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Výlet k Vrabloveckým ryb-
níkům

/asi 5 km/
Můžeme jít z Hlučína do 

Bobrovníků pěšky, ale taky si 
můžeme cestu zkrátit autobu-
sem /č.34/. U restaurace Bobry 
vystoupíme, přejdeme na druhou 
stranu silnice a pokračujeme pár 
metrů směrem na Hošťálkovice. 
U transformátoru zahneme 
doleva a po zelené značce, me-
zi pěkně upravenými domky, 
dojdeme k okraji lesa, vpravo se 
točí cesta do Lhotky, ale ta nás 
dnes nezajímá. Vejdeme rovně do 
lesa a zhruba po padesáti metrech 
odbočíme vlevo, a po stále klesa-
jící vlnící se zpevněné lesní cestě 
dojdeme až k jejímu nejnižšímu 
bodu, a již máme před sebou 
první rybník. Zahneme kolem 
něj vpravo a pak již následuje celá 
soustava Vrabloveckých rybníků. 
Nenechte se odradit krátkým 
úsekem polní cesty, která  někdy 
bývá poněkud rozměklá. Záhy se 
napojuje na  pěknou zpevněnou 
cestičku, která pokračuje kolem 
rybníků až k první rybářské 
chatě. Cestička lemovaná bříz-
kami a lavičkami přímo vybízí 
k zastavení k malému občerstvení 
/samozřejmě z vlastních zásob/. 
Věřte že svačinka s pohledem na 
hladiny rybníků s lesem v pozadí 
má své kouzlo. Hravě zkonzumu-
jete i to, co vám příliš nechutná. 
Náročnější, pokud se budou cho-
vat slušně, si mohou udělat raut 
na stolech kolem rybářské chaty. 
Znovu připomínám, nezapomeň-
te všude zahlazovat stopy po své 
návštěvě! Mezi námi, když své 
baťohy nesete plné kus cesty než 
jejich obsah sníte a vypijete, ne-
může být problém donést  prázd-
né obaly a lahve zpátky domů !

  Pokračujeme dále a po něko-
lika metrech dorazíme k prvním 
domům Vrablovce. Pro ty, kteří 
mají již všeho dost, doporuču-

jeme vydat se hned první ulicí 
vlevo k vodojemu nahoru, přejít 
komunikaci Hlučín-Vrablovec, 
pustit se dolů po silnici Lipová 
do Ludgeřovic k samoobsluze  
a tam počkat na autobus č. 56 do 
Hlučína. 

Ostatním doporučujeme 
pokračovat okolo zahrad dále  
a prohlédnout si ještě další ryb-
níky. Na konci cesty je poslední 
rybářská chata a tady máme opět 
dvě možnosti. Buď se vydáme 
před rybářskou chatou asfaltkou 
vlevo nahoru, dojdeme až na 
zmíněnou komunikaci Hlučín- 
Vrablovec, pár kroků vlevo  
a můžeme zakotvit v příjemné 
restauraci vedle prodejny potra-
vin /pokud bude otevřeno/. Při 
troše štěstí možná pojede autobus 
do Hlučína, který má zastávku 
téměř u dveří. 

Ti, kteří se chtějí vrátit do 
Bobrovníků, k výchozímu bo-
du dnešního výletu, se mohou 
vydat u rybářské chaty doprava 
a pokračovat nahoru po zpevněné 
lesní cestě. Po necelém kilometru 
mineme hájovnu a zanedlouho 
narazíme na křižovatku. Udělá-
me vpravo vbok a pochodujeme 
po zelené značce, která nás 
spolehlivě dovede zpátky do 
Bobrovníků. Pak záleží jen na 
nás, buď restaurace Bobry a pak 
autobusem č. 34, nebo přímo 
domů na kanape.

M.F.

nový rok  2004
Ačkoliv je rok 2003 již mi-

nulostí, mnohé události, které 
v něm proběhly, mají historický 
význam a budou mít také vliv na 
další vývoj našeho státu. 

V tomto roce jsme udělali 
historické rozhodnutí. Rozhodli 
jsme o přistoupení naší republiky 
ke společenství evropských států 
EU. A tak naše země, nazývaná 
srdcem Evropy, dostala opět 
šanci začlenit se do území, kde 
historicky i geograficky přinále-
ží. Zcela jistě stojí také za zmín-
ku, že po více jak šedesáti letech 
naše město navštívil prezident 
republiky. 

Mnoho aktivit také proběhlo 
v rámci Sdružení obcí Hlučín-
ska, které zviditelňují náš mikro-
region nebo podporují udržování 
místních zvyků a tradic. Vedle 
oblíbeného Bálu Hlučínska, 
proběhla v Sudicích přehlídka 
chrámových sborů, která se těšila 
velkému zájmu. Sdružení také 
vydalo nový propagační materiál 
našeho regionu, začalo užívat své 
logo a zavedlo své internetové 
stránky www.hlucinsko.cz.

Nyní stojíme na prahu nového 
roku 2004, který je výjimečný ne-

jen tím, že je rokem přestupným, 
ale také tím, že se naše země sta-
ne členskou zemí Evropské unie. 
Očekávám, že blízká budoucnost 
ukáže přínos této změny a to jak 
pro jednotlivé občany, tak i pro 
města a obce. Samozřejmě ne vše 
bude zcela jednoduché. 

V rámci našeho regionu a jeho 
propagace pracujeme na projektu 
„Lodí nebo raftem nivou řeky 
Opavy“, jehož cílem je vzbudit 
zájem turistů o naši oblast, a to 
v úseku Krnov, Opava, Hlučín, 
Ostrava. Pro cestovní kanceláře 
i jednotlivce  připravujeme pro-
dukt pod názvem Poznej Hlučín-
sko, který nabídne poznat krásu a 
zajímavosti našeho regionu. 

Vážení čtenáři, dovolte mi, 
abych využil této příležitosti a do 
nového roku 2004 Vám popřál 
pevné zdraví a duševní pohodu. 
Ať se Vám splní všechna předse-
vzetí a cíle, které jste si na počát-
ku nového roku dali. Nechť Vás 
v celém roce provází láska a úcta 
jednoho k druhému. Přeji Vám 
v novém roce 2004 vše jen dobré.

Petr Adamec
starosta města Hlučína 

a předseda Sdr. obcí Hlučínska

Svátek Mláďátek
Památka mláďátek nám má 

připomenout, kdy nechal He-
rodes v Betlémě povraždit malé 
chlapce ve stáří okolo dvou let. 
Tyto děti byly křesťany pova-
žovány za mučedníky. S tímto 
dnem je svázána řada pověr a 
pranostik. Na Mláďátka se ne-
smělo prát, ani máchat prádlo. 
Pradleny by máchaly prádlo 

v krvi neviňátek a dobytek by 
kulhal. Také se nesmělo šít. Za 
porušení tu byla hrozba, že by 
si mohly děti vypíchnout oko. 
Prst poraněný jehlou v tento 
den se prý špatně hojil. Špatné 
počasí o svátku mláďátek proro-
kovalo nemoci a smrt. Slunečný 
den namísto toho značil zdraví  
a celkově příznivý rok.
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Přejem všem rybářům bohaté 
úlovky a pohodu u vody v roce 
2004.

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

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

3. den - je celý průměrný
4. den - je celý průměrný
5. den - je celý průměrný
6. den - je celý docela dobrý
7. den - je celý průměrný
8. den - špatný den
9. den - špatný den
10. den - docela dobrý od 

rána do šera
11. den - dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni
13. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
14. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
15. den - dobrý do 13.00 

hodin
16. den - docela dobrý
17. den - dobrý do 15.00 

hodin
18. den - průměrný od 15.00 

hodin
19. den - dobrý pouze po 

poledni
20. den - dobrý pouze po 

poledni
21. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
22. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
23. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
26. den - špatný den
27. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
28. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
29. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
30. den - je dobrý zrána, do-

cela dobrý po poledni
31. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
Petrův zdar!

Rybáři, pozoR!zahRádkářSká ziMa
Také v zimních měsících 

se musíme zdokonalovat, a to 
hlavně ve prostudování časopisů 
a knih, aby jsme byli připraveni 
na jarní práce na zahradě.

