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Urbi et Orbi Benedikta XVI. Leden 
Pojmem Urbi et Orbi, v pře-

kladu městu (Římu) a světu, se 
označuje požehnání, které udělu-
je papež z lodžie chrámu sv. Petra 
při slavnostních příležitostech. 

Protože Vánoce jsou ča-
sem lidské blízkosti, v němž si 
křesťané připomínají narození 
Ježíše Krista, vystupuje papež 
každoročně se svým projevem 
k zástupům před basilikou sv. 
Petra v Římě, i k těm, kdo sledují 
přímý přenos prostřednictvím 
televizních obrazovek. 

Ještě před rokem nám na Hod 
Boží žehnal Jan Pavel II., člověk, 
který vstoupil do srdce lidí celé-
ho světa. Napjatě se očekávalo, 
čím překvapí Benedikt XVI. ve 
svém prvním vánočním poselství 
městu a světu. Během několika 
měsíců své služby se tento plachý 
rodák z Bavorska stal miláčkem 
mládeže, angažoval se v pomoci 

obětem přírodních katastrof, 
navštívil synagogu i mešitu 
a umožnil křesťanům poslat 
papeži e-mailovou zprávu (na 
adresu benediktxvi@vatican.va). 

Některými je 
p o k l á d á n 
za tradicio-
nalistu, jiní 
jej nazývají 
o r to dox n í m 
přístupem pro 
jeho odmítání 
homosexuali-
ty, manželství 
osob stejného 
pohlaví, euta-
názie a inter-
rupce. 

25. prosin-
ce 2005 papež 
B e n e d i k t 
XVI. v rámci 
prvního po-
selství městu 
a světu během 
svého ponti-
fikátu vyzval 
svět k duchov-
nímu obrození 
a varoval před 
n e b l a h ý m i 
n á s l e d k y , 

které mohou přinést duchovní 
zakrnění a prázdné srdce. Na 
srdci mu ležel i boj proti teroris-
mu, chudobě a ničení životního 
prostředí. Za žádoucí pokládá 
vytvoření světového pořádku, 
který by napravil hospodářskou 
nerovnováhu ve světě.

Vánočních pozdravů do 
jednotlivých zemí vyslal papež 
32, zatímco jeho předchůdce 
promlouval až v šesti desítkách 
jazyků. Nezazněl pozdrav do 
Čech ani na Slovensko, což bylo 
následně odůvodněno papežovou 
letošní cestou do těchto krajů, 
pozdrav a požehnání nám tedy 
budou uděleny při této příleži-
tosti. 

Taky nezamykáte domovní dveře?

„Je-li teplo v lednu, sahá 
bída ke dnu“, říká lidová pra-
nostika. 

Leden má být bílý. Věnuje-

me se studiu literatury, ročenek 
a ceníků. Při procházce zahra-
dou setřásáme těžký sníh a sy-
peme ptáčkům do krmítka.

Proč pořád zamykáte, my 
vidíme oknem, kdo k nám jde 
a taky dobře slyšíme!

Nezamykejte, já skočím jen 
do obchodu a hned jsem zpátky! 
Vy máte nějakou kraďošskou 
mánii, že pořád zamykáte!

To byla léta reakce na naše 
počínání. Nic nepomohlo vy-
světlování, že je těžko lumpa 
vystrnadit, když už se vetře do 
domu! Všechno marně!

I „koule“ místo kliky na do-
movních dveřích zvenčí je prý 
holá zbytečnost!

Všeho do času!
V sobotu v poledne jsem 

se po úklidu ložnice v prvním 
patře, na pět minut(!!) vzdálila 
přes chodbičku do dětského 
pokoje za vnučkou. V přízemí 
prostíral k obědu můj muž, 
ve svém bytě pobíhala dcera. 
Když jsem se vrátila do ložni-
ce, vyplašila jsem za postelemi 
dřepícího  zloděje (označila 
bych jej jasně, ale mohla bych 
být obviněna z rasismu) který 
se hrabal ve šperkovnici, (na-
štěstí v ní nic nebylo). Využil 
mého šoku, vystřelil z ložnice, 
malým zadostiučiněním bylo, že 
větší polovinu dřevěných schodů 
sjel po zádech. Velice rychle se 
vzpamatoval a dal se na útěk. 
Můj muž jej ještě kousek pro-
následoval, ale bylo to zbytečné. 
Zákon schválnosti fungoval, na 
ulici nebyla široko daleko ani 
noha. Byli jsme všichni šokováni 
tou odvahou a drzostí. V pravé 
poledne a plný dům lidí! 

Zloděj neměl moc času něco 
prohrabávat, nikde ani stopa po 

rabování, uklidňovala jsem se. 
Chyba lávky! Až po příchodu 
policie jsem zjistila, že z jed-
noho šuplíku zmizely všechny 
mé stříbrné šperky v hodnotě 
přes sedm tisíc korun. Není to 
závratná suma, více jde o to, že 
k těm věcem jsem měla určitý 
vztah, připomínaly mi milé 
dárce a  příležitosti, při kterých 
jsem je dostala. 

Na policii jsem se setkala 
s plačící známou, která mi líčila, 
že před Plusem dala do kočárku 
své tříleté vnučce podržet tašku 
s nákupem (taky s doklady a pe-
něženkou) a udělala dva kroky, 
aby uklidila nákupní vozík. 
Když se otočila, byla taška pryč. 
„Paní vzala,“ ukazovala vnučka 
na prchající ženu stejné sorty, 
jako předchozí darebáci.

Později jsme se dověděli, 
že do třetice ve stejný den ji-
ný lump (ze stejné rasy) taky 
vystoupal do patra rodinného 
domku, jenže natrefil na do-
spělého syna. Prodavam levně 
ručniky, nepotřebuje pan, mam 
v autě, zareagoval pohotově. Pan 
nepotřeboval, raději vyprovodil 
lumpa až před vrátka. Matka 
v přízemí vůbec návštěvníka 
nezaregistrovala, ale zmizela 
lahvička s drahým parfémem.

Nejhorší na celé věci je, že 
byla otřesena naše důvěra v bez-
pečí domova.

Proto buďme obezřetní!
Vím, že někteří namítnou, že 

když se lump bude chtít do bytu 
dostat, tak se tam dostane, ale 
neusnadňujme jim to!

M.F.
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Po novém roce na zahradě

Ryby na leden
1. den -  je dobrý zrána, docela 

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

měrný po poledni
3. den -  je celý průměrný 
4. den - velice dobrý do 16.00 

hodin
5. den -  docela dobrý od rána 

do šera
6. den - je dobrý zrána, prů-

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

dobrý po poledni
8. den -  je celý průměrný
9. den -  velice dobrý do 8.00 

hodin
10. den - je celý průměrný
11. den - velice dobrý od 16.00 

do setmění
12. den - docela dobrý od rána 

do šera
13. den - je celý docela dobrý
14. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
15. den - špatný den
16. den - špatný den
17. den - docela dobrý od rána 

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

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

měrný po poledni
20. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
21. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
22. den - dobrý do 15.00 

hodin
23. den - dobrý do 13.00 

hodin
24. den - dobrý do 15.00 

hodin
25. den - dobrý do 15.00 

hodin
26. den - dobrý pouze po 

poledni
27. den - dobrý pouze po 

poledni
28. den - docela dobrý po 

poledni
29. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
30. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
31. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
Petrův zdar

rybáři, Pozor!
Všem milovníkům přírody 

přeji v nastávajícím roce 2006 
mnoho zdraví, pohody v ro-
dinách a dobrý start a po celý 
rok mnoho úspěchů na vašich 
zahrádkách. 

