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Jako měsíčníku výrazně regio-
nálního charakteru, nám přísluší 
nanejvýš příjemná povinnost. 
Všechny patrioty, kteří si rádi 
připomínají svou přináležitost 
k hlučínskému mikroregionu, 
totiž zveme k povánočnímu roz-
jímání před lidovými betlémy. 
Vystavené exponáty pocházejí 
téměř výhradně z rukou lidí, 
jejichž osudy jsou rozličnými 
způsoby spjaty s Hlučínskem, 
nejčastěji jde o obyvatele Hlučína 
a okolních obcí. Zhruba desítka 
vystavených betlémů pochází 
z obcí za řekou Opavou, jako na-
příklad perníkový betlém s cuk-
rovou polevou z Dobroslavic.

V budově hlučínského zámku 
bude až do 2. února 2005 k vidě-
ní nepočítaně vystavených betlé-
mů (počítat exponáty je vyloženě 
obtížné, neboť vás pravděpodob-
ně ohromí kvalita zpracování vý-
stavy a kvantita upadne do jejího 
stínu). Dostavíte-li se v kterýkoliv 
všední den v časech 8.00–12.30 
a 13.00-16.00 hodin, budete mo-
ci v několika výstavních místnos-
tech zhlédnout betlémy vyrobené 
nejroztodivnějšími technikami 
– malované na skle, vyřezávané 
ze dřeva, odlité ze sádry, malova-

né na kameni, splétané ze stébel 
slámy či paličkované v bělostné 
krajkové kousky.

Mně osobně kromě jiného 
vyrazila dech zejména řezbářská 

dovednost, která dala vzniknout 
betlému vystavovatele Gerharda  
Jandy z Hlučína a také bet-
lém paní Miroslavy Lischkové 
z Bolatic–Borové vytvořený 
z ohromného množství figurek 
splétaných ze slámy. Její betlém 

představuje život na venkově 
v celé jeho šíři, detailně nesčetně 
řemesel, činností, budov mnoha 
účelů a  hospodářských i exotic-
kých zvířat. Jako velmi neotřelé 

se mi zdálo zpracování, kdy byl 
betlém nalepen a vymodelován 
ze stébel slámy na kus stromo-
vé kůry. A vězte, že betlém lze 
vyrobit i ze stromových větviček 
nebo kukuřičného šustí. Několik 
skládaných papírových exponátů 

poskytla ke zhlédnutí i hlučínská 
umělkyně Jana Schlossarková. 
Zřejmě mezi nimi najdete i ten, 
který máte sami doma v obý-
vacím pokoji. Uvedené tipy 
chápejte jen jako lákavé sousto, 
tyto řádky mají sloužit jako po-
zvánka, nekladou si tedy za cíl 
vás slovy nasytit, nýbrž přimět, 
abyste popisovanou krásu vyšli 
obdivovat sami. 

Pro lidi je příběh o narození 
Jezulátka tak přitažlivý, že si 
betlémy sami vyrábějí a využí-
vají k tomu stále nové techniky, 
obohacují je o postavičky, které 
s biblickou zprávou o narození 
Mesiáše třebaže nemají nic spo-
lečného, ale nádherně dotvářejí 
prostředí okolo prostého chléva. 
Díky tomu vznikají lidové bet-
lémy, vypovídající o řemeslných 
dovednostech lidí.

Náš obdiv jde ruku v ruce 
s úctou k tradicím a zručnosti 
hlučínského člověka.

Díky na závěr patří pracov-
níkům Muzea Hlučínska v čele 
s ředitelem, p. Chrásteckým, 
v jejichž hlavách nápad uzrál 
a kteří si dali práci, situovat jed-
notlivé exponáty do výstavních 
prostor hlučínského zámku. 

Pozvánka k betlémům

Hlučínsko má svéHo zástuPce v radě kraje
Redakce našich novin v pod-

zimním čísle u příležitosti voleb do 
kraje oslovila pana Petra Adamce, 
starostu města Hlučína a předsedu 
Sdružení obcí Hlučínska, dnes 
i radního kraje, aby se s námi po-
dělil  o aktuální informace.

Dnes jsme jej opět navštívili 
a položili další otázky.

Pane radní, nejdříve Vám 
blahopřejeme k Vašemu zvolení. 
Kde vidíte své místo v radě kraje 
v návaznosti na náš region?

„Dovolte, abych nejdříve 
u příležitosti  nového roku 
2005 popřál všem čtenářům 

pevné zdraví, duševní pohodu 
a mnoho krásných chvil v kruhu 
rodiny a dobrých přátel. Dále si 
dovoluji touto formou poděkovat 
všem, kteří přispěli k mému 
zvolení.

Jako člen rady kraje mám 
především na paměti jeho celko-
vou prosperitu a  rozvoj.

Samozřejmostí také je, že 
v rámci kraje budu podporovat 
náš region, a to především tím, 
že budu přenášet aktuální in-
formace mezi krajskými orgány 
a kolegy na radnicích. 

Pokračování na straně 4

Tak jsem pro svou vlastní potřebu 
nazvala 1. leden, protože jej z tohoto 
úhlu pohledu můžeme chápat jako 
den, který je charakteristický největ-
ším počtem lidí, kteří ve stejný čas 
ve svých domovech s nadějí hledí do 
nového roku, a to převážně s optimis-
mem (s výjimkou kuřáků, kteří tuší, 
že ani letos se odvykací kúra nezdaří). 
První den v roce se v českých zemích 
slaví zpravidla dobrým obědem, 
u něhož se sejde rodina, procházkami 
a přátelsky laděnými návštěvami pří-
buzných a přátel. Bývá zvykem přát 
svým nejbližším zdraví a štěstí do 
dalšího roku. Nebylo to tak vždy, že se 
rok začínal prvním lednovým dnem. 

Toto je teprve dohoda z doby nové ci-
vilizace, uměle vytvořená a z hlediska 
našich předků uznávajících přírodní 
koloběh v podstatě nelogická. Pro 
naše předky totiž byly mezníky v roce 
fáze Měsíce a postavení Slunce. Oko-
lo nich se také střádaly mnohé pohan-
ské obřady. V některých zemích  rok 
začínal v březnu, který symbolizoval 
probouzení přírody a rození mláďat. 
Někde se zase větší význam připiso-
val dni zimního slunovratu. 1. leden 
se začal ujímat v 15. století, všeobecně 
přijat ale byl až o dvě století později, 
zejména díky síle tradičních zvyklostí 
mezi starousedlíky a také jejich neo-
chotě ke změnám.

den očekávání
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zaHrádkáři Před jarním startem

Ryby na leden
1. den - dobrý zrána, průměrný 

po poledni
2. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
3. den - dobrý do 13.00 ho-

din
4. den - docela dobrý po 

poledni
5. den - dobrý do 15.00 hodin
6. den - průměrný od 15.00 

hodin
7. den - dobrý pouze po po-

ledni
8. den - dobrý pouze po po-

ledni
9. den - docela dobrý po po-

ledni
10. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
11. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
12. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
13. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
14. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
15. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
16. den - špatný den
17. den - je dobrý zrána, prů-

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

la dobrý po poledni
19. den - je celý průměrný
20. den - je celý průměrný
21. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
22. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění
23. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
24. den - je celý průměrný
25. den - špatný den
26. den - špatný den
27. den - docela dobrý od rána 

do šera
28. den - dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni
30. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
31. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni

Petrův zdar

rybáři, Pozor!
Ještě jednou všem čtenářům 

do nového roku hodně zdraví, 
pohody v rodinách a mnoho 
úspěchů pěstitelských na vašich 
zahrádkách.

Po Vánocích už pamatujme 
nařezat rouby peckovin a založit 
je do země na severní strany, aby 
na ně nesvítilo slunce. Totéž 
uděláme s jádrovinami koncem 
ledna.

Ještě si zkontrolujte ploty, 
aby se vám nedostali zajíci na 
zahrádku. Také můžete při 
teplotě plus sedm stupňů znovu 
zasáhnout preventivně proti 
kadeřavosti broskvoní, a to buď 
Kuprikolem, Šampiónem, nebo 
také Sillitem. Po loňském sil-
ném napadení je třeba zasáhnout 
už teď v zimním čase.