Jak začne měsíc leden, už má-
me práci, a to ve výsevu papriky, 
celeru a další zeleninu pro rych-
lení ve skleníku.

Jak jsem posledně slíbil, tak 
plním a sice vás chci seznámit s 
poznatky, které jsem získal na lis-
topadovém Oblastním školení v 
Ostravě-Zábřehu. Doufám, že si 
něco z tohoto článku vyberete pro 
vaši další činnost na zahrádce.

Při sázení hroznového vína, 
po zakořenění, neděláme nakop-
čení, ale necháme okolo sazenice 
důlek pro lepší zadržení vláhy. 
Doporučené odrůdy: NERO,NI-
GRA, PANNONIA KINCZE, 
ARKADIA má hrozen až 3kg, 
bezjádrové JUPITER, sklení-
kové PIRANI. Je ještě mnoho 
dalších odrůd, ale musíme se 
řídit tím, co je k dostání. Když 
jsou veliké výkyvy počasí, ved-
ra, deště, pak praskají některé 
zeleniny jako mrkev, kedlubny 
a jiné. Když rostou kořeny, tak 
roste i horní část rostliny. Když 
neroste horní část, tak je chyba 
v půdě (zasolená, unavená), a to 
nepomůže ani hnojení.

Když doneseme stromky 
z lesa a nezasadíme je do lesní 
půdy, tak nám jeden až dva roky 
neporostou. Potřebují totiž lesní 
zeminu, kde jsou zárodky hub, 
na které byly v lese zvyklé.

Máme-li na zahradě zaso-
lenou půdu, tak ji musíme pro-
pláchnout do spodních vrstev 
nejlépe proudem vody. Pak mu-
síme přidat hodně rašeliny nebo 
drcenou kůru, nebo lesní hraban-
ku a toto proryjeme. Důležité je 
také pohlídat PH, to znamená 
kyselost půdy, aby nebyla příliš 
kyselá nebo příliš zásaditá. Když 
máme v půdě nedostatek fosforu 
je dobré tento zapravit do půdy 
injektáží. Na povrchu jej vezme 
trávník a stromy nedostanou nic. 
Fosfor klesá v půdě za rok jen o 
pět centimetrů, ale z půdy do ko-
runy stromů se dostane za 2 až 3 
hodiny. Draslík podporuje příjem 
vody. Hodně tohoto draslíku po-
třebují brambory, cibule česnek, 
mrkev, tulipány. Draslík však 
zase blokuje vápník. Proto mu-
síme draslíkem hnojit přiměřeně. 
Vápník je zase velice důležitý pro 
vyrovnání kyselosti půdy, ale je 
špatně pohyblivý v půdě. Když 

v půdě schází dusík, tak jsou 
malé lístky, když schází železo, 
jsou žluté okraje lístků. Také je 
dobré hnojivo růžový roztok po 
opláchnutí masa. Sirnaté hnojivo 
potřebují cibule, česnek a bru-
kvovité zeleniny.

Pěstování papriky:
Vysévat můžeme po 15. lednu 

do hrubého perlitu (AGRO-
PERLITU). Misku s výsevem 
přikryjeme savým papírem a 
spodem zavlažíme tak, aby 
nasákl celý obsah misky. Toto 
postavíme na parapet, kde by 
měla teplota dosáhnout do 30 
stupňů C. Pak denně jen rosí-
me savý papír (můžeme použít 
i noviny), po vyklíčení sundáme 
papír a až rostlinky povyrostou, 
tak můžeme přesazovat, a to po  
jedné rostlince do květináčků 
o průměru 8 cm. Paprika má 
raději zásaditou půdu.

Výborný substrát na toto 
sázení je PODRON-H. Na tr-
valé stanoviště nesázet hluboko, 
děložní lístky musejí být nad 
povrchem. Papriku nesmíme 
okopávat, neboť má kořínky 
hned pod povrchem půdy. Sázet 
máme mezi řádky 60 cm, mezi 
rostlinkami 35 cm.

Nesnáší spodní průvan na 
kořenový krček. Rosit listy mů-
žeme až večer po západu slunce, 
ne ráno nebo v poledne. Paprika 
potřebuje dosti vápníku v půdě. 
Zalévat podle počasí, ale tak, 
aby po zalití stála voda a pak zase 
třeba až za týden. U paprik nepo-
užívat černou netkanou textilii ve 
skleníku na kořeny, při velikých 
vedrech tyto kořínky popálí. Pro-
ti sviluškám a mšicím používáme 
VERTIMEX, ten má ochranou 
lhůtu jen 3 dny.

Nový postřik na pilátku 
švestkovou, obaleče, mandelinku 
bramborovou, na mšice peckovin 
i jádrovin je KALIPSO. Při kaž-
dém namíchaném postřiku má-
me používat smáčedlo, a to buď 
EKOL nebo SYLVET. Při pou-
žití smáčedla se účinnost postři-
kové látky zvýší až o 70 % neboť 
se smáčedlem postřiková látka 
lépe ulpí na pupenech nebo dřevě 
a listech a postřik nám nestéká 
dolů. Pro jarní postřik můžeme 
použít i jen samotný EKOL. 
Tento je na bázi oleje, který škůd-
ce obalí a udusí. Ze stimulatorů 
pro množení rostlin je výborný 
REJTIN. Pro rajčata a papriky 
je ATONI. Novinka na molici je 
postřik ADMIRÁL. Vyrábět už 

se nebude BANKOL. NURELL 
je proti štítence, puklici, plus 
smáčedlo, je dobrý i na citrusy 
a puklici u vinné révy. Proti plís-
ni bramborové jsou tyto postřiky:
ALTIMA, TATU, KATIMA. 
Na plísně místo Fundasolu je 
MELPAN. Jako urychlovač 
kompostu je KULTURPUR.

Také jsme vyslechli téma o pěs-
tování broskvoní.

Broskve jsou teplomilné 
a světlomilné rostliny. Musíme 
jim vytvořit podmínky. Dají se 
pěstovat i jako štíhlá vřetena, 
je to nový způsob pěstování. 
Nepouštět broskve vysoko, ale 
dosáhnout dobré obrůstání dol-
ních kosterních větví. Do tří 
let vypěstovat pevnou spodní 
korunku a dobrý obrost plodono-
šů. Řezat co nejpozději, a to buď 
v době kvetení nebo ještě lepší až 
po odkvětu, když vidíme kolik 
je násady. Je-li hodně, řežeme 
hlouběji a naopak při malé nása-
dě po poškození květů pozdními 
mrazíky řežeme méně. Na boč-
ním slabém obrostu jsou plody 
menší, než na silných kosterních 
větvích. Tímto poznatkem se 
musíme řídit při řezu. Na de-
setiletém stromku by mělo být 
více jak 500 plodů. Další řez 
musíme provést po sklizni, a to 
podle odrůd, ale je to tak ko-
lem 15. srpna. Při tomto řezu 
se vytvoří květní pupeny, které 
nám do zimy krásně narostou 
a jsou zárukou pro dobrou úrodu 
v příštím roce. Také dřevo a rány 
po řezu nám dobře zacelí a není 
nebezpečí poškození mrazem.

U broskví se doporučuje 
pěstovat u nás odrůdy, které 
zrají před odrůdou REDHA-
VEN, to jest před 15. srpnem. 
Jsou to: MAYKREST, HAR- 
BINGER, FENIX, RED RO-
BIN, HARBELLE, FAVO-
RITA MORETINI. Broskve 
nesnášejí hodně vápna v půdě, 
lepší je stará vápenná omítka. 
Toto jsou stručné poznatky 
z posledního školení.

Doufám, že máte o čem do 
jara přemýšlet a v příštím čísle 
novin už bude načase vás pro-
budit do jarních příprav. V lednu 
je také doba na řezání roubů 
jádrovin.

Do příštího roku vám přeji 
hodně úspěchu na vašich za-
hrádkách a hlavně hodně zdraví 
a rodinné pohody, ať se vám splní 
každé předsevzetí.

Erich  DUXA, Borová 
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dědictví
Člověk nikdy nedohlédne za 

roh a neví, co ho potká příští 
den. Agnes bylo padesát tři let 
a jela vlakem do Prahy. Bála se 
města, ke kterému přijížděla, 
bála se své snachy, kterou jela 
navštívit, ale jela. Důvodů měla 
až příliš mnoho.