Jak začneme na začátku roku 
dobrou přípravou, tak se nám to 
promítne po celý rok při sklizni 
ovoce a zeleniny, ale také u ob-
divování krásy kvetoucí skalky 
a okrasné zahrádky. Však už 
v lednu můžeme vysévat některé 
zeleniny k rychlení, hlavně ti, 
kteří máte skleníky nebo paře-
niště.

Koncem ledna už můžeme 
vysévat také celer a začátkem 
února už také zeleninu pro rych-
lení jako salát, kedlubny, květák 
a další. Už si také připravujte 
zeminu pro sadbu a přesazování 
různých rostlin. Některé potře-
bují substrát s rašelinou, některé 
s příměsí vápna. Při dobrém 
počasí už můžeme prosévat 
kompost.

Do konce ledna je také vhod-
ná doba k přípravě roubů jádro-
vin. Tyto dáme zase na severní 
stranu a do písku, který je vlhký.

Také můžeme rouby konci 
ponořit do vosku, aby nám ne-
vysychaly.

Roubovat jádroviny budeme 
až v dubnu nebo také začátkem 
května, kdy už proudí dobře 
míza a méme zaručeno dobré 
ujmutí roubů. Peckoviny už rou-
bujeme v březnu, ale to vám zase 
ještě připomenu.

Chci se s vámi podělit o nové 
poznatky, které jsem  získal na 
oblastním školení v Ostravě-
-Zábřehu. Ochranu rostlin nám 
přednášel ing. Šafarčík z Opa-
vy. Vydal dvě nové publikace 
a sice: Ochrana jádrovin od jara 
do sklizně, kde už jsou i nové 
prostředky jako ZATO proti 
strupovitosti a padlí. Dále vydal 
nový Kalendář šetrné ochrany 
a výživy zahradních rostlin.

Jsou tam mnohé nové věci, 
které už jsou v prodeji nebo 
budou v průběhu roku. Veliký 
důraz kladl na používání smá-
čedel při každém postřiku. Když 
použijeme smáčedlo, ušetříme 
hodně postřikové látky, která je 
každým rokem dražší.

Smáčedlo zabraňuje stékání 
postřiku, neboť lépe ulpí jak na 
listech, tak na větvích a kmenu. 
Smáčedlo SILWETT je ame-
rické a další nové z Německa se 
jmenuje PLEJSRU. Smáčedlo 

vlijeme do postřikovače po zře-
dění jako poslední. SILVETT 
se ředí 5 ml na 10 litrů postřiku. 
Nový PLEJSRU jsem zatím ne-
měl možnost poznat, ale ředění 
je tam určitě napsáno.

Novinkou je také nová tak-
zvaná JARNÍ SOUPRAVA, kde 
je SUMITHION a SILWET. 
Je to nová věc na postřiky na 
myší ouška. Jarní soupravou 
postříkáme dvakrát více stromů 
než OLEOEKOLEM. Postřiky 
Euparen multi nebo Delan ne-
bo Hetrik jsou postřiky, které 
používáme u jabloní v době, kdy 
jsou jablka ve velikosti angreštu. 
Jsou na zvýšení příjmu vápníku 
a lepší skladování.

Několik krátkých poznámek 
jak proti plevelům nebo někte-
rým škůdcům. VERTIMEC 
proti roztočům a sviluškám, 
na plevel kozí nohu je účinná, 
vysoká dávka CASARON nebo 
GARLON, který působí také na 
přesličku, RONSTAR-herbicid 
jen do česneku, BIOTOL na 
mravence, RATIMOR na myši 
a krysy,  STOP-Z proti okusu 
srn a zajíců (jedno balení stačí 
až na 80 stromů), HATRIK na 
vinnou révu, proti padlí, plísni, 
bodritídy ale použít smáčedlo, 
na sazovitost u jabloní DELAN 
nebo ARBOFERT nebo WU-
XAL CALCIUM asi 4 až 5 
krát ošetřit, Kristalon není na 
listovou výživu. KUPRIKOL 
bude nový v roce 2006. Šampión 
doporučuje na broskve v době 
květu.

Další přednáška byla o pec-
kovinách, přednášel Bc. Tomáš 
Jan.

Novinky, které se objeví na 
trhu nemusí být nejlepší. Je třeba 
je vyzkoušet na vlastní zahradě.

Příklad u odrůdy švestky 
JOJO, která se tak propagovala, 
odborníci z Jižní Moravy, kteří 
mají švestky hlavně pro slivovici 
tvrdí, že tato švestka je velmi 
tuhá a má malou cukernatost. 
Chválí více novou odrůdu 
AMERS nebo TOP. Pro nás, 
kteří pěstují švestky na kompoty 
je důležitá dobrá úroda, samo-
sprašnost a velikost plodů.

Broskve nesnášejí mnoho 
vápna v půdě. Šárka u švestek je 
nevyléčitelná choroba. Nejvíce ji 
přenášejí mšice. Broskve dobře 
hnojit, hlavně dusíkem. Rány po 
řezu broskvoní zamazávat jenom 
štěpařským voskem. Doporu-
čoval bych pěstovat meruňky 

také s kotlovitou korunkou 
jako broskve. Postřiky provádět 
u meruněk na začátku kvetení 
a používat ROVRAL  nebo 
ještě lepší je SPORGON. Další 
postřik provádět při dokvétání. 
Řez na plodnost je letní do polo-
viny srpna, na podporu růstu je 
jarní (zimní) řez. Pozdní řez po 
polovině srpna není dobrý, dřevo 
nevyzraje do zimy a namrzává. 
Také u meruněk je nutná pro-
bírka plodů.

Meruňky potřebují teplejší 
stanoviště a hlavně chráněné od 
severu. Doporučené odrůdy nám 
speciálně neřekl, jen doporučil 
odrůdy dle polohy zahrady a dle 
nadmořské  výšky. Nad 300 m už 
meruňky nedoporučuje pěstovat.

V zimních měsících pa-
matujte při návalu mokrého 
sněhu, tento setřepávat hlavně 
z okrasných stromků, které jsou 
neopadavé.

Pokojové bonsaje nenechte 
v zimě proschnout, aby vám na 
jaře zase udělaly radost z dob-
rého růstu.

Kdo pěstuje kaktusy a zimuje 
je v pokoji, tak by měl regulovat 
teplotu tak, aby kaktusy přes 
zimní měsíce nerostly. Pokud 
mají teplo a rostou, tak se nedo-
čkáte květu na jaře.

Kdo jste si nařízkovali muš-
káty nebo fuchsie, tak tyto mají 
rády teplejší stanoviště a hlavně 
dosti světla. Když mají málo 
světla a chladno, tak jsou slabé 
a nemusí se dočkat jara.

Kdo si chce rozšířit sorti-
ment jablek, a to hlavně nové 
rezistentní odrůdy, tak už může 
shánět rouby.

Určitě jste si už vytypovali 
na podzimních výstavách odrů-
dy, které chcete mít na vašich 
zahrádkách a máte přehled, kdo 
může tyto rouby poskytnout. Je 
třeba vyzkoušet odrůdy, které 
vám nejlépe chutnají. Někdo má 
rád sladké a jiný kyselejší plody. 
Pěstujte hlavně zimní odrůdy, 
abyste měli vitamíny po celou 
zimu a dočkali se jara v plném 
zdraví.