Už se také budeme připra-
vovat na výsev papriky, celeru 
a kdo má skleník, tak také raj-
čat. A znovu nám nastane shon 
a starost, aby se nám všechno 
podařilo vypěstovat do jarní 
výsadby. Toto období je start 
pro milovníky zahrad a nesmíme 
něco zanedbat, na jaře bysme 
to těžko napravovali. Všechno 
záleží na průběhu počasí. Už si 
můžeme také nakoupit semena, 
která budeme vysévat na jaře. 
Využijte zimního času, kdy jsou 
obchody málo navštěvovány a my 
máme více času si vybrat. Toto 
se jedná také u koupi postřiků 
a hnojiv. Staré přísloví říká: kdo 
je připraven, není překvapen.

Teď se chci s vámi podělit 
o poznatky z Oblastního školeni 
v Ostravě-Zábřehu. Základní 
postřik na jaře by měl být OLE-
OEKOL nebo SILLIT, proti 
strupovitosti. Proti SAZOVI-
TOSTI je výborné DITHANE.

Pak jsme slyšeli přednášku 
o pěstování vinné révy od ing. 
Zajíce. Plodné dřevo pěstovat 
vodorovně a patra od sebe 80 
cm. Na jeden hrozen nechat 12 
listů. Pěstování na hlavu u nás 
nedoporučuje.

Při řezu na jaře se nechávají 
tažně na 8 až 12 oček, polotažně 
na 5 až 8 oček. Množení z řízků 
se může koncem listopadu, do 
perlitu nebo propařených pilin. 
Sázení zakořeněné rostliny se 
provádí tak, že se vykope jam-
ka 40x40 cm a hloubka 60 cm. 
Dolů dáme hrst CERERITU, 
30 cm kvalitní ornice, nasadí se 
sazenička, dá se kvalitní zemina 
a nahoru jalová zem ze spodu 
jamky. Sázet 5 cm pod úroveň 

země, nebo zasadit a nakopčit 
asi 15 cm. Po zasazeni před zi-
mou nasypat buď zeminu, nebo 
chvojí, nebo suché listí a to tako-
vou vrstvu, kolik u nás promrzne 
půda. Po mrazech na jaře při 
rašení pak rozhrneme hrůbek. 
Ještě nám doporučil odrůdy pro 
náš kraj a to: Árkádia, Diamant, 
Krupky, Julský biser, Olšava, Pa-
nonia Kincze, Polar, Vitra, Prim 
je rezistentní odrůda, poloraná 
až ranná. Kardinal, modrá odrů-
da, Panonia Kincze poloraná od-
růda, Diamant se musí ošetřovat 
proti škůdcům. Vitra je sklení-
ková odrůda, velmi náchylná na 
oidium a plíseň. Sieger, malé 
bobulky, moštová velmi ranná 
kolem 15. července zralá,odolná 
proti mrazům ve dřevě. Kardinal 
červené pozdní. Ametyst, krás-
né hrozny, není však odolná vůči 
mrazu ve dřevě. Krystal, malé 
hrozny, malé bobulky, velmi 
raný, nedoporučuje.

Další přednáška byla o pěs-
tování broskvoní, meruněk, 
slivoní, plus podnože. Přednášel 
přítel MATEJSEK z Nového 
Města nad Metují. Je to veliký 
odborník.

Doporučuje používat na 
první jarní postřik proti všem 
přezimujícím škůdcům SUL-
KU, zabírá na roztoče a také na 
halčivce na černém rybízu. Pře-
kvapilo mne, že nedoporučuje 
z meruněk Velkopavlovickou 
a to z toho důvodu, že je chou-
lostivá na mráz.

Více doporučuje odrůdu KA-
ROLA.

Broskve se dělí na chlupaté 
a lysé holé, dále odlučitelné, 
neodlučitelné nebo poloodlu-
čitelné. Také nedoporučuje ve 
vyšších polohách pěstovat nek-
tarinky, zdůvodnil to tím, že 
když dostanou hodně vody, tak 
praskají. Broskve jsou většinou 
samosprašné. Půda by měla být 
propustná a zahřevná, hlavně 
spodina má být propustná a ne-
zamokřená, jinak se tvoří klejo-
tok a odumírají kořeny. Chránit 
před severo východními větry. 
Broskve jsou náročné na světlo. 
Sázet tam, kde jím nestíní žádný 
strom, nebo budova. Velice do-
poručoval nové hnojivo HYD-
ROKOMPLEX-jsou to granule, 
které se jemně rozhodí pod ob-
vodem koruny, pak jednou za 14 
dní zalít vodou, aby se granule 
rozpustily. Jedna granule nám 
pohnojí plochu asi 10x10cm, 

proto posypeme velice řídko.
Podnože pro slivoně a ta-

ké meruňky a broskvoně jsou 
nejlepší ŽILIENKA. Žilienka 
podrůstá mírně a dále od kmín-
ku. Doporučuje řezat slivoně 
i v době květů. Roubovat se má 
jen vrcholová část roubu, ne 
mezidřevo.

Vlašský ořech doporučuje ře-
zat v době, když nové přírůstky 
dosáhly délky 3 až 5cm, to je 
v průběhu měsíce června. Zával 
řezné rány se dělá do konce 
července, a to asi 10 až 20 mm, 
později už ne.

Ještě nám doporučil použí-
vat LEDEK VÁPENATÝ při 
rašení, a to5 l roztoku na jeden 
stromek. Na 10 l vody se dává 1 
dkg ledku. Za 10 dnů opakovat 
celkem 5 krát. Od července na 
list až do srpna a pak používá-
me WUXAL-kalcium CAO. Je 
to preventivní ošetření i proti 
pihovitosti jablek. Tímto Wuxa-
lem můžeme ošetřit i rezistentní 
odrůdy u jabloní, prodlouží to 
skladovatelnost plodů. Ještě nám 
doporučil na zamazávání ran po 
řezu INERTOL.

Už se také zajímejte o rouby, 
a to hlavně rezistentní u jabloní. 
Jaro je tady hned a vy budete 
připraveni na roubování. Jistě 
máte přehled u koho tyto rouby 
můžete získat. Také už si při-
pravte nářadí a hlavně si dobře 
nabruste roubovací nože. Ostrý 
nůž je polovina úspěchu při 
roubování. Také nůžky je třeba 
řádně nabrousit. Čím hladší 
je řezná rána, tím lépe se dělá 
hojivý zával.

Pamatujte také na krmení 
ptactva v zimním období. Když 
udržíme ptáky na našich za-
hrádkách v zimě, tak se nám 
odvděčí při likvidaci hmyzu 
a škůdců. Znovu vám připomí-
nám, abyste pamatovali na stále 
zelené stromky a keře, které 
musíme i v zimním období za-
lévat. Hlavně u Rhododendronu 
je to velice důležité. Tento nikdy 
přes zimu nezmrzne, ale uschne 
při nedostatku vláhy. Všechny 
rostliny, které jsou zelené i v zi-
mě, odpařují vodu a proto při 
bezmrazých a teplých dnech jim 
musíme vodu dodat.

Ochutnávejte také vypálené 
produkty jablek, hrušek a šves-
tek a odpočívejte ať máte hodně 
sil pro jarní práce.

To vám přeje:
Erich D U X A z BOROVÉ
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Simpsnova poušť

AUTO HRUŠKA s.r.o. 
Budovatelská 8,  Ludgeřovice,  Tel.: 595 052 565, 595 053 906 
Krnovská 163,   Opava-Jaktař,  Tel.: 553 609 986, 553 609 980

Je něco málo po poledni 
a slunce jako na dlani. S Kevinem 
rychle natahujeme plachtu mezi 
dvě tyče a jeho terénní vůz. Ten-
to přístřešek je jediným možným 
útočištěm před všudypřítomným 
horkem. Na večer je na programu 
schůzka všech účastníků závodu, 
včetně jejich doprovodných posá-
dek a organizačního štábu.

Hlavním tématem je pitný re-
žim. „Pít, pít a zase pít“, ozývá se 
z úst šéfa závodu, který zároveň 

připomíná, že v minulosti zde 
teploty dosahovaly až 47 °C. Na 
to, že je teprve jaro, to není zrov-
na málo, napadlo mne.

Domlouvá se společná frek-
vence vysílaček doprovodných 
posádek, specifikují se možná 
úskalí pro řidiče a na závěr se 
rozdávají startovní čísla. Číslo 15 
je pro mne.

Uléhám jako jeden z po-
sledních a hlavou se mi honí 
nejrůznější myšlenky. Nejvíce 

však myslím na svá záda. Ta 
rozhodnou.

l. den
Vstávám velice brzy. Ve 4.45 

jsem na nohou a první co dělám, 
je pevný stisk předního a zadní-
ho kola. V klidu odcházím na 
snídani do Bruceno stanu. To je 
ještě tma a musím říct, že i zima. 
Kevin mezitím balí náš „tábor“. 
Začínám se rozcvičovat a dostá-
vat se do provozní teploty.