Byl květen roku tisíc devět set 
šedesát čtyři.

V lednu toho roku umřela 
malá Anna. V březnu se narodila 
Agáta. Tak pojmenovali Helmut 
a Alena svou dceru. Agnes nikdy 
podobné jméno neslyšela, ale 
připomínalo jí její vlastní jméno. 
Smutek ze smrti malé Anny byl 
tak velký, že ho musela vykoupit 
cestou za svou další vnučkou, i 
když kvůli tomu musela do měs-
ta, kterého se bála, a za ženou, 
kterou nenáviděla. Musela se za 
Agátou vydat sama, protože se 
bála toho, že ji nikdy neuvidí. 
Proč by Helmut vozil dceru  
k někomu, koho se zřekl? Neměl 
ani tolik odvahy, aby poslal domů 
telegram, nebo alespoň dopis. 
Napsal lístek k sousedům, od 
nich se Agnes dozvěděla, že má 
vnučku. Helmut napsal, že se 
mu narodila dcera, ale ani slovo  
o tom, že by pozval svou matku 
do Prahy, nebo že by sám přijel. 

Ačkoliv to Agnes nedokázala 
pochopit, smířila se s tím, že pro 
Helmuta přestali existovat. Ro-
dinné oslavy a setkání probíhaly 
bez něj, bylo to, jako by umřel. 
Ani sestry se jí už nevyptávaly, 
jak se mu daří a co dělá.

Jeho osud jí připomínal Joha-
na čím dál víc. Johan se taky na 
jaře v roce čtyřicet pět vypařil a 
už o něm nikdo neslyšel.

Žije ještě?
A jestli ano, kde? Jako Hel-

mut. Byl a není. Osud rodu 
není k překonání. Helmut si nese 
Johanovu pečeť, malá Anna An-
nino prokletí. Všechno špatné se 
zopakovalo.

Malá Anna v roce šedesát čty-
ři jako Anna v roce čtyřicet šest. 
Teplota, nemoc, smrt. Rychle, 
bezohledně a definitivně. Ani na 
pohřeb malé Anny Helmut ne-
přijel. S Annou pohřbila Agnes 
i Helmuta. Byl konec. Nedokázal 
ani v téhle těžké chvíli utěšit 
rodinu, nedokázal alespoň tajně 
přijet. Agnes věděla, že takových 
jako Helmut bylo víc. Zřekli se 
rodin, aby se zalíbili komunis-
tům, ale někteří jezdili domů taj-
ně. Alespoň někdy je jejich matky 
viděly. Potmě, krátce, ve strachu, 

ale mohly své děti obejmout, 
mohly na svých hrudích cítit, že 
ještě žijí a že přes všechna zdání 
a klamy je milují. Agnes o tohle 
všechno přišla. 

Proto poslala včera telegram 
do Prahy. Neadresovala jej ale 
svému synovi, byl určen snaše. 
Jeho obsah byl velmi stručný. 
Přijedu se podívat na vnučku. 
Rychlík přijede v devět. Víc vědět 
nepotřebovali.

V tašce Agnes vezla dary: 
zlaté náušnice, svoji fotku a bony. 
Nic z toho nebylo určeno synovi 
ani snaše. Chtěla vidět Agátu.

Jak se vlak blížil k Praze, 
svíral se Agnes víc a víc žaludek. 
Kde vzala proboha tu odvahu 
vydat se do města, které neznala  
a které bylo tak veliké, že by 
v něm zapadly Darkovice na 
tisíckrát? Hleděla strnule na 
stovky vysokých domů a cítila 
úzkost, která ji ochromovala. 
Pak si ale vzpomněla na jiný vlak, 
na jiné nádraží, na své dvě děti  
a třetí v sobě, na letní den strá-
vený na bohumínském nádraží. 
Znovu uviděla frontové vlaky, 
znovu pocítila touhu po Karlovi, 
znovu tiskla Helmutovu ruku. 
Tenkrát se nebála jít mnoha-
kilometrovou cestu jen aby na 
okamžik zahlédla Karla, tak 
jako se předtím nebála jít prosit 
Johana, aby Karla zachránil před 
frontou, a později pak se nebála 
fronty, zůstala a udržela svým 
dětem domov. Copak jí může 
tohle město udělat?

Uvolnila se. Vlak vjel do 
stanice a Agnes pocítila příliv 
sil. Jede za svou krví. I když je 
to dcera Helmuta a Aleny, cosi 
v ní musí být i z ní, z Agnes. 
Vlak zastavil, Agnes posbírala 
své venkovské tašky a hrabala se 
ke dveřím. Nevěděla přesně, co 
bude dělat. V kapse měla lísteček 
s adresou a věřila, že nějak se na 
ni dopraví.

Na nástupišti na ni čekal 
Helmut. Agnes se zachvěla. Přes 
dvě desetiletí na ni hleděl Karel. 
Proč jen ty oči… Agnes si marně 
připomínala Johanovu povahu, 
Johanova gesta a Johanova štip-
lavá slova. Možná to všechno 
v Helmutovi bylo. Ale ty oči…

„Dobrý den,“ řekl.
Agnes na něj hleděla ne-

schopná slova. Nečekala ho tady. 
Vůbec nikoho tady nečekala. Do 
očí se jí hnaly slzy, ale chtěla je 
stůj co stůj zadržet. To se jí ne-
povedlo. Tekly jí z očí proudem  

a myslela jen na to, že je stará. 
Dřív by se dokázala udržet.

Helmut jí odebral tašky 
a vydal se kamsi s davem. Ag-
nes ho následovala. Propletli se 
složitostmi velkého nádraží, jeli 
tramvají, pak kousek pěšky a vešli 
do velkého starého domu. Agnes 
nikdy z blízka neviděla tak velké 
domy, natož aby do některého 
z nich vešla. Cítila se ohromená 
ruchem velkoměsta, obrovským 
schodištěm a mnoha dveřmi 
v každém podlaží. Nechtělo se 
jí věřit, že takhle pohromadě 
lidé dokáží žít. Panikařila při po-
myšlení, že tohle Karel dokázal 
vyměnit za jejich darkovský dům, 
zahradu, pole a lesy. Proč? 

Vešli do jednoho z bytů 
a Agnesina tíseň stoupala. Vyso-
ké stropy, skleněné lustry, háčko-
vané ubrusy, sekretář a parádní 
servis za sklem. Jako u Grety.

Alena se falešně usmívala 
a vítala svou tchyni s otevřenou 
náručí. Agnes se nechala obe-
jmout, neposlouchala zdvořilé 

štěbetání a myslela jen na to, 
že brzy bude mít tuhle trapnou 
scénu za sebou. Nechali ji však 
ještě chvíli trápit, ale pak jí přece 
jenom Agátu ukázali.

Jakmile ji Agnes zahlédla, 
nelitovala ničeho na cestě sem. 
Usmála se. Agáta byla její. Malá 
otevřela oči a Agnes v nich viděla 
kus sebe. Usmála se znovu. Osud 
jí přece jenom něco daroval. 
Nepochybovala o tom, že Agáta 
přinese těm dvěma spousty sta-
rostí. Nebudou si s ní vědět rady. 
V Agátě se jim narodilo to, před 
čím se snažili utéct. Ale Agnes 
cítila mír, jaký už nepoznala 
dlouho.

Odteď už bude vědět, že kdesi 
daleko, až v jakési Praze, žije dál 
její život, že nejsou jen umírání 
a ztráty, že existuje i něco, co tr-
vá. Něco, co ji spojuje s minulostí 
a budoucností. Něco, co jí dovolí 
v klidu umřít. Agáta.

Malá, jako správný spojenec, 
se na svou babičku usmála. 

obec bělá
Obec Bělá v roce 2003 inves-

tovala do stavby chodníku před 
místním hostincem za účelem 
zvýšení bezpečnosti chodců, 
dále pak prostor před mateř-
skou školou a obecním úřadem 
byl upraven na nové parkoviště  
a osvětlené přístupové schodiště. 
Nemalá částka se investovala na 
opravu místního potoka, kde 
se podařilo opravit složitý úsek  
u paní Šrámkové i s novým 
přístupem k rodinnému domku. 
Oprava potoka bude pokračovat 
i v budoucích letech.