Také ten, kdo nechal ovo-
ce protáhnout přes trubky na 
kalvádos nebo slivovici ten má 
postaráno.

Ať vám zimní měsíce ubíhají 
a ať jste připraveni i po duševní 
stránce na jarní práce na vašich 
zahrádkách, vám přeje:

Erich D U X A
z B 0 R 0 V É
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Svátek zjevení Páně 
Svátek Zjevení Páně, který 

lidově nazýváme Svátek tří králů, 
je svým obsahem téměř totožný se 
svátkem Narození Páně. V obou 
jde o to, že se Bůh zjevuje jako 
člověk, dokonce jako právě naro-
zené dítě. K tomuto dítěti nejprve 
přiběhnou prostí pastýři a  o něco 
málo později i králové-mudrci, 
kteří z pohybu a postavení hvězd 
neomylně vyčtou, že se narodí 
velký král, a to v Izraeli. 

Tento svátek zjevení mohli 
bychom z hlediska lidstva chápat 
jako svátek přijetí nebo uznání 
Krista, jako klanění se nově 
korunovanému králi. Dodnes si 
toto přijetí Krista připomínáme 
znamením písmen a kříže, čímž 
se snažíme vymezit prostor, 
v němž hodláme žít podle zákona 
Božího uprostřed světa opano-
vaného hříchem. Tato znamení 
tedy vymezují prostor pravdy 
a spravedlnosti.

Tři známá písmena nejsou 
začátečními písmeny jmen krá-
lů: Kašpar, Melichar, Balthasar, 
nýbrž  zkratkou požehnání, které 

znamená Pán (řecky Kyrios) či 
Kristus (Christos) obydlí (latin-
sky mansionem) ať žehná (bene-
dicet). Tato zkratka znamená Pán 
žehnej tomuto domu.  Postavám 
králů se připisuje celá řada vý-
znamů.  Předně však představují 
tři fáze lidského života. Jeden je 
mladý, druhý je zralý muž, třetí 
je stařec. Říká se tím, že Kristus 
je Pánem každého života od po-
čátku do konce.  Také dary, které 
králové přinášejí, mají symbolic-
ký význam. Jsou to substance v té 
době všech známých skupenství. 
Zlato zastupuje jako dokonalý 
kov všechno, co je skupenství 
pevného. Kadidlo zastupuje 
vše, co je skupenství plynného, 
a kapaliny zastupuje myrrha. 
Tu přináší král s temnou tváří, 
neboť to byla mast užívaná při 
pohřbech. Z hlediska liturgie je 
tento svátek zásadní, neboť uza-
vírá období narození Krista a za-
hajuje přípravu na Velikonoce, 
(při bohoslužbách býval v tento 
den věřícím oznamován termín 
velikonočních svátků).

Pane starosto, jak prožila vaše 
obec rozloučení se starým rokem 
a příchodem novým?

Tak jako všechny obce Hlu-
čínska sněhovou kalamitou. Byly 
nám naděleny sněhové závěje, 
které hned první den v roce zdo-
lávali všichni pracovníci našich 
technických služeb, ale i občané 
a dobrovolníci, kteří přispěli 
vlastní prací, ale i technikou při 
odstraňování sněhu z chodníků 
i místních komunikací.

Mohu se vší zodpovědností 
prohlásit, že se opět projevila 
ona soudružnost našich občanů 
při řešení této kalamitní sně-
hové situaci. Sníh odvážíme 
z ohrožených míst naší techni-
kou, ale i nabídnutou technikou 
od soukromníků.

Nemohu nic jiného říci, 
než poděkovat všem za pomoc 
a uvědomuji si, že u našich ob-
čanů se čím dál více projevuje 
zodpovědnost za bezporuchový 
chod naši obce. Samozřejmě že 
se našli i takoví, kteří svým cho-
váním, názory a vyjadřováním 
dávali najevo, jako bychom za 
onu sněhovou kalamitu mohli 
my, obecní úřad. Je to úsměvné, 
ale je to tak.

Jak prožila příchod nového 
roku vaše obecní pokladna?

Jednoznačně dobře, nový rok 
byl zaznamenám rozpočtovým 
zůstatkem něco přes 4 milióny 
korun. Samozřejmě že již víme, 
kde budeme tyto finance inves-
tovat.

Kdyby vám z rozpočtu zbylo 
40 miliónů korun, věděli byste co 
s nimi?

Určitě věděli a netajím se tím, 
že bychom si věděli rady i s více 
milióny.

Údajně v Bolaticích připravu-
jete průmyslovou zónu?

Tuto průmyslovou zónu při-
pravujeme od roku 2002, její 
realizaci od roku 2004.

První část jsme začali za 
pomoci státu, kdy jsme dostali 
dotaci 14 miliónů korun od 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
v loňském roce jsme dostali dota-
ci z Národního programu FARE 
2003 na pokračování výstavby 
infrastruktury a ve třetí etapě  
bychom rádi dokončili výstavbu 
infrastruktury prostřednictvím 
dotace z CzechInvestu pro dru-
hou část průmyslové zóny a při-
pravili tak 10 ha pro dva až tři 
větší investory.

Investoři se vám hlásí?
Ano, již zde nějaké máme, jed-

ná se většinou o naše podnikatele 
a podnikatele z okolí a někteří již 
zahájili výrobu. Naše průmyslová 
zóna je rozdělena krajskou komuni-
kací na dvě části, jedna je šestihek-
tarová a druhá desetihektarová. Ta 
šestihektarová je plně obsazena, zde 
již podnikatelé zahájili výrobu a ně-
kteří zahajují výstavbu. Ve druhé 
části jsou již také zájemci, jeden zde 
hodlá vystavět benzínovou pumpu. 
Pro nás je výhodnější, aby druhou 
část obsadili větší investoři, vzniklo 
by více pracovních míst a také pro-
to, abychom nemuseli dále investo-
vat do infrastruktury v zóně.

Něco na závěr.
Jelikož naše obec je členem 

Sdružení obcí na Hlučínsku, vím, 
že  každý obecní a městský úřad 
se snaží získat maximum dotací 
z různých fondů. S tímto je spoje-
na mravenčí práce, která je někdy 
úspěšná a někdy také ne. Občané 
nemají ani tušení co práce je třeba 
vykonat pro realizaci některých 
akcí. Přál bych všem občanům, aby 
se dovedli radovat ze sebemenšího 
úspěchu jejich obecního nebo měst-
ského úřadu.

Děkuji Luk

Do jubilejního 750. roku město 
Hlučín vstupuje ve světle velkých 
investic. Po slavnostním zpro-
voznění hlučínského Mírového 
náměstí se pozornost Hlučíňanů 
přesouvá jen o několik desítek 
metrů dále a jejich zraky obdivně 
i kriticky spočívají na nově ote-
vřeném autobusovém nádraží. 
Datem znovuotevření pro rozsáh-
lých úpravách, kdy byla veškerá 
hromadná doprava odkloněna do 
prostoru před kinem, se stal  11. 
prosinec 2005.

Během pětiměsíční uzávěry 
byla odstraněna vozovka, chod-
níky a následovalo položení in-
ženýrských sítí, podkladní vrstvy 
a v závěru povrchu ze žulových 
kostek a zámkové dlažby.  