5.30 odjíždí první kolona 

vozidel a s nimi i Kevin. Já mám 
ještě půl hodiny čas. Protahuji 
se, poklusávám a cítím stoupa-
jící nervozitu. V 5.50 odněkud 
slyším mé jméno. „Dali“, ozývá 
se z místa startu. Odcházím na 
váhu. 58 kg, jsem bezkonkurenč-
ně nejlehčí! Vážením závodníků 
se sleduje úbytek jejich tělesné 
váhy. Jdu zpátky do klusu. A to 
už se obloha zabarvuje do oran-
žova. Zase mě volají. Poslední 
dobíhám na start. Odpočítávají 

800 555 747

se závěrečné vteřiny. „Go“!
„Smečka“ se dává do pohybu. 

32členný peloton vyráží směrem 
ke slunci a ukrajuje tak první 
metry pískem z oněch 592 km. 
Nájezd na první dunu, písečnou 
vlnu navátou větrem a rázem 
všichni řadí na lehčí převod. Ti, 
kteří to nestihli, seskakují a jed-
noduše běží. Tak to byla ta první, 
ale dnes jich má být 400! Vychází 
slunce, ale já přesto cítím chlad. 
A nejen ten. Ozývají se i záda. 
Bolí! Předjíždí mě pár jezdců. 
Držím se za nimi a snažím se 
odkoukat techniku jízdy v písku. 
To je jediné, o co mi dnes půjde. 
Zjistit správnou techniku jízdy 
a ušetřit co nejvíce sil na zítřejší 
ranní etapu. Jednou dokonce 
bloudím, to když nevědomky 
sjíždím z trasy a mířím někam 
do prostoru... S mizernými poci-
ty dojíždím do cíle, bolest je vše, 
co jsem vlastně vnímal. Žádný 
písek či horké slunce, ale těžce 
snesitelná bolest zad! To stejné 
se opakuje i v odpolední etapě, 
po které téměř neumím chodit 
vzpříma.

Ignoruji večerní vyhlášení 
výsledků a raději zvažuji co dál. 
Snižuji sedlovku o 1 cm a myš-
lenkami se přesouvám na zítřek. 
Kevin mi mezitím hlásí, že jsem 
dnes dvakrát dojel sedmý.

2. den
Na to, že jsem včera neuměl 

chodit vzpříma, se cítím v poho-
dě. Po poradě s Kevinem upouš-
tím z pneumatik vzduch, abych 
tak lépe projížděl úseky s hlubším 
pískem, který se dnes má objevit. 
Obecné se říká, že dnešní ranní 
etapa je rozhodující. Je totiž 
nejtěžší. Kdo ji dojede celou, má 
velkou šanci dojet celý závod.

„Zkus to zajet sprintem,“ radí 
mi Kevin. „Prostě to kolo nakop-
ni, proleť pískem a zastav se až 
v cílí,“ pokračuje.

Hmm, 70 km sprintoletem. 
Dobrý vtip!

Pokračování na straně 5
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Láska se nevyprosí ani …(tajenka)
            Božena Němcová
VodoroVně: A. Druh trávy (nář.); bicykl; rychle (nář.); pancéřové dveře; 

SPZ Prostějova. B. Bajkař; hele (nář.); kočárek (nář.); odseknutí; dravec. C. Výherní 
lístek; samohláska; planetka; děvče (nář.); národní tanec; iniciály herce Fialy. D. Krů-
pěj; přitakání; deštník (nář.); umělecké styly. E. Pouliční svítilny; hybná síla; umělecká 
literatura. F. Vak; nezahraje (nář.); iniciály herečky Konvalinkové; čidlo zraku. G. 
Špatnost; římsky 501; SPZ Kolína; ozdobná šála; nejvyšší karta; chemická značka 
astatu; římsky 1006. H. Kůň; nebo (angl.); domácí zvíře; obyvatel našeho světadílu. 
CH. Části lodi; pozdrav; ubližovat; sovětský tanec; souzvuk.

SVISLE: 1. Přípravek k úpravě vlasů; SPZ Zvolenu. 2. Cizokrajná rostlina; 
planá řeč (nář.). 3. Aspik; značka mouky; iniciály herce Olšovského. 4. Předložka; 
silvestrovská třaskavina; předložka. 5. Mužské jméno; kněz; ypsilon. 6. Zamrzlá 
plocha; protějšek; otázka při sázce. 7. Části střechy; díra. 8. Vrh; výzva; citoslovce 
kukačky. 9. SPZ Olomouce; Evropan; SPZ Ostravy; pohádková postava. 10. TA-
JENK A. 11. Snížený tón; předložka; omáčka (nář.); mimozemšťan. 12. Značka 
metru; písmeno „K“; zájmeno; dívčí jméno. 13. Část chrámu; písemná práce. 14. 
Souhlas; Státní pedagogické nakladatelství; barvivo na vajíčka. 15. Zbojník; patřící 
Ikarovi. 16. Umělecký styl; proud. 17. Naše metropole; SPZ Kroměříže; předložka. 
18. Pečiva; zabijačková pochoutka. 19. Skřítek; obyvatel Asie.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 1. 2005. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za prosinec je Kateřina Honusová, Bobrovníky. Blahopřejeme.

křížovka

ProGram kina mír Hlučín
leden 2005

na co si dát Pozor na nový rok

pátek 7. 1. v 19.30 hod.
PUrPUroVÉ ŘEKY 2: AnděLÉ APoKALYPSY MN, Francie, 
Velká Británie, Itálie – kriminální thriller. 

sobota 8. 1. a neděle 9. 1. v 17.00 hod. 
VETŘELEC VS. PrEdÁTor  MP od 12 let, Velká Británie, Kanada, 
ČR – sci-fi horor. 

pátek 14. 1. v 19.30 hod., sobota 15. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
oTEVŘEnÉ MoŘE  MP od 12 let, USA – drama. Zůstali sami v čelis-
tech oceánu…

neděle 16. 1. v 15. hod. Představení pro děti
KAMArÁd KrTEČEK Pásmo kreslených pohádek o krtečkovi

neděle 16. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
SAnTA JE ÚCHYL ! MN, USA, SRN – kriminální komedie. Kdo říkal, že 
Santa nosí dárky! 

pátek  21. 1. v 19.30 hod., sobota 22. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
AnAKondA: HonBA ZA KrVAVoU orCHIdEJÍ MP, 
USA – dobrodružný thriller. V džunglích Bornea se skrývá smrt.

neděle 23. 1. v 17.00 hod.
HorEM PÁdEM MN, ČR – komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás 
rozesměje. V hlavní roli Petr Forman, Jiří Macháček, Emília Vášáryová a další.

čtvrtek 27. 1. v 19.00 hod., pátek 28. 1. v 19.30 hod., sobota 29. 1. v 17.00 a 
19.30 hod., neděle 30. 1. v 17.00 a 19.30 hod.
KAMEŇÁK 3 MP od 12 let, ČR – komedie. 

pátek 28. 1. v 17.00 hod., sobota 29. 1. v 15.00 hod.
ÚŽASŇÁKoVI MP, USA – rodinný animovaný dobrodružný. Do večeře mu-
sejí zachránit svět… V českém znění.

Pokračování ze strany 1
Mám na mysli informace, 

které mohou využít nejen sa-
motné obce, ale také i zájmové 
organizace či jednotlivci. Také 
budu v krajských orgánech pre-
zentovat potřeby Hlučínska. 
Dnešní  rychlý rozvoj infor-
mačních technologií a rychlý 
přenos dat velmi usnadňuje 
přístup k potřebným informa-
cím, a zde jde jen o to včas 
reagovat.“

Pane předsedo, a co připra-
vujete v rámci Sdružení obcí 
Hlučínska v letošním roce?

„Vedle podpory již tradič-
ních  akcí se v letošním roce 

zaměříme na další propagaci 
našeho regionu, a to všemi 
moderními prostředky. Naším 
cílem je mj. podpora všech 
regionálních tradic a aktivit, 
které vytváří obraz Hlučínska. 
Pokud se nám to povede, posí-
líme identitu regionu a násled-
ně pak zájem o něj.

A to je snad to maximum, 
které si jen  můžeme přát. Zá-
leží ovšem na nás všech a já si 
přeji, aby se nám to všem dařilo 
a povedlo. 

Děkujeme Vám za rozhovor 
a přejeme  Vám mnoho zdaru ve 
Vaší činnosti.