V oblasti životního prostředí 
se obci podařilo opravit pramen 
vody tzv. Židlo na Pavlačce,  
k velké radosti místních ob-
čanů i návštěvníků z okolních 
vesnic. Hned vedle pramene je 
vybudované přírodní kluziště, 
takže bělští v případě vhodných 
klimatických podmínek budou 
mít po létech  ledovou plochu 
přímo v obci.

Oblast u Pavlačky se bude 
nadále v budoucnu rozvíjet, 
vedení obce ve spolupráci  
s Moravskoslezským krajem, kte-
rý dotaci podpořil projekt „Zóna 
kultury, sportu a oddechu“, 
v této době nechává zpracová-
vat projekty na další zajímavé 
stavby, které budou v budoucnu 
sloužit sportující mládeži a širo-

ké veřejnosti. Z důvodu úpravy 
bývalé skládky a rybníka je 
zpracován projekt Rekultivace  
a sanace skládky a právě na 
těchto pozemcích v příštích 
letech chce obec vybudovat výše 
zmiňovaný areál. Takže i ná-
vštěvníci vynikajících bělských 
pstruhů u pana Chmelíka budou 
mít možnost strávit  volný čas 
např. u různých sportů nebo 
navštíví pramen „Židlo“, kde 
budou dva kamenné bazénky na 
posilování imunity lidského těla 
po vzoru Lázní Jeseník.

Vše je založeno na metodě 
pátera Sebastiana Kneippa 
– hydroterapie, zevní použití 
vody k léčbě a rekonvales-
cenci je léčebnou metodou 
používanou i dnes v moderní 
době. Zvláště po konzultaci  
s primářem Novotným a osob-
ním odzkoušením jsme přesvěd-
čení o správnosti vybudování 
bazénku pro veřejnost.

Na závěr přejeme Všem svým 
spoluobčanům, lidem, kteří mají 
kladný vztah k obci Bělá a širo-
ké veřejnosti, vše nejlepší, hodně 
zdraví, životní pohody, elánu do 
dalších let, Božího požehnání  
a jen dobré a krásné zážitky  
v roce 2004.

Karel Krupa, starosta obce  
Zuzana Ohřálová, místostrostka
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obec dobRoSlavice PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
LEDEN 2004

Nejdůležitější úkol civilizace je naučit politiky …(tajenka)
           Murphyho zákon

VodoroVně: A. Orientační plán; jednohrbý velbloud; babička 
(nář.); informace; mzda. B. Značka rychlosti; hornina; souhlas; hůl (nář.); 
šicí potřeba; dopravní prostředek. C. Kristýna (dom.); povídat (nář.); 
místo. D. Samohláska; večerní jídlo; dívčí jméno; hudební značky; puls. 
E. Vesmír; Američan (hov.); internet (hov.); osobní zájmeno; členovec. F. 
Ryba; lesní šelma; mužské jméno; lev (angl.); Anička (dom.).

SViSle: 1. Římsky 1005; SPZ Starej L’ubovni. 2. Citoslovce pochy-
bení; barvivo na vejce. 3. Ludolfovo číslo; část rostliny. 4. Alena (dom.); 
značka elektrospotřebičů. 5. Lesklý nátěr; cé s háčkem; jako (slov.). 6. Části-
ce; pštros. 7. Opadavý jehličnan. 8. SPZ Prahy; potok. 9. Čokoládová hvěz-
da; nula. 10. TAJENKA. 11. Úřední spisy; ukazovací zájmeno. 12. Ruský 
souhlas; rozpouštědlo. 13. Antonín; spojka. 14. Předpověď; SPZ Teplic. 15. 
A sice; měsíc mayského kalendáře. 16. Požitek. 17. Novotvar. 18. Chemická 
značka astatu; kotouč. 19. Ukazovací zájmeno; SPZ Karviné.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 1. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky na prosinec je Marie Kubná, Rohov.  Blahopřejeme.

křížovka

pátek 9.1. v 19.30 hod. a sobota 10.1. v 17.00 a 19.30 hod.
Mizerové ii  MP od 12 let, USA - akční, kriminální, komedie. Will Smith a Mar-
tin Lawrence - šílení poldové versus drogová mafie.

neděle 11. 1. v 17.00 hod.
Piráti z Karibiku - Prokletí Černé Perly  MP, ŠÚ, USA - dobrodružný. 
Pod pirátskou vlajkou vzhůru za dobrodružstvím. Johny Depp, Georffrey Rush a Or-
lando Bloom v hlavních rolích.

pátek 16. 1. v 19.30 hod., sobota 17. 1. v 17.00 a 19.30 hod. neděle 18. 1. v 
17.00 hod.
láska nebeská  MP od 12 let, ŠÚ, Velká Británie, USA, Francie - nebesky roman-
tická komedie.

neděle 18. 1. v 15.00 hod. představení pro děti
Hvězda Betlémská  Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

pátek 23. 1. v 17.00, sobota 24. 1. v 15.00 a neděle 25.1. v 15.00 a 17.00 hod.
Hledá se nemo  MP, USA - animovaný, rodinný. I s malou rybičkou mohou být 
velké problémy. Nejnovější animovaný film studia Walta Disneye. V českém znění.

pátek 23. 1. v 19.30 hod., sobota 24. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
Božský Bruce  MP, USA - bláznivá komedie. Jim Carrey a Jennifer Aniston 
v hlavních rolích.

pátek 30. 1. v 19.30 hod., sobota 31. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
S. W. A. T. - Jednotka rychlého nasazení  MP, ŠÚ, USA - Patří k nej-
lepším z nejlepších. Nyní je čeká nejtěžší mise. L. Jackson a Colin Farreli v hlavních 
rolích.

Ještě několik nových informa-
cí o obci Dobroslavice.

Další akcí je rozdělaná rekon-
strukce kuželny. V roce 2002 byla 
vyměněna okna a dveře i když by 
se logicky mělo začít rekonstruk-
cí střechy, kterou do kuželny 
zatéká. Je třeba říci, že nová okna 
a dveře jsou opravdu kvalitní  
v hodnotě 600 tisíc korun. Ne-
zbývá než hlídat a látat poškoze-
nou rovnou střechu kuželny. Re-
konstrukce střechy navrhuje sed-
lovou střechu v hodnotě přibližně 
1 miliónu korun. Počítáme s ní  
v rozpočtu obce na rok 2004.

Další problém, který jsme od 
počátku řešili, je získání právní 
subjektivity základní školy a ma-
teřské školy. Naše obec je malá co 
do počtu obyvatel a proto nemá-
me ani potřebný počet dětí, aby 
byly naplněny třídy předepsaným 
počtem žáků. Obdobná je situace 
v sousední obci Děhylov. Proto 
obě obce uzavřely dohodu o spo-
lupráci při provozu škol. Základ-
ní škola má ředitelství v Děhylo-
vě (1. až 3. třída ZŠ) a odloučené 
pracoviště v Dobroslavicích (4. 
a 5. ročník). U mateřské školy 
je tomu naopak, ředitelství je  
v Dobroslavicích a odloučené 
pracoviště v Děhylově.

V naší obci je TJ Sokol, který 
má 3 sportovní oddíly. Oddíl 
fotbalistů má k dispozici pěk-
né travnaté hřiště a zúčastňuje 
se pravidelně soutěže ve III. 
třídě. Kuželkáři mají k dispo-
zici závodní dvoudráhu včetně 
automatických stavěčů kuželek. 

Zúčastňují se pravidelně Krajské 
soutěže.

Tenisté mají krásný kurt v zá-
meckém parku – provozují pouze 
rekreační činnost.

Obec se také pravidelně 
zúčastňuje soutěže devíti obcí 
„Vesnická olympiáda“.

Soutěží se v devíti disciplí-
nách, kdy každá obec organizuje 
vždy 1 soutěž. Na podzim kaž-
dého roku je společné celkové 
vyhodnocení celé soutěže za 
přítomnosti soutěžících a zástup-
ců obcí.

Kromě těchto aktivit se ještě 
jedenkrát týdně scházejí příz-
nivci stolního tenisu a ženy na 
cvičení jógy.

Z kulturních akcí bych chtěl 
připomenout Setkání seniorů, 
pravidelné slavnostní zahájení 
a ukončení školního roku a další 
oslavy, zejména pak Den dětí  
a Den matek.