Od výše zmíněného data je ces-
tujícím k dispozici pět nástupních 
stanovišť a jedno výstupní. Příjem-
nou novinkou jsou přístřešky, které 
doufejme budou dlouhou dobu 
kvalitně sloužit a nestanou se cíli 
pro nájezdy vandalů. Za nebývale 
inovativní zásah pokládám infor-
mační tabuli ve středu nádraží, bu-
de jistě dalším krokem k tomu, aby 

se město Hlučín mohlo srovnávat 
s obdobnými městy a pozvedlo 
úroveň odbavování cestujících. 
Naprostou tečkou rekonstrukce 
autobusového nádraží se stane 
otevření čekárny, ke kterému dojde 
v průběhu letošního jara. 

Celkové náklady na rekonstruk-
ci autobusového nádraží dosáhnou 
podle vyjádření odboru investic 
a správy městského majetku výše 
32 milionů Kč. Tři čtvrtiny pro-
středků získá město Hlučín jako 
dotaci z fondů Evropské unie.

Nadšené pochvaly i laická 
kritika se na hlavy projektantů 
a investorů teprve začnou snášet, 
tedy vyčkejme nějakou dobu 
a shromažďujme fakta.

Nechť nádraží slouží svému 
účelu a jeho stavba se ukáže jako 
efektivní i efektní zároveň.

obecní úřad bolatice

novotou Se leSknoucí autobuSové nádraží

tříkrálové věštění
Večer před svátkem Tří králů 

se v dávnějších dobách užíval 
k realizaci pověrečných praktik 
a obyčejů. Mnohé z nich nava-
zovaly na vánoční období. 

Znám je zvyk, při němž se 
zapálila svíčka za každého člena 
domácnosti a zásadní bylo, kte-
rým směrem jde kouř ze svíce, 
dostane-li se člověk do nebe 
či do pekla, případně která ze 
zapálených svící nejdříve dohoří 
(což mělo signalizovat blížící se 
smrt). Věštění bylo nápomocno 
i sedm hrnečků, pod každým 
z nich se skrýval předmět, který 
naznačoval, co osobu, která 
hrneček odkryla, v příštím roce 
nemine. Svatbychtivá děvčata 
se upínala k pouštění ořecho-
vých skořápek, neboť doufaly, 
že se jejich skořápka přiblíží 
skořápce vyvoleného mládence 
a to neomylně věštilo brzkou 
svatbu. Od konce středověku je 
v západní Evropě v pramenech 
doložen obyčej žehnání vody, 
soli, křídy a kadidla a následné 
žehnání obydlí s jejich pomocí. 
Byla s ním spojena magická za-
klínání na ochranu domu. Vodou 
svěcenou v den před Třemi králi 
se kropila první fůra při sklizni 
či dobytčata po narození, někde 
se dobytku přidávala do krmení. 
Pili ji však i lidé, aby se tak chrá-
nili před nemocemi, a rozlévali ji 
též do kropenek na stěně u dveří. 
Svěcená voda měla být k dispo-
zici přinejmenším v důležitých 
chvílích života rodiny, když už 
ne denně.  
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křížovka

ProGram kina mír hluČín
Leden 2006

Zá padní papua

Hudba je nejlepší způsob, jak strávit …(tajenka).
                   W. H. Auden
VodoroVně: A. Rozkaz (nář.); SPZ Ostravy; ano (hovor.); skvost 

(nář.); primát; snížený tón; necky (nář.). B. japonská jednotka délky; druh záření; 
játra (nář.); hrob; manželské postele (nář.); stovka (hovor.). C. Vkládat; římsky 
1050; textilní látka; znak; značka rychlosti; kudrliny (nář.). D. Značka cigaret; 
dechový nástroj; chemická značka dusíku; SPZ Prahy; jenž; zaniklá šachová figura. 
E. SPZ slezského města; Bobův kamarád; haliti; rostlina; chemická značka cínu. 
F. Předložka; setina hektaru; troubení; jednotka délky na Filipínách; čidla zraku; 
literární dílo; had z Knihy džunglí. G. Had; Evropská unie; začátek abecedy; zbý-
vající (nář.); lovkyně perel; pták. H. Chudák (nář.); odplata; krabice (nář.); tábor; 
radiolokátor.

SVISLE: 1. Citoslovce nechutenství; značka banky. 2. Zvýšený tón; SPZ Pre-
šova; předložka. 3. Krmení (nář.); velikán. 4. Světadíl; chemická značka radia. 5. 
Hlty; bezcenné dílo. 6. Mužské jméno; kmenový symbol. 7. Vrtání; pokrývka stolu. 
8. Africký kmen v Zairu; šachová remíz. 9. Mračna; nula; spojka. 10. Německý 
souhlas; starý Peruánec; SPZ Svidníku. 11. Útvar rychlého nasazení (zkr.); vojen-
ský oddíl. 12. TAJENK A. 13. Plachetní plavidlo; ukazovací zájmeno; chemická 
značka talia. 14. Tanec; tu máš. 15. Opotřebovat jízdou; amatér. 16. Chemická 
značka olova; důchod; značka energie. 17. Část samohlásek; SPZ Bruntálu; římská 
dvojka; iniciály spisovatelky Majerové. 18. Bratr mé maminky; druh zpěvu. 19. 
Autor Fidlovačky; vedoucí. 20. SPZ Rychnova nad Kněžnou; snížený tón; ledovec. 
21. Předložka; obraz; předložka. 22. Sloní zuby; SPZ Prahy. 23. Čínský hudební 
nástroj; doktor.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 1. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč. 
Výhercem křížovky za prosinec Jana Novotná, Ostrava 1.  Blahopřejeme.

Pokračování z minulého čísla
Vyrážíme brzy za svítání. Kaž-

dou noc zde prší. Mlžný opar mírně 
stoupá, stejně jako my. Nádherné 
dřevěné chýše kruhového tvaru 
z mlhy vyrůstají jako houby po 
dešti. Hustý dým, stoupající z oh-
niště uvnitř každé z nich, stoupá 
skrz střechy z palmových listů. 
Sporadicky potkáváme domorodce 
obojího pohlaví, jdoucí na trh do 
vesnice. Prodej jejich výpěstků je 
jejich jediný způsob výdělku. Občas 
se stane, že domorodci po staletí 
používaný úzký chodník, najed-
nou zmizí. Místo něj je na místě 
hluboký, podélný kráter. Následek 
častých sesuvů půdy. Má skupina 
čítající 4 nosiče a tlumočníka jmé-
nem Rejpen se náhle zastavuje. 
Jsme na hranici území, které ještě 
patří k jejich vesnici, území, kde 
se cítí být doma, v bezpečí. Je proto 
čas na společnou píseň, modlitbu, 
mající ochránit nás ode všeho zlého 
při našem putování. Je již pozdní 
odpoledne, když se svou skupinou 
zdolávám další z několika strmých 
kopců, stojících nám v cestě. Jsme 
téměř ve 2000 m.n.m., pozvolna 

smáčení začínajícím deštěm. Ra-
ději tak volíme přenocováni v malé 
vesničce, čítající pár chýší, těsně 
pod vrcholem s nádherným pano-
ramatickým výhledem do údolí. 
Přátelsky přivítáni, dostává se nám 
pozvání k hostině, jejíž příprava 
právě začala.Mám tak možnost 
stát se svědkem tradičního způsobu 
přípravy, pro mě neznámého plodu 
podlouhlého tvaru a červeného 
zbarvení, zvaného „buamera“. Při-
pravuje se pečením v podzemní 
troubě. Není to nic jiného, než 
vyhloubená jáma, obložená zna-
venými kameny, vystlanými listy 
banánovníku a trávou. Na tu se 
položí „buamera“ spolu s ostatní ze-
leninou, jako např. kukuřice, sladké 
brambory atd. Vše se opět přikryje 
širokými listy banánovníku, zasype 
se hlínou, obloží drny a žhavými 
kameny na povrchu, vlastní proces 
pečení či spíše dušení trvá 45 minut. 
Potom se vše opět odkryje a oddělí 
chtěné od nechtěného. Závěrem je 
pak ždímání olejnaté „buamery“ 
za účelem získání krvavé červené 
tekutiny.