Redakce

Hlučínsko má svéHo zástuPce v radě kraje

vzPomínka na tři mudrce

Pokud bychom měli bez-
meznou důvěru ve všechny 
pověry spjaté s Novým ro-
kem, měli bychom co dělat, 
abychom za těch čtyřiadvacet 
hodin stihli vše, co se po nás 
žádá. 

1. ledna bychom se roz-
hodně neměli hádat, zlobit, 
rozčilovat a urážet. Do peněz 
by nám trošičku mohlo vlézt 
doporučení, abychom na sobě 
měli něco nového a něco málo 
drobných by se nám mělo po-
valovat i v kapse.

Hospodyně by doma měly 
mít čisto a uklizeno a dát si po-
zor, aby nemusela sbírat střepy 
z rozbitého nádobí. Během 
tohoto dne se též radí z domu 
nic nevynášet, aby to po zbytek 
roku v domě nepochybělo.

V některých krajích se peč-
livě studuje, kdo vstoupí na 
Nový rok do domu první. Dítě 
s sebou totiž přinášelo štěstí, 
zatímco stará žena (někde žena 
jakéhokoliv věku) byla zname-
ním neštěstí.

Leckde vám na Nový rok 
zakážou prát prádlo  nebo mlá-
tit obilí (pokud si v opačném 
případě nechcete zabezpečit 
špatnou úrodu). 

Tradičním obědem bývá 
ovar nebo čočka – rozhodně 
nepodávat nic okřídleného a 
opeřeného, aby vám z domu 
neuletělo štěstí. V některých 
rodinách se na Nový rok po-
dává vánočka se zapečenou 
kuličkou hrášku. Štěstí se pak 
celý rok drží toho, kdo hrášek 
nalezne.

To bývá den, kdy je zvykem, 
že z domácností mizí vánoční 
stromečky. Ty umělé se zaba-
lí, aby na ně neusedal prach, 
pod těmi živými se vyluxují 
poslední snítky jehličí a pokud 
se dodržuje starý zvyk, zatopí 
se s tímto stromkem další rá-
no v kamnech a uvaří se káva, 
čímž se udělá tečka za vší oz-
dobenou nádherou.

Tento den však pro křesťany 
bývá názorněji spjat s předsta-
vou koledníků v bílých pře-
pásaných košilích s korunami 
na hlavách. Svátek Tří králů 
uzavírá oslavu Kristova na-
rození a zahajuje přípravu na 
Velikonoce. 

Tři králové se zrodili ze 
středověké legendy navazující 
na Matoušovo evangelium. 

Tato legenda popisuje, jak 
se novorozenému Ježíši přišli 
poklonit mudrci s dary, kterým 
jasná hvězda ukázala cestu. Je-
jich počet kolísal, ale ustálil se 
na třech – zejména díky tomu, 
že Matouš vyjmenoval tři dary 
– zlato, kadidlo a myrhu a dá 
se tak předpokládat, že každý 
z nich nesl jeden. 

Ostatky tří králů se od roku 
1194 nacházejí v chrámu v Ko-
líně nad Rýnem, který tímto 
získal na popularitě a stal se 
oblíbeným poutním místem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Historie města –„kravařští ve víru staletí“
Pokračování z minulého čísla

Macákům bylo panství zaba-
veno za účast na protihabsbur-
ském povstání a přešlo do rukou 
majitele Michala Sendivoje ze 
Skorska. O dalších osudech pan-
ství je následující příspěvek.

Úspěchy císařských vojsk 
upevnily habsburský absolutis-
mus natolik, že panovníku Fer-
dinandu II. umožnil soustředit 
moc ve vlastních rukou. Protes-
tantské šlechtě byl zabaven maje-
tek a jediným povoleným vyzná-
ním bylo vyznání katolické.

Konfiskované panství Kaš-
para Macáka se ocitlo v moci 
cizince Michala Sendivoje ze 
Skorska. Vzdělaný rodák z Kra-
kovska se zhlédl v alchymii, kte-
rá v jeho době poutala pozornost 
mocných. Opustil rodné končiny 
a přes Slezsko se vypravil do 
Prahy, kde působil u dvora císaře 
Rudolfa II. a brzy se stal jeho 

oblíbencem. Válkou zadlužený 
císař mu za jeho služby nabídl 
konfiskovaný majetek - Kravaře 
a Kouty. Sendivoj jako starý 
a nespokojený muž toužící po 
penězích, měl neustálé konflikty 
se svými sousedy. Neplatil ani 
zemské daně, takže se dostával 
do kontraverzí s krnovskými 
stavy. Roku 1632 bylo panství 
podrobeno soupisu pozemkové-
ho majetku (tzv. urbář), kde byl 
zaznamenán popis rytířského 
sídla, uvedeno ocenění dvora se 
stájemi, květinovou a ovocnou 
zahradou, rybníkem, dvěma 
mlýny, palírnou, pivovarem 
a chmelnicí. Zpupný šlechtic 
zvažoval prodej majetku, ale 
smrt byla rychlejší. Sendivoj 
zemřel r.1636 a pochován byl 
v Opavě. Téhož roku se provdala 
jeho dědictvím obdařená dcera 
Veronika Marie za císařského 
rytmistra Jakuba z Eichendorf-

fii, který jako první přijal na kra-
vařskou farnost koncem července 
1639 znovu katolického kněze 
Jakuba Ignáce Frische. Ten se 
společně se zbožnými majiteli 
a poddanými zaměřil na obnovu 
poškozeného kostela. Jeho domi-
nantní věž byla r. 1641 opatřena 
velkým zvonem, odlitým v dílně 
opavského zvonaře Christopha 
Gampkeho. Na jedné straně 
zvonu je zobrazen sv. Bartolo-
měj, patron zdejšího kostela, na 
straně druhé je obraz Panny Ma-
rie a Eichendorffův podpis. V r. 
1646 nechal Jakub Eichendorff 
ze severní strany kostela přistavit 
kapli a pod ní zřídit hrobku pro 
příslušníky svého rodu.

Ve druhé polovině října 1653 
zasáhla bezdětné Eichendorffo-
vo manželství smrt manželky. 
R. 1654 byl Jakub jmenován 
komorníkem knížectví Krnov-
ského a dva roky nato zemským 

hejtmanem. Přes značné zane-
prázdnění nechal po r. 1657 na 
panství zařídit obnovu zpusto-
šené školy a zavést výuku dětí 
poddaných. Roku 1667 se stal 
dědicem panství Jakubův synovec 
Hartwig Erdmann Eichendorff, 
který u poddaných utužoval 
požadavky na robotu a daně. Ti 
se proti němu r. 1669 vzbouřili. 
Z rozhodnutí císaře Leopolda 
z 20. prosince 1670 došlo k usta-
vení komise, která měla za úkol 
vyhrocenou záležitost prošetřit. 
V kauze se objevili praví vůdco-
vé Kašpar Jelito (Peterek), bratři 
Jan a Tomáš Valáškové a Tomáš 
Riederumb. Na ty císař r. 1673 
uvalil jednoroční trest těžkých 
prací na Špilberku.

Hartwig Erdmann r. 1683 
umírá a panství přechází na 
jeho jediného syna Ferdinanda 
Burcharda.

Pokračování příště

Simpsnova poušť

Pokračování ze strany 3
Faktem však je, že pokud tak 

neučiním a má rychlost klesne 
pod 13 km, dojede mě sběrný 
vůz a já budu penalizován. Tahle 
myšlenka nepřichází v úvahu! 
Mám natrénováno 10 000 km, 
jsem nejlehčí a mám skvělé kolo. 
A navíc mám Kevina!