Předvánoční výstavy vánoč-
ních tabulí anebo výrobků ob-
čanů (-nek) s vánoční tematikou 
(adventní věnce, svícny a jiné vý-
robky) se setkaly s velkým ohla-
sem. Dalšími akcemi jsou napří-
klad pravidelné Vítání občánků 
a návštěvy jubilantů. V letošním 
roce organizuje kulturní komise 
Obecního zastupitelstva i Zlatou 
svatbu manželů Holušových.

V budově Základní školy  
v Dobroslavicích probíhá výu-
ka učitelů ZUŠ z Háje, kterou 
navštěvuje cca 30 dětí z Dobro-
slavic.

starosta obce

nový rok
K nejstarším zvykům v Če-

chách a na Moravě patří, že si 
lidé navzájem přáli a vyměňo-
vali si drobné dárky. Novoroční 
přání, koleda, si vždy žádalo 
drobnou odměnu. Ulice měst 
byly zaplněny koledujícími žáky 
převlečenými za maškary. 

Zvykem bylo chození „smi-
taček“ – dvou žen zabalených 
v prostěradlech, v jedné ruce 
držely husí křídlo a v druhé 
hrnek s kolomazí. V nestřeže-
ném okamžiku začernily tváře. 
Lidé je coby „boží poselkyně“ 
uctívali chlebem, solí, vdolky a 
kořalkou. Na Moravě zastávalo 
podobnou strašící úlohu „cho-
zení Čaputy“. Nabádal děti pře-
devším k pilnosti. Šlo o člověka 
malé postavy, napůl v mužském, 

napůl v ženském oblečení. Byl 
vycpán slámou, na hlavě měl 
řešeto a v ruce nosíval býkovec. 

Novoroční koledy, přání 
níže postavených svým chle-
bodárcům a dobrodincům 
a vzájemné návštěvy velmi 
zatěžovaly příjemce gratulací 
i gratulanty. Vysvobozením byly 
tzv. „omluvenky“, ze kterých 
se časem staly novoroční přání 
a P.F. (pour féliciter) v podobě 
v jaké je posíláme dodnes.

Z pranostik nám mnoho  
o nadcházejícím roce může 
osvětlit tato:

„Novoroční noc světlá a tichá 
bez deště a větru znamená dobrý 
rok.“ Nebo ještě jednu známější 
přidáme k dobru: „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok.“
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Svatých tří kRálů
Ve východních církvích byl 6. 

leden slaven jako svátek Zjevení 
Páně /Epifaneia/a připomínali si 
křest Kristův. Postupně se svá-
tek Epifanie v církvích západní 
Evropy přeměnil ve svátek Tří 
králů.

Příchod mudrců ukazuje 
nežidovským národům poslání 
Ježíše jako vykupitele. Svátek 
Tří králů byl jedním z nejoblí-
benějších lidových zvyků. Tento 
den byl poslední příležitostí 
k vánočnímu koledování. Již ve 
středověku obcházeli chlapci 

s hvězdou stavení, zpívali písně 
nábožné a vánoční. Večer před 
svátkem Tříkrálovým se nazýval 
„svatvečer svíček“. Z plamenů 
svíček se věštila budoucnost 
všech členů domácnosti a v ná-
době s vodou plavaly svíčky 
ve skořápkách, podobně jako 
o Štědrém večeru. 

V období třicetileté války se 
rozšířil zvyk obchůzek domů, 
které prováděl kněz s ministran-
ty a kostelníkem, kantor s žáky. 
Domy byly knězem vysvěceny 
a vykouřeny, ostatní zpívali. Na 

dveře nebo okenní rámy byly 
psány svěcenou křídou písmena 
K + M + B. Také na dveře chlévů 
a stájí byly malovány tři křížky, 
aby byl ochráněn dobytek. 

Pokud je na Tři krále hodně 
hvězd na obloze, věští to, že bu-
de hodně brambor a zdaří se též 
úroda pšenice.

V dnešní době se k výše 
jmenovaným hezkým zvykům 
přidává organizace Tříkrálové 
sbírky, která slouží k zajištění 
finančních prostředků na dob-
ročinné účely. 

cykluS „chRáMové Stavby na hlučínSku“
Se začátkem nového roku jsme 

se rozhodli do tohoto měsíčníku 
umístit pravidelnou rubriku, 
která by vypovídala o historii 
chrámových staveb na teritoriu 
Hlučínska. Rozhodnutí pramení 
z toho, že Hlučínsko je tradičně 
oblastí, kde má víra velmi silnou 
pozici a doufáme, že také mezi 
svátečními návštěvníky kostelů 
si tento cyklus získá čtenářskou 
přízeň. Spousta z nás má v čer-
stvé paměti 
chrámy vyzdo-
bené vánoč-
ními stromky 
a jesličkami, 
u nichž jste 
si jistě byli 
vyprosit vše 
potřebné do 
dalšího roku 
pro sebe a své blízké. 

A abychom zbytečně neotáleli 
a neochuzovali vás o zajímavé 
historické milníky, začneme „ná-
vštěvou“ v kostele sv. Stanislava 
ve farnosti Bolatice.

Pro stručnou úvodní předsta-
vu o vyznávání víry v Bolaticích 
hovoří následující čísla (statistika 
je nuda, má však cenné údaje). 
Nedělní bohoslužby navštěvu-
je přibližně tisícovka věřících 
a převážná většina obcí Bolatice 
a Borová se považuje za věřící 
katolíky. Z asi 400 žáků místní 
základní školy navštěvuje hodi-
ny náboženství asi 250 chlapců 
a děvčat. Křtů bývá ročně okolo 
30, církevních sňatků se koná 
v průměru 10 a pohřbů kolem 35, 
svátost biřmování přijalo v roce 
2003 43 převážně mladých lidí. 
V témže roce byl na kněze vy-
svěcen občan Bolatice Pavel Mo-
ravec, který v současnosti působí 

v Ostravě-Svinově a v Ostravě-
Heřmanicích. Mezi dospělými 
i mezi mládeží se zvýrazňuje sna-
ha předávat dál náboj víry. 

V bolatické farnosti působí 
farní rada – ekonomická i pas-
torační, 3 varhaníci, kostelníci, 
schola, chrámový sbor a minist-
ranti. O novinkách a význačných 
událostech pravidelně informuje 
farní časopis nazvaný Na Hlu-
binu. 

V červen-
ci 2003 došlo 
z rozhodnutí otce 
biskupa ke změně 
v duchovní správě 
bolatické farnos-
ti. Na místo du-
chovního správce 
nastoupil otec 
Jan Vecheta, kte-

rý do té doby působil jako farář 
ve Frýdlantě nad Ostravicí a na 
Borové v děkanátě Místek. Jeho 
předchůdce pečoval o duchovní 
potřeby bolatických občanů od 
roku 1998.  

K svatému Stanislavovi, pol-
skému biskupu a mučedníkovi 
je záhodno také zmínit několik 
faktů. Zlatý meč, který nese 
obec Bolatice ve svém znaku, se 
vztahuje právě k výše zmíněnému 
světci. Meč je jeho popravčím 
nástrojem. Svatý Stanislav se 
narodil blízko Krakova okolo 
roku 1030. Biskupem krakovské 
diecéze byl jmenován v roce 1072 
a bývá charakterizován jako ne-
únavný a nezištný při správě své 
diecéze. Byl zabit  před oltářem 
rukou polského krále Boleslava 
II., kterého Stanislav exkomu-
nikoval kvůli jeho nemorálnímu 
zacházení se ženami. 

Kostel v Bolaticích byl po-

svěcen v roce 1703 a v letech 
1911 – 1912 se přikročilo k 
jeho rozšíření. V roce 1956 byla 
pořízena nová Křížová cesta a o 
rok později byl kostel vymalován. 
Tři nové zvony našly v Bolaticích 
nový domov od roku 1970.

V sedmdesátých letech se 
opravila fasáda a vybudovaly se 
nové chodníky. Naftové topení 
z 80. let je již mimo provoz a do 
budoucna se počítá se shromáž-
děním prostředků na jeho ade-
kvátní náhradu. Do roku 1986 
spadá oprava varhan.