Pokračování na straně 7

pondělí  9.1. až středa 11.1. v 17.00 hod.
HArrY PoTTEr A oHnIVÝ PoHÁr MP, Velká Británie, USA 
– dobrodružný, rodinný. 

pátek 13.1.  a sobota 14.1. v 19.30 hod., neděle 15.1. v 17.00 hod.
KLETBA BrATŘÍ GrIMMŮ MP od 12 let,  Velká Británie, ČR -  
dobrodružný, fantastický.

sobota 14.1. v 17.00 hod., neděle 15.1. v 15.00 hod.
STrAŠPYTLÍK MP, USA – animovaný. I malé kuřátko se může stát velkým 
hrdinou.

pátek 20.1. a sobota 21.1. v  19.30 hod.
HrUBEŠ A MArEŠ JSoU KAMArÁdI do dEŠTě MN, 
ČR – tragikomedie. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné.

sobota 21.1. a neděle  22.1. v 17.00 hod.
AnděL PÁně MP, ČR – Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a laskavé-
ho „svatého“ humoru…

úterý 24. 1. v 16.00 hod., středa 25. 1. v 18.00 hod.
KInG KonG MP, Nový Zéland, USA – dobrodružný. Teprve teď se vrací král.

pátek 27.1. a sobota 28.1. v 19.30 hod.
ŠÍLEnÍ MN, ČR, SR –  filozofický horor.

neděle 29.1. v 15.00 hod. Představení pro děti  
VLÁČEK KoLEJÁČEK Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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hiStorie měSta –„kravařští ve víru Staletí“
Pokračování z minulého čísla

Mezi léty 1874 - 79 jím byl    
ředitel kravařského panství 
Roehren.

Dohlížel na záležitosti vede-
ní matriky, uzavírání sňatků, ře-
šil přestupky, rozhodoval o tres-
tech. V čele obce stál starosta 
(lidmi nazýván fojt). Od roku 
1871 byl starostou František 
Gebek. Písemnosti vyřizoval 
obecní písař Vincenc Večerek, 
syn ředitele školy Pavla Večerka. 
Důležité informace obyvatelům 
sděloval obecní sluha. Postupně 
procházel vesnicí a zastavoval 
se na obvyklých místech, kde 
shromážděné vesničany přivola-
né zvoněním zvonu seznamoval 
s vyhláškami. V roce 1873 
převzali četníci od jízdních 
dragounů starosti o pořádek na 
venkově. Po Emilu Mendzigovi, 
bydlícím v Koutech, byl prvním 
už pěším žandárem Němec Au-
gust Gothfried Sperlich.

Majitel panství od roku 
1864, šlechtic Wiliam von 
Fontaine, přistoupil roku 1874 
k pronajmutí obou vzdále-
nějších částí panství Nového 
Dvora a Hanůvky. Selské hos-
podářské usedlosti byly stejně 
jako polnosti vzorně spravovány 
zásluhou ředitele Roehrena. 
Dvůr Hanůvka s výměrou té-
měř 180 ha byl za 24 tolarů za 
hektar pronajat rytmistru Hugo 
Schlarbaumovi. Téhož roku se 
představení obce odhodlali při-
stoupit k výstavbě nové školy. 
Výrazným způsobem se o školu 
zasadil farář Jan Poštulka. Od 
prvního zvoleného člena do 
okresního zastupitelstva hos-
tinského, Františka Glabazňi, 
byla za 466 tolarů a 1 groš 
zakoupena stavební parcela. 
Pozemek třetinovým podílem 
uhradil majitel panství. Po 
církevní škole (1836, ulice 
Petra z Kravař) před kostelem 
vyrostla během roku nová vzdě-
lávací instituce. Výuka v nově 
postavené škole ,.B“‘ (ulice 
Bezručova - dnes v budovč sídlí 
knihovna a Úřad práce) začala 
v jedné třídě v roce 1875. O rok 
později se vyučovalo ve všech 
třech třídách. Centrem byla 
do roku 1894 církevní škola 
označována „A“. Stavba stála 
6 960 tolarů. Třetinu nákladů 
- 2 320 tolarů měl zaplatit ma-
jitel panství Fontain. Finanční 
částku však vyrovnal teprve 
v říjnu 1874 na nátlak okresní-
ho výboru v Ratiboři. Majitel 

panství se však chtěl svých 
povinností zbavit a postupně 
rozehrál několik soudních spo-
rů s obcí. Požadoval osvobození 
od poplatků na státní a církevní 
objekty (kostel, faru, školu..). 
Majitel panství neustával a dál 
kličkoval v soudních sporech. 
Všechny dosud vedené spory 
nakonec skončily u nejvyšší 
soudní instituce v Berlíně. Od-
tud byl očekáván rozhodující 
verdikt. Majitel panství však 
nakonec všechny žaloby stáhl. 
Postupně splatil všechny dluhy 
obci. Tyto dlouholeté soudní 
spory vyžadovaly silnou osob-
nost na straně obce, kterou byl 
starosta František Gebek, jenž 
se pustil do boje s nespravedli-
vými majitelovými požadavky. 
Silnou oporou v těchto sporech 
mu byl bývalý ředitel okresního 
soudu Eduard Hellmann, který 
v letech 1872 - 1882 v Krava-
řích bydlel. Prestiž obou mužů 
na vesnici obrovsky vzrostla. 
Podle sčítání lidu z 1. 12. 1875 
měly Kravaře 2 825 obyvatel. 
Mnoho z nich v průběhu 70. 
let 19. století vyjíždělo za prací 
do Německa. Někteří si z úspor 
začali stavět rodinné domy. 
Pílí a dovednostmi se přede-
vším zedníci a ostatní odborné 
profese ze stavebnictví stále 
výrazněji prosazovali. Dařilo 
se i kravařským podomním 
obchodníkům. Prodávali drob-
né zboží - hřebeny, šňůrky do 
bot... Z Ratiboře v malých sku-
pinkách s nabídkou rozšířeného 
sortimentu pronikali stále hlou-
běji do vnitrozemí. Složitějším 
obdobím doma procházeli 
drobní a střední rolníci.

Z různých končin země se 
začali na vesnici stěhovat úřed-
níci jistící pořádek na hranici. 
První pošta se dovážela v 60. le-
tech z Chlebičova. V následují-
cích letech ji vozil poštovní vůz 
z Hlučína. V panském pivovaře 
(později Národní dům, dnes 
restaurace Slanina) pracoval 
sládek Pudoller. Toho vystřídal 
Emanuel Müller, který pivovar 
na počátku 80. let od majitele 
panství Fontaina koupil.