Třetí etapa nezačíná nejlépe. 
Ostré slunce svítí přesně do očí. 
Má tak za následek několik pádů 
oslněných jezdců a málem jsem 
měl pád i já. Jen stěží jsem vybral 
prasklinu v jinak na kost vyprah-
lé a tvrdé hlíně, která se nečekaně 
objevila při strmém sjezdu. Sázka 
na měkčí pneumatiky se vyplácí. 
Opravdu mi to jede. A záda? Vy-
padá to tak, že se přizpůsobují. 
Začíná se mi ta poušť líbit. Na 
startu nás bylo 32, teď jsem však 
úplně sám. Nikde nikdo. Jen pí-
sek, slunce a vyjetá stopa v písku. 
Jsem zrovna na vršku duny, když 
se otáčím za sebe, pak zpět do 
předu a alespoň na chvilku se 
snažím pomyslet na zdejší nádhe-
ru a ne jen na závodění. Konečně 
někoho vidím! Občas se k němu 
přiblížím, aby mi vzápětí zase 
ujel, či úplně zmizel. To nezáleží 
na tom, kdo z nás zrovna na dunu 
„šplhá“, či po ní plachtí dolů, ale 
především na vrstvě písku. Je to 
pár km do druhé občerstvovací 
stanice, ty jsou na každém 20.  
až 25. km. Z itineráře vím, že 

po ní následuje odbočka doleva, 
směrem k jedinému eukalyptu, 
stromu široko daleko. Dobře bu-
de, že se odkloním od slunce, za 
to mě však čeká dlouhý rovinatý 
úsek, na kterém budu v nevýhodě 
díky své muší váze. Vzpomenu 
si na Kevina a „letím“ pískem. 
Nezastavuji se však až v cíli, ale 
na občerstvovačce, jinak bych byl 
diskvalifikován. Musím si vzít 
plnou láhev a pak až pokračovat. 
A tady také dojíždím onu občas 
mizející postavu na kole. Zatím 
co já si pouze měním láhev, on si 
bere vodu do zásobníku v malém 
batohu, s čímž já nemíním ztrá-
cet čas a okamžitě upaluji vpřed. 
Blížím se k zatáčce, první snad 
po 40 km. Nutné snížení rych-
losti využívám k napití a kontrole 
situace za mnou. Teď pro změnu 
ztrácí David, tak se onen cyklista 
jmenuje. Je však váhově těžší, 
což na rovině, která nás teď čeká 
a hlavně bez písku, hraje v jeho 
prospěch. Zrychluji na hranici 
bezpečnosti. Cítím, jak kolo 
místy ujíždí do strany, „ustřelu-
je“. Sporadický písek působí jako 
led, do té doby, než je vystřídán 
tvrdými, za sebou úzce navazu-
jícími vlnami z ujetého písku. 
Míjím opuštěný, oplocený strom, 
párkrát nahoru a zase dolů, až 
konečně povoluji své svraštělé 
celo. Zelená vlajka se žlutým bo-
xujícím klokanem mi signalizuje 

1 km do cíle. Tím projíždím na 
třetím místě, nutno říci, že 
k údivu všech přítomných. Vá-
žím se a zjišťuji, že mi schází 2 kg 
váhy. Se síťkou na hlavě proti 
neskutečně dotěrným mouchám 
odcházím do stínu a těším se na 
první dávku těstovin a samozřej-
mě něco tekutého.

Mám skvělý čas, jenž mi 
umožní dlouhý odpočinek. 
Druhá dnešní etapa začíná ve 2 
hod. odpoledne.

2. den odpoledne
Díky skvělému výkonu z ran-

ní, třetí etapy, mám spoustu 
času na regeneraci. Polehávám ve 
stínu, jím a piji a pravidelně od-
cházím k trnitému keři opodál... 
Žízeň nezná konce. Dvě shozená 
kila mé tělesné váhy prostě mu-
sím dostat zpět.

Stalo se. Mám však kupodivu 
1 kilo navíc, celkem 61 kg. A tím 
to vše začalo. Následovalo vy-
padnutí láhve s pitím a to hned 
třikrát a zaseknutí řetězu. Daň 
nerovnosti terénu. Nejhorší však 
je ten kilogram navíc. Přeplněný 
žaludek odmítá cokoli, včetně 
pití. Rychle stoupající teplota 
mi rapidně ubírá síly, takže se 
nezmůžu na víc než jen na to, 
abych tuto etapu ve zdraví dojel. 
Řádně dehydrován dojíždím do 
cíle. Jsem na 6. příčce, ale hro-
zivě o 3 kg lehčí. S náladou pod 
psa odmítám nabízené těstoviny 

a sázím na nefalšovanou gulášov-
ku z Vitany.

3. den
Povstání z mrtvých. Po chlad-

né noci, kdy se teploměr stěží 
dotkl 3 °C, udivuji na trati sám 
sebe. Cítím, že mé tělo je opět 
vyvážené, schopné vydat ze sebe 
maximum. Dostávám se průběž-
ně na 2. místo. Téměř nekonečná 
rovina podél vyschlého solného 
jezera pokrytého krystalky soli, 
znamená výraznou změnu v pro-
filu terénu. Pravidelně ucucávám 
z hadičky vedoucí z mého malé-
ho batohu až k mým žíznivým 
ústům a eliminuji tak pekelné 
horko. Třetím místem v etapě 
se dostávám zpět do hry. Cítím 
se skvěle a přímo se těším na 
odpolední etapu. Jsem tak mírně 
zaskočen požadavkem skupiny 
závodníků absolvovat následující 
etapu společně a překonat tak sil-
ný protivítr. Nechci kazit skvělou 
atmosféru závodu, takže nakonec 
souhlasím.

Spolupráce však netrvá dlou-
ho. Pomalé, nesouměrné tempo 
mě evidentně brzdí. Ozývají se 
první poziční hlasy, já jsem však 
stále potichu. Ne ale na dlouho. 
Kromě prvních dvou závodníků 
jsou ve skupině všichni, až po de-
sátou příčku v průběžném pořadí. 
Zvažuji pro a proti.

Pokračování příště
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obecní úřad bolatice

Porovnání výPočtu důcHodu v čr a v rakousku

Pane starosto, jak hodnotíte 
hodnotíte rok 2004 z pohledu čin-
nosti obecního úřadu?

Minulý rok nám přinesl mno-
ho dobrého, ale na druhé straně 
se také některé věci nepovedly. 
Získali jsme dotaci na budování 
infrastruktury průmyslové zóny, 
což pro naši obec je nesmírně 
důležité, protože mnoho podni-
katelů čekalo, aby mohli zahájit 
výstavbu. Na druhé straně musím 
říci i to negativní. Žádali jsme 
o dotaci na výstavbu tělocvičny, 
která je pro naši obec nesmírně 
důležitá a kterou jsme nezískali. 
K negativní stránce řadíme i zvý-
šení DPH u stavebních prací, 
které způsobilo snížení investic 
v obci především u opravy míst-
ních komunikací. Nemůžeme 
však myslet pouze na peníze a po-
kud nebudeme mluvit o penězích, 
tak minulý rok byl pro naši obec 
nesmírně pozitivní, neboť se po-
vedlo uskutečnit mnoho kulturně 
společenských akcí, na nichž je 
stále stoupající návštěvnost. Po-

vedlo se s našimi družebními ob-
cemi rozvíjet spolupráci a i občané 
se začali o tyto družební kontakty 
zajímat. Také  mladí lidé se začali 
více zapojovat do veřejného živo-
ta, což je potěšující a řada lidí se 
nebála vystupovat v kulturních 
programech pořádaných obcí. 
Z té negativní stránky je tady 
například, že v důsledku zvýšení 
DPH se nám snížilo množství 
investic na opravy místních ko-
munikací. 

Hovořil jste o dotacích. Nedávno 
jsem četl v deníku „Dnes“, kde pan 
Tošenovský (hejtman našeho kraje) 
píše, že dotace může dostat každý. 

Při žádostech o dotace mu-
síte čekat, zda něco dostanete či 
ne. Je to jako s darem, buď jej 
dostanete, pak jej můžete užívat 
nebo nedostanete a musíte se 
uskromnit a čekat dál. Nedá se 
prostě očekávat, že každá žádost 
bude vyřízena dle vašeho přání 
a plánu. Můj názor je shodný se 
starosty mnohých obcí. Dotace 
by měly být úplně zrušeny a měla 

by být zvýšena daňová výtěžnost 
obcí. Ušetřilo by to obcím mnoho 
času, nervů, ale i financí, protože 
když necháte vypracovat nějaký 
projekt, který je základním do-
kumentem žádosti o dotaci, tak 
tento projekt i další náležitosti 
musíte zaplatit. Svaz měst a obcí 
ČR si dělal takovou kontrolu, 
kolik obcí dostane dotace, a bylo 
zjištěno, že kdyby se zvýšila daňo-
vá výtěžnost obcím, tak to vyjde 
téměř nastejno, jako se získáním 
dotací, s tím rozdílem, že obcím 
ubude mnoho práce a starostí 
s přípravou projektů. Něco jiného 
jsou dotace z Evropské unie. Tam 
jde vlastně o soutěž, kdo připraví 
nejlepší projekt a kdo splní všech-
ny předepsané podmínky EU, ten 
má větší šanci dotace získat. 

Velkým problémem současné 
doby je vandalství. U vás ve vaši 
obci vandalství nekvete. Mám 
pravdu?