V letech 1999 – 2001 pro-
šly generální opravou obě věže 
i střecha kostela, elektroin-
stalace, hromosvody, sakristie 
i farní budova a pro návštěvníky 
chrámu bylo vybudováno sociální 
zařízení. Plná automatizace zvo-
nění a věžních hodin a pořízení 
bezpečnostní mříže ve vysoce 
uměleckém provedení spadá do 
roku 2002.

Rok 2003 se zapsal do his-
torických dokumentů úpravou 
liturgického prostoru a posvě-
cení nového oltáře. Tvar oltáře 
vychází z architektury kostela, 
kde se setkáváme se „zkoseními“ 
v půdoryse (pilíře kupole, ukon-
čení presbytáře). Zároveň však 
tvar oltáře má připomínat svým 
tvarem krystal, který se přetváří 
v kříž (jako Kristův i náš život se 
má přetvářet v něj). Jako materiál 
oltáře je zvolen sivec (jako nejbě-
lejší dostupný materiál), který je 
leštěný a vpředu kolem kříže hru-
bovaný. Nové řešení jako celek má 
záměr vyzdvižení krásy liturgie 
a nenásilného „soužití“ nového 
v původním interiéru.

Autorem projektu je pan 
František Cahel.

Jak Slavili na vRablovci

Sv. Mikuláše

Moji mili,
letoš sem se mušel přecej trochu lepši oblec,
bo sem to vzal přes Malanky ku Vam na 
Vrablovec.
Řeknu vam, že mi zostala huba odevřena,
jak je ta vaša zbrojnica fajně ukluzena.
Anjele i svaty Peter se na vas divali,
jak šče to tu hned na vesno všecko ukluzali.
Vim, velaj šče teho šafli, velaj pochodili,
někeři tak nelítali, jak ešče robili.
Do roka tři předváděčky, suma do pokladny,
k temu ešče dobré idlo, žádny něbyl hladny.
Někeři se za ty roky došč nepoučili,
a zaš se zbytečné zgraty dodom nakupili.

V maju tři razy Mutertag šče oslavovali,
fajnu módní přehlídku k temu přichystali.
Manekynky seniorky tak zadkem kručily,
že by všecke topmodelky do kapsy strčily.
Zaraz v červnu na vyletě Bouzov obhlidali,
aby šče tu historiu trochu věc poznali.
Tři razy bylo na Ostřižu prima posezeni,
harmonika, zpěv a scenky, super pobaveni.
Sedumset let Ludgeřovic, no to bylo kino,
kolače, makrely, kafe, pivo, fajne vino.
Večírek a setkáni s ostatnimi Kluby,
kolače, dobre zaákusky, to se smialy huby.

Tombola a sviži presvuřt, to byl hřebik zlaty,
chlopi už dostali strach, že nězapnu galaty.
Baby všecko koštovaly a vychvalovaly,
potem doma pokryjamku sukně popuščaly.
Přes Nordpol se v řijnu daly na pochod pro 
zdravi,
a každa se radovala, že se špeku zbavi.
A tak až do Bobrovniku do kopca šplhaly,
na oslavach dvuch krmašu , zaš všecko 
dohnaly.
Ale moji, ja vam žičim, dopřejče se došč,
vim, že jak je člověk hladny, ma na cely svět 
zlošč,
ale jak se fajně naji, jak slunečko zaři,
všecko byva odpuščeno, jak baba navaři.

Půjdu ! Mějče se tu dobře, žadne vylomeniny!
Na rok přidu zaš, vezmu to přes Rovniny.



�

2004 LEDEN ZRCADLO HLUČÍNSKA

obecní úřad vřeSina
Pane starosto, vaše obec se vy-

značuje tím, že roste do krásy, ale 
také se úspěšně zvětšuje a potaž-
mo s tím roste počet obyvatel. Váš 
cíl dosáhnout v obci více než 1500 
obyvatel se pomalu blíží. Co se za 
ten rok u vás událo?

Řekl bych, že hodně. Pře-
devším bych chtěl říci, že jsem 
potěšen hřejivými mezilidskými 
vztahy našich občanů k sobě, 
z čehož vyplývá i vztah k vlastní 
obci. Lidé jsou k sobě vstřícní 
a také noví majitelé rodinných 
domků, které si u nás postavili se 
zdárně zabydlují.

Jaký je tedy skutečný stav no-
vých rodinných domků a příprava 
dalších lokalit?

V letošním roce se nastěhova-
ly rodiny do 12 rodinných dom-
ků. Pak zde máme 11 rodinných 
domků rozestavěných ve stadiu, 
že již mají střechu nebo provádějí 
hrubou stavbu. Co se týče nově 
připravovaného stavebního obvo-
du, nutno říci, že se v obci jednak 
zastavují volná stavební místa, ale 
do pěti let by mělo vyrůst v lo-
kalitě „Ke koupališti“ 34 nových 
rodinných domků. Lokalita je 5ti 
hektarová a byla dána k dispozici 
jednomu podnikateli, který vý-
stavbu zajistí. V návaznosti na 
tuto lokalitu bude v sousedství 
postavena čistička odpadních 
vod stavebnicovým systémem, 
že se podle požadované kapacity 
může po etapách rozšířit. U nyní 
postavených rodinných domků 
platí zásada, že každý musí mít 

vlastní čističku. Náš cíl, jak jsem 
již mnohokrát řekl, je dosáhnout 
zvýšení počtu obyvatel nad 1500, 
což je z důvodů daňových příjmů 
pro obec výhodné.

Kromě cílů a záměrů na 
úseku výstavby nových rodin-
ných domků máme navrženou, 
dohodnutou a schválenou propo-
jovací komunikaci mezi obcemi 
Hať, Darkovice a Vřesinou. 
V současné době se zpracovávají 
nutné projektové dokumentace, 
jako podklad pro získání dotace 
a vlastní výstavby. Výstavbou této 
komunikace budou mít tyto obce 
k sobě blíž a budou mít i jiné 
výhody možného dynamického 
rozvoje a spolupráce na různých 
úsecích činnosti.

Ke koncepci osídlování, budo-
vání nové technické infrastruk-
tury a následné realizaci výstavby 
nových rodinných domků v no-
vých stavebních obvodech nutno 
říci ještě jednu důležitou věc. 
Předpokládám, že v této iniciati-
vě je obec Vřesina průkopníkem, 
to značí, že výstavba veškerých 
inženýrských sítí včetně pří-
pojek k jednotlivým stavebním 
parcelám do hranice pozemku, 
je realizována v předstihu před 
vlastní výstavbou. Tato zásada je 
u nás vžitá a stále platí.

Pane starosto, o vašich úspě-
ších na tomto poli činnosti ví řada 
hlučínských obcí. Požádaly někte-
ré obce o pomocnou radu?

Zatím ne, ale vím, že stejný 
systém uplatňují ve Velkých 

Hošticích, kde mají již rovněž 
své výsledky.

Před několika lety byl vládou 
vyhlášen program ekologického 
spalování plynu pro vytápění a 
provoz domácností. Byly tenkrát 
přislíbeny různě výhodné dotace 
pro ty, kteří se k tomuto programu 
přihlásí a zavedou je ve svých do-
mácnostech. Jak je to u vás?

Naši občané na tehdejší pro-
gram vlády reagovali. Žádné 
dotace však nezískali, proto 
mají možnost využívat kombi-
novaného vytápění, jak plynu tak 
tuhými palivy. Druh paliva naši 
občané volí jednak podle vlastní 
finanční situace, podle intenzity 
venkovních teplot, ale i časových 
možností. V naší obci je napojeno 
na plyn 90 % obytných objektů, 
tedy i obyvatel.

Váš obecní úřad vyvíjí činnost 
nejen na úseku výstavby rodin-
ných domků, ale současně zvele-
buje stávající zařízení a vytváří 
podmínky pro lepší život v obci.