Temnou můrou byly požáry. 
Začala se věnovat zvýšená po-
zornost prevenci. Tři hasičské 
soupravy (stříkačky), které 
tenkrát obec vlastnila, museli 
při zásahu z nařízení fojta pod 
hrozbou 50 marek pokuty ob-
sluhoval určení mužové do 60 
let. V každém domě musely být 

ze starostova příkazu použitelné 
prostředky k hašení. Takovými 
byly hák, metla obšitá plátnem, 
vědro označené číslem domu 
a žebřík. Kontrolou dodržování 
předpisů byl pověřen četník. 
V jeho pravomoci bylo při zjiš-
tění nedostatků udělit pokutu 
ve výši 20 marek.

Senzaci v obci způsobil nález 
vzácných mincí. Nejvzácnějším 
byl peníz s vyobrazením Ferdi-
nanda II. ještě když byl arcivé-
vodou. Spekulovalo se, že šlo 
o lup zakopaný a nalezený na 
zahradě nejmenovaného občana 
pocházející z doby třicetileté 
války.Místními bylo ústním po-
dáním tradováno, že neoblíbený, 
neurvalý a surově se chovající 
Celník Sperlich byl v roce 1878 
(ve věku 36 let) zavražděn na 
místě dnešní Poštovní ulice při 
svém návratu ze zábavy. Pa-
chatelé nebyli vypátráni. Rok 
na to byl na vesnici dosazen 
první celní úředník jménem 
Falkenstein.

Po příchodu většího počtu 
lidí z blízkých i vzdálenějších 
končin Německa během 70. let 
19. století do obce se počátkem 
následujícího desetiletí Kravaře 
rozrostly a měly 3 200 obyvatel. 
Vládními institucemi v Opolí 
a hejtmanstvím z Ratiboře 
vyslaná část nově příchozích 
tady zabezpečovala hranice, 
pořádek, celní, poštovní a zdra-
votní službu. V úvodních dvou 
letech postihla ekonomická 
krize hlavně průmysl. Přebytek 
pracovníků a následný pokles 
mezd zaměřil na čas pozornost 
kravařských řemeselníků smě-
rem na Balkán. Byl mezi nimi 
i polír Josef Seyfried, aby mohl 
svému synu zajistit studia. Těž-
ké období prožívali ti, co zůstali 
doma. Vytrvalé deště několikrát 
vyhnaly řeku Opavu z koryta. 
Na rozlehlých plochách luk 
rozprostírajících se na jižních 
luzích obou obcí padlo roku 
1880 za oběť všechno seno. 
Strašnou škodu způsobilo kru-
pobití v roce 1881. které před 
žněmi zničilo veškerou úrodu. 
Pojišťovací společnost v roce 
1881 Kravařím a Koutům vy-
platila 11 320 marek. K tomu 
všemu začaly vzrůstat ceny. 
Svízelnou situaci hladovějí-
cích nezaměstnaných obyvatel 
pomohl zmírnit rozdáváním 
chleba na faře pan farář Jan 
Poštulka. Také v prádelně na 
zámku se denně vařila zdarma 

polévka. Na rodinu připadly tři 
porce. Pomohli i učitelé. Dětem 
z různých rodin přidělovali šaty 
a obuv. Chudáci nepohrdli ani 
zbytky brambor vyhozených 
u palírny na skládku.

Německý průmysl se však 
poměrně rychle vzpamatoval 
a zásluhou precizní organizace 
a zaváděním techniky do výro-
by se začal dynamicky rozvíjet. 
V souboji o přední příčku ve 
světové industrializaci soupeřil 
s Anglií. Tento stoupající roz-
mach kapitalismu pronikl i do 
obcí. V Kravařích a v Koutech 
vzkvétaly živnosti, pozvedlo 
se zemědělství. Sňatky potom-
ků velkých a středně velkých 
rolníků mezi sebou vzrůstaly 
polnosti. Postavení obyvatel 
v obou obcích se začalo měnit. 
Do vedení se dostali sedláci, 
obchodníci, živnostníci. V Kra-
vařích fojta Gebka na dlouhé 
čtvrtstoletí vystřídal sedlák Jan 
Vilášek. Za Weczerka místo pí-
saře vykonával hostinský Bene-
dikt Papesch. Drobně hospoda-
řící rolníky do područí velkých 
sedláků uvrhla zaostalost jejich 
hospodářství. Ti jim jejich 
služby museli mnohonásobně 
oplácet. Tento trend donutil 
mnohé k rezignaci. Hledali si 
jiné zaměstnání umožňující 
vyšší výdělek. Jejich odchod 
ve svém důsledku zapříčinil 
nedostatek pracovních sil. Na 
pronajatém velkostatku Nový 
Dvůr a Hanůvka, kterou v roce 
1882 koupil rytmistr Hugo 
Schlaurbaum. bydleli deputát-
níci a sezónní dělníci. Pokud 
bylo zapotřebí, pracovali i v ne-
děli. Neměli přesně stanovenou 
pracovní dobu, ani další sociální 
vymoženosti (nemocenská, dů-
chody aj.) neexistovaly. Podob-
ně se vedlo nádeníkům, čeledi 
i služkám u sedláků. 

Pracovali za nízké mzdy 
a naturálie. Když mužská popu-
lace raději odcházela nádeničit 
ke stavebním firmám, nahra-
dily je ženy „panščarky“, které 
z domu odcházely na panská 
pole. Vítanými pomocníky při 
sečení o žních a kosení sena byli 
až z daleké Haliče přicházející 
kosníci. Zatímco denní mzda 
„panščarky“ činila 50 feniků, 
bylo nádeníkovi nebo pacholko-
vi mimo stravy, 3 košil, kalhot, 
někde páru bot, ročně poskyt-
nuta mzda 60 marek. 

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště
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zajímavoSti z dalších obcí hluČínSka

Bělá
Uprostřed hlubokých lesů 

daleko od rušných cest leží obec 
Bělá. V lesích kolem ní vyvěrá 
řada pramenů. V údolích potoků 
se doposud nacházejí kvalitní 
mokřady a vlhké louky s řadou 
chráněných druhů rostlin a ži-
vočichů.

Jeden z pramenů v okolí 
Bělé má dokonce léčivé účinky. 
V katastru obce je pstruží farma 
s restaurací a u léčivého pramene 
malý bazén. Bělá – to je balzám 
na duši.

Niva Bělského potoka a jeho 
přítoky ze Závady v okolí Bělské-
ho mlýna a les Vlčák nacházející 
se severně od Bělského mlýna 
jsou botanicky cennou lokalitou. 
Nachází se zde řada význačných 
rostlinných druhů.

Stará pískovna a stepní loučka 
u vodojemu vytvářejí význam-
ný krajinný prvek se vzácnými 
teplomilnými, pískomilnými 
a stepními druhy hmyzu. V této 
lokalitě byl doložen jediný výskyt 
mravkolva na Hlučínsku. Pramen 
na Pavlačce má léčivé účinky. Je-
ho okolí bylo upraveno a byly zde 
vybudovány bazénky. Návštěvní-
ci mohou léčebné účinky místní-
ho pramene vyzkoušet.

Poslední majitelé vsi Roth-
schildové provozovali v Bělé pro 
tento region pozoruhodný umělý 
chov pstruhů.  V posledních le-
tech byl chov pstruhů obnoven, 
v Bělé byla vybudována pstruží 
farma.

 Z Bělé pocházela celá řada 
zajímavých osobností. Jan z Bělé 
žil v 1. polovině 15. století a měl 
akademický titul „mistr“. Byl 
stoupencem husitství. Stal se nej-
prve písařem ratibořského, poz-
ději těšínského knížectví a v roce 
1464 nejvyšším zemským písa-
řem knížectví opavského.