Nemohu říci, že se u nás van-
dalství neprojevuje. Máme tady 
občas vysypané odpadkové koše 

nebo poničené a ukradené věci na 
hřbitově atd. Není to však takové 
jak před lety. Možná je to tím, 
že se s mládeží snažíme hovořit 
a že se mládež i  podílí na úpravě 
a údržbě  venkovních prostranství 
v obci, např. při Dni Země. Ale 
máme zde i takové jedince, kteří 
jsou nepoučitelní. Dokonce se ně-
kteří pokoušeli o distribuci drog. 
Při šetření těchto negativních věcí 
na Policii ČR trvá patřičný postih 
příliš dlouho a za tu dobu páchají  
mladí delikventi dál svou trestnou 
činnost. 

Jaké máte plány pro rok 2005?
V prvé řadě chceme dokončit 

budování infrastruktury v prů-
myslové zóně u hřiště, rovněž 
věříme, že zahájíme rekonstrukci 
místních komunikací a výstavbu 
parkovišť v obci, rádi bychom za-
hájili výstavbu tělocvičny, kterou 
obec nutně potřebuje pro mladé 
spoluobčany i pro aktivní a pa-
sivní sportovce. To jsou pro obec 
Bolatice nejpotřebnější akce.

Děkuji Luk

Důchodový systém v Rakousku 
patří mezi nejštědřejší ze zemí Ev-
ropské unie. V Rakousku je povinný 
základní průběžně financovaný 
penzijní systém. Pokrývá stejně jako 
v Česku téměř celou ekonomicky 
aktivní populaci. O kolik je důchod 
v Rakousku vyšší než v České re-
publice?

Díky současným demografickým 
změnám budou muset Česko i Ra-
kousko změnit či alespoň částečně 
upravit penzijní systém. Průběžný 
způsob financování (pay-as-you-
-go) je v dnešní podobě vzhledem 
k neustálému stárnutí populace 
a zvyšování počtu penzistů dlou-
hodobě neudržitelný. V průběžném 
důchodovém systému lidé v pro-
duktivním věku (pracující) financují 
penze spoluobčanů v důchodovém 
věku. V současné době je v Česku 
14 % obyvatel starších 65 let a v Ra-
kousku 16 %. Podívejme se na zjed-
nodušený výpočet výše měsíčního 
důchodu v Rakousku a v Česku. 
Ve které zemi je důchod vzhledem 
k původní průměrné měsíční mzdě 
vyšší a o kolik? 

Výpočet důchodu rakouského 
občana

Důchodové zabezpečení v Ra-
kousku je upraveno zákonem All-
gemeines Sozialversicherungsgesetz 
vom 9. September 1955 (ASVG) mit 
Änderungen. Důchodový věk pro 

odchod do důchodu je pro muže 65 
let a pro ženy 60 let. Výše důchodu je 
závislá na výdělcích občanů a počtu 
let pojištění (době, po kterou praco-
vali). Studium, pobyt na úřadu práce 
či nemoc nejsou započítávány plně. 

Výpočtový vzorec: 2  % z E za 
každý pojistný rok (maximálně 80  % 
z E), kde E je průměrný měsíční 
příjem z 15 výdělkově nejlepších let 
občana během jeho produktivního 
věku. Postupně se počet započítá-
vaných let zvyšuje tak, aby se v roce 
2020 započítávalo 18 výdělkově 
nejlepších let. 

Protože během produktivního 
věku občana docházelo v Rakousku 
k inflaci, jsou většinou výdělkově 
nejvyšší příjmy z posledních let. Při 
průběžném výpočtu se však zapo-
čítává maximálně měsíční mzda ve 
výši 3360 euro. Výsledné E se počítá 
v maximální výši 2955 euro, takže 
maximální státem poskytovaná 
penze v Rakousku činí při 40 letech 
pojištění 2364 euro. 

V Rakousku je rovněž stanovena 
minimální výše penze ve výši 644 
euro měsíčně při splnění nároku na 
penzi (tj. potřebného věku a doby 
pojištění ve výši alespoň 20 let). 
Výsledná penze se každoročně va-
lorizuje a daní.

Výpočet penze z průměrné mzdy
Průměrná hrubá měsíční mzda 

v Rakousku činí přibližně 1950 euro 

měsíčně. Jestliže by občan pobíral 
tuto mzdu v patnácti posledních 
letech upravenou o inflaci (tj. v před-
cházejících letech byla jeho mzda 
o něco nižší), činil by E přibližně 
1700 euro. Počítáme-li dále s vari-
antou, že byl občan po celou dobu 
zaměstnán a na Úřadu práce pobýval 
minimálně, činí výše důchodu: 80  
% z 1700 euro = 1360 euro. Protože 
z důchodu odvádí Rakušané daň 
z příjmu, je výsledný čistý důchod 
1260 euro měsíčně (tato částka se 
může trochu lišit podle počtu odpo-
čitatelných položek). Průměrná výše 
důchodu v Rakousku tak dosahuje 
72  % čistého příjmu před odchodem 
do důchodu. 

Výpočet důchodu českého občana
Během posledních let došlo 

v Česku k postupnému zvyšování 
věkové hranice pro odchod do dů-
chodu; postupně se bude zvyšovat 
až na 63 let, přičemž hranice by 
měla být stejná jak pro muže, tak 
pro ženy. Muži narození v roce 1953 
a později půjdou dle současné právní 
úpravy do důchodu v 63 letech a stej-
ně tak bezdětné ženy narozené v roce 
1956 a později. Ženy s dětmi půjdou 
do důchodu dřív (záleží na počtu 
vychovaných dětí). 

Důvodem sjednocení je přede-
vším skutečnost, že ženy se dožívají 
v průměru vyššího věku než muži, 
takže i při stejných podmínkách 

odchodu do důchodu budou pobírat 
důchod v průměru delší dobu než 
muži. Ve všech členských zemích 
Evropské unie je věková hranice pro 
odchod do důchodu pro muže 65 
let (výjimku tvoří Francie - 60 let). 
U žen se důchodový věk pohybuje 
od 60 let do 67 let. V našem případě 
je počet odpracovaných let 44. Učení 
se započítává plně. Studium po 18. 
roku, Úřad práce a nemoc v ochran-
né době ve výši 80 %. Pro jednotlivé 
roky jsme počítali přibližně průměr-
nou mzdu dosahovanou v národním 
hospodářství.

Počet dnů v rozhodném období: 
6940 dní. Osobní vyměřovací zá-
klad: 17 636 Kč. 

11 170 Kč x 66 % = 7 372 Kč
Základní výměra: 1 400 Kč, výše 

důchodu: 8 772 Kč
Průměrná výše čisté mzdy (při-

bližně 17 083  Kč hrubá mzda) je 
částka ve výši 13 042 Kč. Protože 
v Česku podléhá zdanění až příliš 
vysoká částka důchodu, činí námi 
vypočtený důchod 67  % výdělku 
dosahovaného před odchodem do 
důchodu. 

Pro rok 2005 byly stanoveny 
vyšší koeficienty, proto důchody 
vypočítané v roce 2005 jsou o ně-
co vyšší (asi 200 Kč), než by byly 
v roce 2004. I přes toto polepšení 
jsou důchody v Česku nižší než 
v Rakousku. 
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Hořké ovoce (Povídka z Hlučínska)
Pražský hrad stál nad Vltavou 

stovky let. Praha pod ním pama-
tovala ještě víc. Matka měst. Kde 
všude jsou však její kořeny?

Alena seděla ve svém velkém 
dokonale zařízeném a dokonale 
uklizeném bytě na Vinohradech 
a hleděla na kuchyňský stůl. 
Ležel na něm balíček bankovek 
a malá krabička. Alenu čekal 
nesnadný úkol. Vysoké stropy, 
skleněné lustry, háčkované ubru-
sy, sekretář, parádní servis za 
sklem. Nic z toho ji nedokázalo 
uchránit před minulostí. Čtyřicet 
let se  systematicky snažila, aby 
minulost zůstala zapomenuta, 
aby byla promlčena. Usmála se. 
V jejím úsměvu byla hořkost. 
Rukama se snažila zadržet vodu. 
Zpočátku to byl jen potok, ale za 
těch čtyřicet let se za jejími dla-
němi vytvořila masa vody, teď se 
provalila.

