaci z Evropských
fondů musí být doloženo množství
různých podkladů, případně znaleckých posudků nebo analýz. My
však finance potřebujeme okamžitě.
Navíc tyto potřebné podklady nejsme
schopni si sami na Obecním úřadě
připravit, jak tomu je u žádosti o
dotaci ministerstev nebo státních
fondů. Po vypracování podkladů a
žádosti z Evropských fondů bychom
byli nuceni si najmout agenturu, která
tyto podklady připravuje, ale žádná z
těchto agentur není levná. Nás by to
mohlo stát několik stovek tisíc korun
a na to my nemáme, taková je realita.
Přejeme vám úspěch v jednáních.
Předpokládáme, že Ostrava je blíže
než Praha a i ona respektive Krajský
úřad se bude rád pyšnit krásou svého
kraje, kterou zajisté tvoří i váš zámek.
Kromě starosti o zámek rozvíjí
náš Obecní úřad i aktivity směřující
ke zvýšení počtu obyvatel obce. Na
podzim loňského roku jsme zkolaudovali a následně předali k výstavbě
35 stavebních parcel pro stavbu rodinných domků. Stavebníci mají v této
lokalitě vybudovány veškeré inženýrské sítě, tak výstavba již nerušeně
úspěšně probíhá. Zájem o tyto parcely
byl značný, o tom svědčí skutečnost,
že během tří měsíců byly všechny
parcely odprodány. V současné době
je již vydáno 18 stavebních povolení
a jeden rodinný domek je již po
kolaudaci. Příprava stavební lokality
nás stála cca 15 miliónů korun, od

ministerstva pro místní rozvoj jsme
obdrželi dva milióny sedm set dvacet
tisíc korun (na jednu parcelu cca 80
tisíc korun) s tím, že pokud nebudou
stavby jednotlivých rodinných domků
zkolaudovány do 4 let, musí se dotace
ministerstvu vrátit.
Pane starosto, myslíte si, že v souvislosti se vstupem naší republiky do
Evropské unie se současný stavební
ruch zvětší nebo zmenší ?
Obecně řečeno, v místech, kde
bude dobré dopravní spojení nebo
malá vzdálenost od města, bude
zájem o výstavbu daleko větší. Bude
rovněž záležet na vybavenosti obce,
co může budoucím svým občanům
nabídnout. V souvislosti se vstupem
do EU očekáváme zvýšený příchod
podnikatelských aktivit právě do
atraktivních obcí a měst, a to s sebou
přináší vyšší pracovní příležitosti a
samozřejmě finance. Když vše dobře
dopadne, tak vlastně v loňském roce
jsme položili základ k tomu, aby se
Velké Hoštice za cca 4 roky dostaly do
kategorie obcí cca nad 2000 obyvatel.
Je jistě třeba dále vyvíjet aktivní
činnost na úseku vybavenosti obce, aby
se občanům dobře a spokojeně žilo.
Samozřejmě naše činnost k ničemu jinému nespěje, snažíme se pro
občany budovat obec a její veřejná zařízení pouze k jejich spokojenosti. Ještě
v letošním roce chceme pokračovat
ve výstavbě splaškové kanalizace,
projektovou dokumentaci a územní
rozhodnutí již máme. Rovněž máme podanou žádost u ministerstva
zemědělství o dotaci. Podle našeho
předpokladu bychom na podzim letošního roku měli začít. Kromě toho
bychom chtěli nebo vlastně musíme
provést generální opravu naší ZŠ,
která byla vystavěna před 40 ti léty
a během této doby se tam žádné
zvláštní opravy nebo úpravy neprováděly. Dále předpokládáme v letošním
roce opravu bytového domu se čtyřmi
byty, na kterém bychom kromě
rekonstrukce provedli i nástavbu
a získali tak další 2 bytové jednotky.
Rovněž i zde jsme požádali o státní
dotace, ze kterých bychom tuto akci
částečně realizovali. Rovněž chystáme výstavbu protipovodňové hráze
kolem naší obce, cyklistickou stezku
mezi Kravařemi - Velkými Hošticemi a Opavou, chceme pokračovat
v úpravách parkových ploch i místních komunikací. Obecně řečeno,
rozvoj každé obce závisí s množstvím
finančních prostředků, které má obec
k dispozici, nebo které se jí podaří sehnat v rámci různých dotačních titulů. Proto je nutno v předstihu chystat
tyto akce projekčně a koncepčně.
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SABon – richard Sněhota,
Hlučínská 24, 747 23 Bolatice