Samozřejmě, snažíme se  
o zvelebení obce. V letošním 
roce se nám povedlo již konečně 
dokončit několikaletou rekon-
strukci základní školy. Byla 
provedena instalace výtahu pro 
dopravu dovážené stravy, zateple-
ní části budovy s úpravou fasády. 
V příštím roce by měla  přijít na 
řadu budova mateřské školy, kde 
hodláme provést po posouzení 
výměnu oken, zateplení budovy 
a úpravu fasády. Pak máme v pro-
gramu rozšíření budovy obecního 

úřadu. A pro nás velice důležitou 
akcí bude výstavba „Domova pro 
seniory“, kde by mohli své stáří 
trávit ve standardním prostředí 
jednotlivě nebo ve dvojicích  
a zbytek života důstojně prožít. 
I když se většina dětí stará o své 
rodiče, přece jen dochází k situaci 
kdy to není možné. Proto chce-
me, aby lidé, kteří věnovali celý 
život obci, aby jej zde také dožili. 
Prostě starý strom se nemá pře-
sazovat. Chceme své slovo splnit 
a do konce volebního programu 
tento domov v rámci přidělených 
dotací zrealizovat.

Tímto bych chtěl popřát všem 
lidem dobré vůle vše nejlepší.

Do nového roku 2004 přeji 
všem mnoho optimismu, a to ve 
spojitosti se vstupem naší země 
do EU. Obecně přeji všem pev-
né zdraví, mnoho spokojenosti, 
vzájemné slušnosti, lásky, hojnost 
Božího požehnání všem, které 
to osloví a splnění všech svých 
přání. Dále jistotu v zaměstnání 
a podnikání.

Pouze ze spokojeného člověka 
vyzařuje pohoda a tu rovněž přeji 
všem.

Děkuji Luk

koberská  oma iii
Prši vanočni svatek my se 

všeci zešli u mamy v Kobeřicoch, 
jak každym rokem a až se roze-
braly večeře, Ježišky a kdo byl 
na Jutřni, začlo se zpominač na 
stare časy a na tych, co už mezi 
nama něsu. Ota Pius byl mula-
řem, ale uměl zabijač aj prašata a 
kozy. A tak přes žimu, jak něbylo 
mulařskej, robil masařa. Prašat 
bylo došč, masaři ani něstekli, 
vela teho bylo. Ota se v pivnici 
vymuroval ludzarňu, ešče se 
pořidžil mašinku na zavirani 
bix a tak, na tehdajšu dobu, 
poskytoval kompletni servis. 
Taka mašinka baj byla jedna v 
celej džedžině. Aby robota šla 
od ruky, mušeli se všeci přičinič. 
Ota chodžil po zabijačkoch, 
muj švigervater zaviral bixy 
a obrabjal ludžum po šichče pola 
s pojščanyma koňoma a oma 

ludžila ve dňo i v noci. A tak se 
jim něžilo zle. Peniz velaj něbylo, 
ale ješč bylo co. Ota přiniz trocha 
gardavy a něvlezla, švigervater 
zas dostal jaku bixu s prezvuřtem, 
lebervuřtem, lebo s klobaskoma 
a oma baj kusek špeku. Mezi tym 
se uchovali aj svoje praša, kozu, 
jak to prvej bylo. Jedne vanoce, 
při ščedrej večeři, buchal kdošik 
na dveři. Ota ho něchčel něchač 
čekač, stanul od stola a šel ode-
vřič. Druhych vanoc se borak už 
nědožil. A tak u nas všeci věřu, 
že se něma od ščedrovečerni ve-
čeře, od stola stavač.

Ota umřel skoro, moje-
mu chlopovi byly tři roky 
a byl už štvrty džeč. Ludže 
ale  byli naučeni do nich chodžič, 
tak se bixy zaviraly a ludžilo se 
dal. Od leta už synci mušeli nošič 
z lesa dřevo. V jednej ruce ko-

nevka a v druhej pořadna haluž. 
Oma se starala aby žaden něšel 
s praznyma rukoma. Tvrde dřevo 
něchavala na ludzeni. Mezi to 
davala aj dřevo z ovocnych stro-
mu, aby klobasky, špek a všecko 
fajně vonělo. V pivnici na haku 
měla extra lunty - leknicu, ka-
camajku i šatku na hlavu a dycky 
se cela přeblekala, aby něbylo 
telaj hader na machani. Najhorši 
bylo jak ji to baj v noci pospa-
dovalo. To dycky přišla synkuv 
budžič a ten najmenši tam mušel 
vlešč. Kery byl odrosceny, ten už 
němušel. A tak se či věči dycky 
teho střepli. „Velej razy my se ji 
zlekli, jak byla postrojena, než 
my pořadně přecučili,“ zpomi-
na muj chlop. „Ójno, synečku, 
stavaj, mi to pospadovalo, mušiš 
mi išč pomušč bo ty tam poradžiš 
vlešč,“ prošila oma. My se mušeli 

oblec ty jeji leknice i tu šatku, až 
se něumažem a mušeli my išč. 
Ona to potym všecko myla, ně-
kere kusky znova vazala a věšala 
zpatkem. To se už robila sama. 
A tak my žili dluhe roky. „Na 
dajče pokuj s takum robotum!“ 
Zpomina mama. „Šiň byla sča-
pana, jak se to přenašalo ze dvora 
do pivnice a zpatkem. Všecko by-
lo masne, vody čeplej něbylo na 
myči, všecku my ju hřili na bloče 
a to tak šlo celu žimu.“

A my mladši mamy za to, že se 
prvej žilo klidnějši.

„Čeplo od kachlaka a praskani 
v pecu, všeci v jednej izbě, maso 
za kominem a bajalo se, kaj koho 
postrašilo a o byle čim.“

„Raz tež naš pes zahryz srnu,“ 
zpomina keryšik,............. ale to 
zas podruhej.

E. Černá

v pátek 16. ledna 2004
Vás zveme na

PYŽAMKOVÝ A PAPUČKOVÝ 
BÁL

pro děti, mládež i dospěláky
začátek ve 14.30 hod. v sále DDM

sebou: pyžamko a papučky
bližší informace na tel. 595 041 156
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SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia 
nyní se zvýhodněním 
až 50 000 Kč
Hledáte skutečně nejvýhodnější
nabídku? Už nemusíte! U nás 
najdete například limitovanou
nabídku vozů Fabia se zvýhodněním
až 50 000 Kč nebo vozy 
Fabia již od 230 000 Kč. 
Odklepnuto! 
Navštivte nás co nejdříve.

Licitovat nejvÝhodnĚjŠí nabídku 
je pŘece postavené na hLavu!

Váš prodejce vozů Škoda:

autocentRÁLa s.r.o.
MaRkvaRtovickÁ 7, 
748 01 hlučín
Tel.: 595 042 371
Fax: 595 042 371
e-mail: zuzka.hola@autocentrala.cz

autocentRÁLa s.r.o.
tŘebovickÁ 5534,  
722 00 Ostrava 
Tel.: 596 966 333
Fax: 596 966 333
e-mail: nove-vozy@autocentrala.cz
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

obecní úřad Sudice

Jak plyne čaS v chaRitníM doMově Sv. Mikuláše

v ludgeřovicích

Zdá se být neuvěřitelné, že 
obyvatelé ludgeřovického Do-
mova pokojného stáří prožívají 
v tomto krásném prostředí ad-
ventní dobu již potřetí. Věřte, 
že i v tomto nevlídném počasí 
se nenudíme. Hrají se různé 
společenské hry, vyrobili jsme si 
nádherné adventní věnce, zpívá-
me koledy a potěšilo nás i několik 
společenských událostí.

Krásné vzpomínky nám všem 
zůstaly na sv. Mikuláše, který 
k nám zavítal začátkem prosince 
a přivedl s sebou celý Klub dů-
chodců z Vrablovce i s harmoni-
kou. Celé odpoledne bylo velmi 
pohodové, protkané písničkami 
a povídáním. Svatý Mikuláš po-
chválil i domluvil těm, kteří zlo-
bili, jak se na správného svatého 
Mikuláše sluší a nakonec všem 
rozdal balíčky, plné ovoce. 

I ty, jako by nám spadly 
z nebe. Ve skutečnosti to byl 
sponzorský dar, věnovaný paní 
Annou Slivkovou z Ludgeřovic, 
majitelkou prodejny potravin na 
OKD v Hlučíně.

16. prosince 2003 nás čekal 
další krásný zážitek.