Před několika měsíci Aleni-
na dcera Agáta obdržela dopis 
z jakési ostravské advokátní 
kanceláře, ve kterém jí oznámili, 
že zdědila dům v Darkovicích. 
Agáta nechápala, co je to za dům 
a proč ho dědí. Chtěla vysvětlení 
po své matce. Jenže Alena jí nic 
vysvětlit nedokázala. Musela by 
vyprávět celý příběh a ten bolel. 

Hleděla na bankovky na stole 
a snažila se vymyslet věrohodnou 
historku, která by Agátu uspo-
kojila. Jak ale skloubit všechny 
výmysly, aby zapadaly do jejich 
života? Alena často upravovala 
svůj život, když o něm mluvila, 
nikdy ale nebyla nucena k tak 
radikální lži. 

Na začátku všeho byla jed-
na malá provokace. Brzy se jí 
však všechno vymklo z rukou. 
V  polovině padesátých let byla 
Alena mladá, krásná a nadějná 
studentka ekonomie. Patřil jí 
svět. Před sebou měla úžasnou 
kariéru. Pak poznala Helmuta. 
Studoval na kněze a pocházel ze 
zapadlého venkova až odkudsi od 
polských hranic. Líbil se jí. Všem 
se tenkrát líbil. Svést krásného 
studenta teologie s uhrančivý-
ma očima vypadalo jako skvělá 
zábava. Helmut se do ní ale 
zamiloval. Vášnivě, opravdo-
vě a zdálo se, že navždy. Před 
jeho city nebylo úniku. Alena, 
která si vždy dokázala zachovat 
chladnou hlavu, byla najednou 
lapena. Nedokázala si poradit. 
Propadla mu. Helmut se rozhodl 
opustit seminář a změnit studia. 
Mluvil perfektně německy, a tak 

vystudoval němčinu a chtěl se 
stát překladatelem. Alena až teď, 
když byla stará, dokázala pocho-
pit, proč pro Helmuta bylo tak 
těžké říci své matce, že se nesta-
ne knězem. Tam někde se život 
zamotal. Alena mívala pocit, že 
Helmut vstoupil do jejího života 
jako něco cizího, jako něco, co 
tam nikdy nemělo být.  Přimknul 
se k ní. Jeho láska jí lichotila, ale 
dusila ji, pohlcovala, byla jako 
povodeň, před níž není úniku.

Po ukončení studií se vzali 
a přestěhovali se Prahy. Teprve 
pak poznala Helmutovu rodinu. 
Návštěva v jeho rodných Dar-
kovicích ji vyděsila. Ještě před 
svatbou věděla, že Helmutův 
otec je po smrti, netušila však, 
že padl jako voják wehrmachtu. 
Helmutova matka jí připadala 
omezená, dráždil ji její bigotní  
katolicismus, Elizabeth, Hel-
mutova sestra, byla nevzdělaná, 
hrubá žena, z jejího muže táhla 
kořalka, po dvoře pobíhaly sle-
pice, husy, ve veliké zahradě lán 
brambor, řepy, kukuřice a dokon-
ce i pšenice. Připadala si jako v ji-
ném světě, v jiném čase. Všichni 
mluvili nářečím, kterému vůbec 
nerozuměla a na ni samotnou se 
dívali jako na vetřelce, který uko-
řistil to nejcennější, co v rodině 
bylo. Nenáviděla je. A nenáviděla 
i Helmuta za to, že jí svou rodi-
nu zatajil. Nedokázala se smířit 
s tím, že jeho otec byl německý 
voják a že jeho matka dřepí týden 
co týden  v kostele a nemluví 
o ničem jiném než o bohu, za-
hradě a beze slov vyčítá Aleně, 
že Helmut se nestal knězem a že 
nežije v Darkovicích. Už tehdy 
se rozhodla vyloučit je ze svého 
života. Myslela si, že to půjde 
snadno, že bude stačit nejezdit 
za nimi a prostě na ně nemys-
let. To však bylo málo. Helmut 
začal pracovat jako tlumočník 
a nechtěli ho pouštět k lidem ze 
Západu. Alena, přestože byla vel-
mi schopná a ambiciózní, v práci 
nepostupovala. Vstoupila do 
strany, ale ani to jí nepomohlo. 
Na jakémsi večírku jí pak vedoucí 
prozradil, že je nespolehlivá, 
protože její manžel má vazby na 
Západ. Nechápala, o jaké vazby 
jde, o žádných nevěděla. Tak se 
dozvěděla bez servítek, že člověk, 
jehož otec padl jako voják wehr-
machtu, nemá nárok na postup 
a jeho žena jakbysmet. 

Zuřila tenkrát. Hledala vi-
níka, ale nenašla ho. Byla bez-

mocná. Brzy však zjistila, jak se 
dá jejich situace řešit. Helmut se 
musí zříct rodiny a své minulosti 
a vstoupit do strany. Hádali se, 
křičeli po sobě, nemluvili spolu, 
nenáviděli jeden druhého. Nako-
nec Helmut ustoupil. Tenkrát se 
ale něco pokazilo. Helmut ji pře-
stal milovat. Cítila to. Na pohled 
bylo všechno v pořádku. Dál spo-
lu bydleli, dál spolu jedli, spali, 
nakupovali, ale cosi podstatného 
chybělo. Helmut se papírově od-
střihnul od své rodiny, ale uvnitř 
s nimi zůstal a odstřihnul se od 
ní, od Aleny.

Pak se ale narodila Agáta 
a Alena si na Helmutův stav 
zvykla. Pomalu stoupali vzhůru, 
bydleli dobře, koupili si auto, 
jezdili na zahraniční dovolené, 
Agátu poslali do jazykové školy 
a nechali ji studovat angličtinu, 
později francouzštinu. Helmu-
tova rodina pro ně byla mrtvá. 
Agáta nikoho z nich nepoznala 
osobně a navykládat se dá leccos. 
Během let ztratili s Helmutem 
sami sebe. Trápil se, nesnesitelně 
se trápil a ona to na něm viděla. 
Když zemřela jeho matka, zmizel 
na pohřeb a vrátil se jako někdo 
jiný. Už se ani nepřetvařoval. Ne-
náviděl ji. Chtěl od ní pryč, ale 
ona to nedopustila. Měla se s ním 
rozvést? Měla mu dovolit odejít? 
Nechtěla. Nikdy si nepřiznala, 
že to byla z její strany pomsta 
za zpackaný život. V mládí se jí 
jako klíště držel on, pak se ho 
držela ona. Nechtěla skončit jako 
rozvedená. Nechtěla živořit jako 
samoživitelka. Byl její a zůstal její 
až do smrti. 

Alena sebrala ze stolu balí-
ček bankovek a malou krabičku 
a uložila je zpátky do sekretáře.  
Pár měsíců po smrti své matky  
Helmut zemřel. Nikdo se ne-
dozvěděl, jak ji nenáviděl. Kdo 
ví, co všechno se v jeho mysli 
odehrávalo v posledních letech. 
Mluvili spolu málokdy. Měl 
milenky, věděla o tom. Když jí 
ale řekl, že chce k jedné z nich 
odejít, nepustila ho. Všechno, 
ale rozvod ne. Chtěl taky odejít 
zpátky do Darkovic. Vysmála se 
mu. Co by tam dělal? Pohřeb 
jeho matky s ním zamával. Chtěl 
zpátky domů.

Nebyla schopná přiznat Agá-
tě, že Helmutova matka žila až 
do jejích šestnácti let a že jí pra-
videlně posílala do Prahy bony. 
Alenu napadlo, že kdyby peníze 
přidala na nějaký svůj účet, stejně 

je Agáta zdědí a nebude vědět, 
odkud jsou. Co však se zlatým 
křížkem na řetízku, který babič-
ka Agnes přivezla Agátě do Pra-
hy? Prodat ho? Zamíchat mezi 
své šperky a čekat, až po její smrti 
nebude nikdo, kdo by Agátě vy-
světlil, jak se zrovna mezi jejími 
věcmi mohl objevit křížek? 

Všechno by se dalo nějak 
vymyslet, kdyby Agáta nezdědila 
ten dům. Začala se ptát. Má jí 
Alena říkat pravdu? Co ale je 
pravda? Po těch letech výmyslů 
a zapírání už ani nikdo neví, jak 
to všechno bylo. Alena znovu vy-
táhla na stůl bankovky i krabičku 
s křížkem. Musí to udělat. Musí 
všechno své dceři říct, protože 
jinak ji to ukouše. 

Alena hleděla před sebe 
a z očí se jí kutálely slzy. Málo-
kdy ve svém životě plakala. Teď jí 
ale do pláče bylo. 