Jindřich Bělský z Bělé se kon-
cem 15. století usídlil na Sosnové 
jako komorník cúdy krnovské.

Další majitelé Bělé ze 16. 
století byli i zemskými komor-
níky: Martin Šíp z Bránice, Jošt 
z Tamfaldu a Oldřich z Tvor-
kova.

Oldřišov
 „Zdejší lid je nábožensky 

hluboce založený, … Lid je velmi 
pracovitý, avšak samotářský, málo 
družný a společenský. Je doslova 
zakousnutý do půdy a do práce. 
V zemědělství pracují většinou 
starší lidé a ženy, kdežto mládež 

až na menší výjimky hledá své 
uplatnění v průmyslu. Skoro 
v každé chalupě nalezneme buď 
zedníka nebo tesaře.

Zapsáno v srpnu 1956,
Josef Kupka, kronikář.“

Severovýchodně od Opavy, 
stranou dopravních tepen, leží 
v převážně odlesněné zemědělsky 
využívané krajině obec Oldřišov. 
Oldřišov patří mezi nejstarší 
osídlené lokality na Hlučínsku. 
Největší rozvoj poznal Oldřišov 
v dobách vrcholného středověku, 
kdy byl povýšen na město a stal se 
součástí opavského reformačního 
centra. V pobělohorské době 
městečko pozvolna upadalo. 
V době, kdy byl Oldřišov součás-
tí Pruska, byl městský charakter 
Oldřišova zcela potlačen. Ves-
nický ráz má Oldřišov doposud. 
V 18. století došlo v Oldřišově 
k povstání poddaných proti 
vrchnosti. Povstání bylo surově 
potlačeno, avšak stalo se im-
pulsem k selským bouřím, které 
zachvátily celé Slezsko v letech 
1766-1768. Vůdci povstání proti 
vrchnosti byli Walenta Kolarz 
a Johann Lokotsch na oldři-
šovském panství v roce 1765. 
Majitel panství August Vilém 
Gessler nutil poddané v rozporu 
s platným urbářem (soupis po-
vinností vůči vrchnosti) k větším 
robotám, dávkám a platům. Na-
víc poddané surově omezoval. 
Neohlížel se nijak na rozhodnutí 
soudu, který dával za pravdu 
oldřišovským poddaným. Ti se 
tedy rozhodli odepřít robotu. Na 
odpírající poddané bylo vysláno 
vojsko, kterému se oldřišovští 
pod vedením Walenty Kolarze 
a Johanna Lokotsche postavili na 
odpor. Povstání bylo poraženo. 
Oba jeho vůdcové v boji padli. 
Již ve 13. století stála v Oldřišově 
tvrz. Na místě tvrze byl pak po 
roce 1673 pány z Vrbna postaven 
barokní zámek. V roce 1958 byla 
budova zámku znehodnocena 
přestavbou. V současné době se 
připravuje rekonstrukce chát-
rající budovy zámku. Budova 
má sloužit jako centrum služeb 
obyvatelům. V okolí zámku je 
zámecký park s rybníky. V parku 
je umístěn bludný balvan.

Kostel byl postaven v roce 
1809. Původní dřevěný kostel 
stál v místech  dnešního hřbito-
va. Přestavba kostela proběhla na 
počátku 20. století. V roce 1945 
při přechodu fronty byl kostel 
v troskách, nábytek byl spálen, 

cenné věci odcizeny. Bohoslužby 
se konaly v soukromých domech, 
později ve vyčištěném kostele, 
i když byl bez střechy. Ze sbírek 
občanů byl kostel znovu posta-
ven. V letech 1969-1970 byla ke 
kostelu přistavěna věž.

Freyhof
Freyhof byla ves, která se nachá-

zela mezi Oldřišovem a Plští (dnešní 
Polsko). Ves zanikla v 15. století, ale 
její název se dál užíval jako pomístní 
označení pozemků. V roce 1560 se 
polnosti Freyhof dostaly i do zápisu 
v zemských deskách. V roce 1599 
se místo názvu Freyhof objevil 
název Freyhuben. Tyto pozemky 
patřily od roku 1652 jezuitské koleji 
v Opavě, po zrušení jezuitského řá-
du v roce 1773 se pozemků zmocnil 
hrabě Gessler, vlastník Oldřišova. 
Název Freyhuby se dodnes používá 
k označení pozemků, na nichž osa-
da kdysi stála.

Dolní Benešov
Dolní Benešov leží mezi městy 

Hlučín a Kravaře. Na počátku 
historického období byl Benešov 
nejvýznamnější osadou v okolí. 
Místu dal jméno  mocný šlechtický 
rod Benešoviců, z něhož pocházeli 
slavní páni z Kravař. Benešov se 
stal významným panským sídlem. 
Můžeme tak usuzovat z toho,  že 
byl směněn za hrad Drahotuš 
u Lipníka nad Bečvou. Tato směna 
se připomíná v listinách roku 1371. 
Následujícího roku přišel do Bene-
šova významný rod pánů z Draho-
tuš. Ti panství drželi až do konce 
16. století, kdy vymřeli po meči. 
Drahotušové byli rodem, z něhož 
pocházela řada osobností zasahují-
cích do dějin širšího okolí. 

V Dolním Benešově žila celá 
řada zajímavých osobností. Na-
příklad Mistr Konrád, psáván 
jako Kundrad z Benešova. Od 
roku 1382 Mistrem sedmera umění 
a Mistrem v koleji Karlově, tedy 
profesor pražské univerzity.  Svedl 
s profesory pražských vysokých 
škol spor o příslušnost obyvatelstva 
dnešního Hlučínska (tehdy širší ob-
lasti) k českému národu. Svůj spor 
vyhrál, místní obyvatelé byli uznáni 
jako příslušníci českého národa. 
Mistr Konrád patřil k horlivým bo-
jovníkům za získávání dalších vý-
sad pro Karlovu univerzitu. Sblížil 
se tak i s Mistrem Janem Husem. 
Mistr Konrád byl prvním českým 
spisovatelem dnešního Opavska. 
V současné době je po něm po-
jmenována lékárna – „U Mistra 

Konráda“. Další Husův stoupenec, 
Kuník z Drahotuš na Benešově se 
stal roku 1415 signatářem stížního 
listu kostnickému koncilu proti 
Husově upálení. Velmi významnou 
osobností Hlučínska byl Cyprian 
Lelek, kněz,  učitel, spisovatel. 
Narodil se roku 1812 v Dolním 
Benešově. Vystudoval bohosloví ve 
Vratislavi, vysvěcen byl roku 1835 
v Poznani.

V letech 1839 – 1849 působil 
v Hlučíně, od roku 1854 až do své 
smrti ve Vodce (dnešní Polsko). Je-
ho celoživotní snahy dobře vystihují 
dobová slova v deníku Pedagogium: 
„Ve vsi té odráží muž skálopevné 
povahy, vzácných vědomostí a hor-
livý národovec Cyprián Lelek ger-
manizační útoky slovem i skutkem, 
v chrámě i ve škole, působí s neú-
mornou pilností blahodárně.“ Cy-
prián Lelek prosazoval mateřskou 
řeč ve škole, v kostele i v politice. 
Byl mimo jiné autorem Slabikáře, 
který se používal k výuce na ško-
lách v pruském Slezsku, bojoval 
za práva Moravců. V revolučních 
letech 1848 – 1849 vystupoval jako 
politický mluvčí pruských Moravců 
i jako představitel Poláků. Stal se 
poslancem do berlínského sněmu 
a posléze poslancem do frank-
furtského sněmu. Cyprian Lelek 
zemřel v dubnu roku 1883. V Dol-
ním Benešově je pojmenováno po 
C. Lelkovi náměstí, v roce 1922 
mu byl postaven na malém náměstí 
pomník. Pomník byl po připojení 
k Německu rozbit, v roce 1947 pak 
převezen do zámecké zahrady, kde 
byla také umístěna pamětní deska.