PŘEDSTAV U J E M E V Á M N O V I NK Y
NAVŠTIVTE
NAŠE
PRODEJNY

Blížší informace
na telefonních číslech:

553 655 232
553 671 235
553 651 436

náByteK saBon Bolatice
Jaké aktivity vaše firma v současné době vyvíjí?
Jednáme se slovenským výrobcem o dodávce čalouněných
sedacích souprav. Jsou to sedací
soupravy, u kterých je výborný
poměr mezi kvalitou a cenou. Jedná se o soupravy v cenách již od
13 do 18 tisíc Kč. Tento nábytek
splňuje normy, které platí i v naší
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Vychází v druhém týdnu v měsíci

republice a jak po stránce kvality,
tak i vzhledu je na Slovensku žádán a oblíben. Předpokládáme, že
stejný prodejní úspěch bude zaznamenán i v naší republice. Nábytek budeme nabízet a prodávat
ve všech třech našich prodejnách
v Kravařích, Dolním Benešově
a Bolaticích.
Dále připravujeme nabídku
nových kuchyňských linek. Jako
prodejci uvádíme na trh nové typy
dveří a úchytek. Kuchyně montujeme zákazníkům na míru, včetně
zabudovaných spotřebičů. Na
obrázcích jsou vidět některé námi
realizované kuchyně. Kuchyně
jsou naším nejprodávanějším
sortimentem. Zákazník vyžaduje
montáž a kuchyně jsou dnes vybavovány rampami, ozdobnými římsami, bodovkami, chromovanými
sloupy a drátěným programem,
barovými pulty a samozřejmě
všemi typy vestavných spotřebi-

čů. V současné době je stagnace
prodeje některých typů nábytku,
jako obývacích stěn a dětských
pokojů. Rovněž máme velkou nabídku matrací pro všechny váhové
kategorie do 130 kg.
Čím je ovlivněna stagnace
prodeje?
Je to způsobeno především
snížením DPH o 3 %, kdy zákazníci čekají co přinese 1. květen po
vstupu do EU. Na základě informací u výrobců nebo subdodavatelů je tato představa mylná, neboť na jedné straně se sníží DPH
o 3 %, ale na straně druhé se
o několik procent zvýší ceny pohonných hmot, energie a dalších
položek, o kterých již vládní
politici nemluví. Chci jen upozornit, že již prodáváme v rámci
výprodeje zboží se slevami 10-60
%. Na veškeré vystavené zboží
poskytujeme slevy ve výši 3-5 %.
Nové objednávky již budou plněny

dle stanovené 19 % sazby DPH.
Spíše se prodejci, ale i já, budeme
snažit, aby nábytek nebyl dražší.
Uvidíme jak se po vstupu do EU
otevřou hranice dovozu. Nechceme prodávat dovozový nábytek,
k jehož výrobě jsou používány
papírové fólie, které imitují dřevo, a jejichž povrch není odolný
ani proti utírání prachu vlhkým
hadříkem. Může se stát, že takový nábytek podlehne deformaci
třeba častým otíráním vlhkým
hadříkem nebo přelitím květináče
stojícího na nábytku. Nejedná se
tedy o nábytek z dovozu, který
je vyráběn z klasických odolných
materiálů (tloušťka lamina jen 16
mm apod.). Praktičnost a funkčnost tohoto nábytku je omezena,
když je líbivý.
Strategií naší firmy je nabízet
zákazníkovi kvalitní nábytek za
přijatelné ceny.
Majitel firmy pan Sněhota.