Eva Tvrdá

auto moto klub Hlučín
Na rozdíl od mnoha jiných or-

ganizací potýkajících se s Finanč-
ními problémy a vlahým zájmem 
členů o dění uvnitř své zájmové 
organizace žije a stále jde kupředu 
Auto – moto – klub – Hlučín.

Předsedou a starostlivým 
otcem je doktor na motory a di-
agnostik specialista téměř všech 
neduhů plechových miláčků, vý-
borný kamarád a ochotný člověk 
připraven vždy pomoci, přítel, 
pan Miroslav Juchelka.

AMK Hlučín má 71 platících 
členů a vyvíjí činnost v těchto 
zájmových činnostech: Klub au-
tomobilových soutěží AUS, Ka-
ravan klub, Dopravní výchova.

Plán a program na rok 2005 
mají bohatý. 

V březnu je orientační soutěž  
Moravský pohár, v květnu mají 
účast na Evropské Relly (setkání), 
v červnu při spolupráci s klubem 
Historických vozidel Opava 
– Prajská Relly, průjezd s kontro-
lou v Hlučíně směr Polsko a zpět 
do Kravař. V říjnu automobilová 
soutěž 8. kolo Moravský pohár. 
V prosinci jízdu zručnosti, škola 
smyků. 

Celoročně, spolupráce při do-
pravní výchově školní mládeže na 
dětském hřišti.

AMK Hlučín přijme do svých 
řad i další zájemce o tuto činnost. 
Přijďte, možná se v něčem zdoko-
nalíte a seznámíte se se zajímavý-
mi lidmi a skutečnými odborníky 
v automobilovém sportu.
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svěcenou křídou k + m + b

najdou se Granitové desky z „Pomníku PadlýcH?“

Zkratka K + M + B a  leto-
počet, které přicházejí koledníci 
vpisovat svěcenou křídou na dve-
ře, pro spoustu lidí představuje 
začáteční písmena výše zmíně-
ných tří králů. Podle odborníků 
a badatelů nad touto problema-
tikou znamenají však zkratku 
starého požehnání „Christis 
mansionem benedicat“, což zna-
mená „Kristus nechť požehná 
tento příbytek“. 

Tříkrálové koledy mají velmi 
dlouhou tradici. Původně na ni 
chodil kantor s žáky, později 
kněz s ministranty. Poté, co vešli 
do domu, modlili se a zpívali, 
vykuřovali příbytky kadidlem 
a kropili svěcenou vodou. Smys-
lem této tradice bylo požehnat 
všem navštíveným domům a li-
dem, kteří je obývají, a uchránit 
je tímto aktem od neštěstí, nemo-
cí a nepříjemností všeho druhu. 

Česká katolická charita orga-
nizuje každoročně Tříkrálovou 
sbírku, jejímž účelem je pomoc 
lidem postiženým rozličnými 
katastrofami.

Podle předem dohodnutého 
klíče bývá po skončení celostátní 
sbírky 65 % výtěžku z poklad-
niček vráceno zpět charitám, 
které v daném místě koledování 
organizovaly. Zbývající částka 

se rozděluje následovně: 15 % 
diecézním charitám, 10 % se 
odešle na humanitární pomoc, 5 
% na sekretariát SČKCH a 5 % 
na režii celé akce.

Začátkem ledna 2005, ve 
dnech 1. – 10. 1. 2005 znovu vy-
jdou do ulic skupinky dětí a stu-

d e n t ů 
převle-
čenýc h 
za Tři 
k r á l e , 
zazvoní 
u Va-
š i c h 
d v e ř í 
a po-
p r o s í 

Vás o peněžní dar na podporu 
charitních aktivit v naší zemi, 
pro lidi v nouzi a na podporu 
projektů Charity.

Například Charita Opava po-
užije letos získané prostředky na 
projekty charitní ošetřovatelsko-
-pečovatelské služby; Středisko 
vzájemné pomoci a D-venkov, 
který si klade za cíl rozšířit služby 
pro seniory na Opavsku pomocí 
sítě dobrovolníků. 

Vaše štědré srdce bude od-
měněno hřejivým pocitem, po-
žehnáním koledníčků a malým 
dárečkem. 

možnost snižování nadváHy Pro občany
Hlučína a okolí

Většina lidí si myslí, že ví, co 
je zdravé, jak správně žít, spor-
tovat, ale většina z nich těchto 
vědomostí nevyužívá. Lidé 
všeobecně chápou prospěšnost 
zdravého správného životního  
stylu, jen málokdo si však uvě-
domuje následky životního stylu 
špatného.

V dnešní době trpí nadváhou 
více než polovina naší populace 
a obézních je více než 20 %.

Zdravotní a socio-eko-
nomické důsledky nadváhy 
souvisí s častějším výskytem 
srdečně-cévních, nádorových 
a metabolických onemocnění. 
Zapříčiňuje degenerativní one-
mocnění pohybového aparátu, 
psychických poruch počínajících 
v sebepodceňování a končící de-
presivními syndromy.

Pro občany Hlučína a oko-
lí proběhl v loňském roce na 
Základní škole Rovniny  kurz 
snižování nadváhy, ve kterém 
byl  dosažen průměrný úbytek 
hmotnosti 6,5 kg za 3 měsíce.

Z hlediska obezitologie je 
uznávána kognitivně behavi-
orální  psychoterapie, která 
pomocí různých technik po-
máhá odstraňovat nevhodné 
stravovací a pohybové návyky, 
aniž by docházelo k tělesnému 
či duševnímu strádání. Je uplat-
ňován speciální program, jehož 
obsahem není striktní dodržo-
vání diet,ale změna životního 
stylu a stravovacích návyků.

Redukční klub STOBu  bude 
i letos od února pořádat 3mě-
síční kurzy na Základní škole 
Rovniny v Hlučíně. V roce 2005 
jsou potvrzeny slevy pro pojiš-
těnce Revírní bratrské pokladny 
a Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny. Zájemci, kteří se nemohou 
podrobit skupinové terapii mo-
hou se přihlásit k individuální-
mu snižování nadváhy.

Více informací na 
www.emnxxl.cz, případně 
na tel./fax: 596 138 453 nebo 
731 464 387 .

MUDr. Šárka Andělová, CSc  .

Když byl 31. července 1921 
slavnostně vysvěcen a předán 
veřejnosti Pomník padlých v 1. 
světové válce, stojící před budovou 
fary, asi nikdo netušil, že již za 24 
let bude pomník svým vzhledem 
neúplný.

Co se vlastně stalo?
Dvě granitové desky, které se 

nacházely na jedné z šesti stran 
pomníku, byly po druhé světové 
válce odstraněny jen proto, že 
jejich nápisy, hlásající bolest po-
zůstalých, nechal tehdejší stavitel 
vyhotovit v jazyce německém. Je 
možno si představit, jaká demo-
kracie vládla v 1. československé 
republice, když tehdejší úřady 
povolily nápisy v německém 
znění. O 24 let později však byly 
rozhodnutím místního národního 
výboru odstraněny.

Pro lepší orientaci bych chtěl 
původní nápisy, které dříve zkráš-
lovaly přední stranu pomníku, 
přeložit do češtiny. Na horní 
desce byl umístěn nápis: „Tento 
kámen sděluje potomkům obětí 
světové války: Kéž by byli vryti 
hlouběji v srdcích.“ Podstavec 
obsahoval průpověď z II Köln 

1/10: „Národe, nezapomeň na 
ty, kteří byli raněni na cestě 
k smrti“. Některé návštěvy, a to 
nejenom z Německa, při prohlíd-
kách kulturních památek našeho 
města často kladou otázku, proč 
byly granitové desky odstraněny 
a proč tam stále ještě přetrvávají 
prázdná místa. Domníváme se, že 
naše členská země EU by neměla 
mít těžkosti „Pomníku padlých“ 
vrátit jeho vzhled. DFK - Kruh 
přátel Německa - se obrací na 
naše občany o pomoc při nalezení 
těchto po válce odstraněných gra-
nitových desek nebo o informaci 
v tomto směru. Případnou zprávu 
zašlete nebo sdělte na adresu: 
DFK Kravaře - zámek, Alejní 24, 
747 21 Kravaře.

Výbor DFK věří, že i zastu-
pitelé našeho města budou mít 
zájem na tom, aby tato kulturní 
památka z roku 1921 byla pro 
budoucí generace zachována 
v jejím původním vzhledu. Pokud 
by došlo k vrácení granitových 
desek na původní místo, bylo by 
to považováno za gesto dobré vůle 
a porozumění.

Za výbor DFK Horst Kostritza
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