Navštívil nás pěvecký sbor 
hlučínského gymnázia s paní 
profesorkou Veselou. Dvacet 
mladých lidí rozhlaholilo celý 
dům a obyvatelé domova se 
rázem ocitli na adventním kon-
certě, plném vánoční hudby. Na 

studenty ve svátečním oblečení 
byl hezký pohled a jejich hla-
sy  zvonily jako rolničky. Toto 
vystoupení vzniklo z iniciativy 
studentů, což je chvályhodné. 
O pohoštění se postaral starosta 
obce  Ludgeřovice, pan Mgr. 
Kolář. Spokojenost byla určitě na 
obou stranách. 

19. prosince 2003 k nám přišly 
děti z místní školy v rámci sou-
těže o nejhezčí vánoční výzdobu 
nazdobit prostory v 1. patře 
budovy.

Odpoledne pak vystoupila 
hlučínská skupina Santré s vá-
nočním programem. Potěšili nás 
svým zpěvem letos už podruhé.

Pak už přišel Štědrý den, 
který u nás probíhá podobně, 
jako v ostatních domácnostech. 
V 10.00 hodin byla v kapli mše 
sv., odpoledne jsme připravili 
slavnostní tabuli s přípitkem, 
tradičními pokrmy, koledami, 
dárky… 

Překvapením štědrého večera 
se stala návštěva otce biskupa 
Františka Václava Lobkowicze. 
Obyvatelé domova budou ještě 
dlouho vzpomínat na srdečnou 
atmosféru, provoněnou smíchem, 
zpěvem a vyprávěním. 

A za pár dnů je tu nový rok. 
Snad se nám v něm bude dařit 
alespoň tak jako letos.

Prchalová, vrchní sestra
Domova pokojného stáří

Rozhovor nám poskytl pan 
starosta tři dny před koncem roku 
2003. Jaký byl pro vaši obec tento 
rok?

Jak vidíte, za tři dny tady má-
me Nový rok, na který se všichni 
těšíme a předpokládáme, že bude 
lepší než rok 2003. Nutno ovšem 
říci, že rok 2003 byl pro naši obec 
více než dobrý, byl úspěšný. Do-
kázali jsme splnit vše co jsme si 
předsevzali a naplánovali. V prv-
ní řadě je dokončení výstavby 
a uvedení do provozu nové čis-
tičky odpadních vod. V současné 
době je na tuto čističku napojeno 
80 % obyvatel. Těch zbývajících 
20 % napojíme začátkem roku 
2004. Kromě této náročné akce 
jsme investovali značnou částku 
do opravy střechy na základní 
škole a vybavení kuchyně. Děti, 
které nastoupily po prázdninách 
měly nad hlavou novou střechu 
a novou kuchyň školní jídelny.

Obec Sudice je vybavena vším 
potřebným, tj. vodovodem, kana-
lizací, je plynofikována, nyní máte 
i čističku odpadních vod, co tedy 
budete dělat v roce 2004?

Obávám se, že na lenošení 
a zahálku nebude čas, chceme 
dále naši obec vylepšovat pro 
spokojený život našich občanů. 
Ale abych byl konkrétnější, 
především budeme splácet dluh 
a jistiny. Bude nutné dokončit 
kanalizaci u těch zbývajících 
20 % rodinných domků s návaz-
nou opravou komunikací. V obci 
je třeba neustále provádět údržbu 
stávajících zařízení a veřejných 
prostranství. Rovněž máme v plá-
nu zahájit výstavbu inženýrských 
sítí pro nově plánovanou výstavbu 
7 rodinných domků. Samozřejmě 
že u sedmi stavebních míst nezů-
staneme protože našim záměrem 
je zvyšování počtu obyvatel naší 
obce. Obec Sudice bude po dovr-
šení našeho úsilí výstavby komuni-
kace 1 – 46 spojující přímo Opavu 
s Ratiboří (přes Sudice), o kterou 

mimochodem bojujeme nebo usi-
lujeme již 12 let, ještě alternativ-
nější obcí než je doposud. 

Pane starosto, obec Sudice je již 
nyní atraktivní obcí, dovolím si 
říci, že mně osobně nepřipadá jako 
obec, ale jako město. Nebudete v bu-
doucnu usilovat o statut města?

Samozřejmě že každá chvála 
naší obce mě těší a myslím, že 
i naše občany. Pokud se týče statu-
tu města, tak v dohledné době nic 
takového nepodnikneme, ale naše 
obec nemusí žádat o statut města, 
nám stačí pouze obnovit zařazení 
obce, protože Sudice okolo roku 
1724 městem byly. Dokladem to-
ho je, že ve starých pozemkových 
mapách je název lokality pozemku 
za městem.

Jaké jsou tedy vaše plány na rok 
2004 a léta další. Zcela určitě jsou 
vaše představy o budoucnosti Sudic 
vyšší. O čem přemýšlíte?

Samozřejmě že bychom chtě- 
li toho daleko více než to co 
máme, ale vše se odvíjí od fi-
nančních možností a ty nám 
z nebe nepadají. Nevíme jak to 
bude s možností získání různých 
dotací po vstupu do EU. Chceme 
být připraveni na možnost podá-
ní žádosti. To předpokládá mít 
zpracované příslušné projekty. 
Chci navrhnout obecnímu za-
stupitelstvu zpracování projektu 
na výstavbu domu s malostráž-
ními byty, které by mohli užívat 
i naši senioři s možností zajištění 
donášky stravy, nebo výstavbu 
„Domu s pečovatelskou službou“. 

Další naší představou je vý-
stavba obecního domu. Náš obec-
ní úřad sídlí v církevní budově 
majetku. Podle jeho technického 
stavu tento dům vyžaduje opravu 
a rekonstrukci cca za 3 milióny 
korun. Takže i tato záležitost se 
musí řešit. Co nás ale bezpro-
středně čeká, je rekonstrukce 
základní školy, kde máme částeč-
ně vyřešen pouze jeden pavilon. 
U těch zbývajících musíme rovněž 
vyměnit okna, podlahy, provést 
zateplení. Čeká nás fůra práce, 
chuť bychom měli, ale peníze, ty 
pro změnu nemáme. 

Chci touto cestou popřát do 
nového roku jen to nejlepší, hod-
ně pevného zdraví, trpělivosti 
a tolerance. Hodně vzájemné úcty 
a umění naučit se uznat práci těch 
druhých a zamyslet se nad sebou 
samým, abychom se nemuseli za 
své chování  stydět a abychom 
alespoň tak spokojeni jako dnes 
prožili celý příští rok.

Děkuji Luk

poSlední den v Roce
Jako poslední den roku byl 

uznáván den sv. Silvestra teprve 
od středověku. Do té doby byla 
počátkem církevního roku prv-
ní adventní neděle. Ve středo-
věku se ustálil počátek roku na 
1. leden. V Římě bylo toto da-
tum ukotveno již ve 2. stol. př. 
n. l. a spojovalo se s antickými 
slavnostmi doprovázenými 
bujnými slavnostmi a hodová-
ním. Církev se záměrně snažila 
napodobování těchto zvyků 
nepodporovat. 

Na silvestrovský stůl byly ve 
středověku podávány pokrmy 
téměř stejné jako na Štědrý den. 
Teprve oslavy příchodu nového 
století na přelomu 19. a 20. 
století se charakter silvestrov-
ských oslav změnil. Tabule se 
stala neobyčejně bohatou. Tento 
trend se udržel po celé další 
století. Na Silvestra nesmělo 
chybět pečené sele, které mělo 

zaručovat štěstí a čočka jako 
symbol množství peněz. O půl-
noci se podával ovar s křenem 
a jablky a bílá ovarová polévka. 
Na Silvestra i na Nový rok 
se nesměla pojídat drůbež či 
ptactvo, aby neodlétlo z domu 
štěstí.

Silvestrovské oslavy nemají 
takovou tradici jako některé 
další svátky. Do lidové tradice 
se tento den a silvestrovské 
zvyky dostaly ještě později, 
proto nejsou tak obsáhlé jako 
například ty vánoční. 

Přes silvestrovskou noc ne-
směla hospodyně nechat sušit 
prádlo a posměchu byl vystaven 
ten člen rodiny, který vstal nej-
později ze všech z postele. Ko-
nec starého roku provázel vždy 
a všude přípitek s přáním zdraví 
a štěstí, což činili všichni lidé 
nezávisle na čase, majetku a 
víře.