V roce 1992 byla odhalena 
pamětní deska na jeho rodném 
domě. V nivě Opavy se rozkládají 
dvě rozsáhlé vodní plochy: štěr-
kovna a rybník Nezmar. Rybník 
Nezmar je největším rybníkem na 
Hlučínsku.

Na staré protipovodňové hrázi 
dlouhé asi 2 kilometry se nachází 
botanicky cenná lokalita. Jedná se 
o úzký pás lesa s dominantní lípou 
srdčitou, který místy přechází do 
aleje tvořené duby letními a topoly 
kanadskými. Hráz vede z Dolního 
Benešova přibližně do středu dol-
nobenešovských a kozmických luk. 
Je cenná především z krajinářského 
hlediska, ale má i protipovodňový 
význam. Roku 1890 postavil Ho-
luscha v Dolním Benešově stolárnu 
na zpracování dřeva, pak pilu, 
k níž od roku 1910 přibyla kovárna 
a slévárna, pak zámečnická výroba 
a později i strojírna. 

Pokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6
 V roce 1928 měla továrna již 

165 zaměstnanců a představovala 
výrazný podnik v rámci Hlučínska. 
V květnu roku 1928 došlo v továr-
ně  v oddělení na zpracování dřeva 
k velkému požáru. Zcela zničeny 
byly strojovna i náhradní strojovna. 
Další požár postihl továrnu v roce 
1931. Výroba od té doby nerostla. 
Obrat nastal  po připojení Hlučín-
ska k Německu, kdy továrna přešla 
na válečný program. S růstem 
válečné výroby se zvedal i počet 
zaměstnanců. Přestože byl přechod 
fronty v Dolním Benešově velmi 
dramatický a obec při něm byla 
velmi poničena, Holuschova továr-
na válečným škodám  vcelku ušla. 
Záhy po válce došlo pod národní 
správou k obnovení výroby. 

K roku 1950 bylo rozhodnuto 
vybudovat z malé továrny velký 
průmyslový podnik MSA. Dolní 
Benešov se stal centrem průmyslu 
na Hlučínsku a tento vývoj trvá 
dodnes. Ve druhé polovině 20. sto-
letí se tak ze zemědělské obce stalo 
město s místním průmyslem.

Na místě dnešního zámku, na 
mírné vyvýšenině v nivě řeky Opa-
vy, stávala kdysi tvrz. Její existence 
je doložena už k roku 1411, ale prav-
děpodobně zde stála ještě dřív. Tvrz 
byla chráněna rybníky napájenými 
z řeky Opavy. Tvrz byla pravděpo-
dobně dřevěná stavba s kamenným 
přízemím s gotickými pískov-
covými portály a okny s pozdně 
gotickým obloukem. Památkou na 

gotickou podobu objektu je kamen-
ný portál s erbem pánů z Drahotuš. 
Pravděpodobně koncem 16. století, 
v době, kdy panství vlastnil rod 
Mošovských, byl objekt přebudován 
na renesanční zámek. Nový zámek 
byl zděný a v porovnání s tvrzemi 
a zámečky v okolí velmi rozsáhlý. 
V polovině 17. století zřídila vrch-
nost nedaleko zámku oboru a dva 
chovné rybníčky.

V letech 1660-1670 byl zámek 
znovu přestavěn. Po této přestavbě 
se zámek stal komplexem budov, 
kolem nichž byl upraven park 
s mnoha dřevinami. O dalších 
přestavbách se nedochovaly pí-
semné záznamy, ale do 19. století 
měl zámek velmi reprezentativní 
ráz. Soudíme tak podle dobových 
kreseb, které zachycují zámek s ar-
kádovým nádvořím. 

V 70. letech 19. století, tehdy byl 
zámek v majetku Rotschildů, došlo 
k rozsáhlé přestavbě, která dala 
zámku velkolepý vzhled. Zámek 
byl v té době obehnán kamennou 
zdí, která oddělovala od města 
zámecký park s vysokými a cizo-
krajnými stromy a květinami. Park 
a celé okolí zámku byly udržovány 
v bezvadném stavu. 

Poslední přestavba zámku 
proběhla ve 20. století, v letech 
1921-1924. Při této přestavbě bylo 
objeveno mohutné podsklepení 
zámku. Pozdější výkopy pro vodo-
vodní řad odkryly zdiva dřívějších 
staveb i zlomky nádob z 15. století. 
Archeologicky je tak doloženo 

časté přebudovávání zámeckého 
sídla. Rotschildovy statky byly za 2. 
světové války zabrány jako židovský 
majetek. V zámku v Dolním Bene-
šově byl zřízen internační tábor. Při 
přechodu fronty dostal zámek ně-
kolik dělostřeleckých zásahů, ve vý-
chodní části bylo granátem proraže-
no sklepení. Byla poškozena střecha 
a veškeré okenní sklo. Po odchodu 
německých vojenských jednotek 
zůstal zámek pustý. V následujících 
letech byl vyrabován a znehodnocen 
povětrnostními vlivy. 

V letech 1948-1949 byl zámek 
částečně opraven prostory pronají-
mány k bydlení. Později zámecké 
prostory sloužily knihovně, školní 
družině, mateřské škole.

V 60. letech došlo k rozsáhlému 
průzkumu zámeckých chodeb. Zá-
mek v Dolním Benešově byl vždy 
opředen pověstmi o prostorném 
sklepení a spoustě tajných chodeb 
ústících mimo objekt zámku. Ně-
které pověsti lokalizují východ ze 
zámeckého podzemního labyrintu 
až do Hrabyně. Prováděné sondáže 
však existenci rozsáhlých chodeb 
nepotvrdily.

Koncem 80. let došlo ke gene-
rální opravě budovy zámku. Dnes 
v něm sídlí městský úřad a je zde 
obřadní síň. V místech dnešního 
kostela stál původně dřevěný kos-
telík se hřbitovem. Není známo, 
kdy se začalo se stavbou nového 
kostela, je ale možné, že se tak stalo 
už v době před třicetiletou válkou. 
Komplexní přestavba však probí-

hala v roce 1678. Kolem roku 1723 
byla přistavěna kaple sv. Josefa a nad 
ní oratoř pro vrchnost.

V hrobce vpravo od hlavního 
oltáře byla nalezena rozpadlá ra-
kev s pozůstatky, pravděpodobně 
Beneše z Drahotuš, a malá rakev 
bez kostry. Na vnější jižní straně 
kostela se dochovaly pískovcové 
náhrobní kameny s moravskými 
nápisy. Jde o náhrobky Beneše 
z Benešova a Drahotuš, jeho matky 
Markéty Oderské a Petra Moše. 
Nedaleko těchto náhrobních ka-
menů byl nalezen pískovcový reliéf 
z pozdější doby. Patřil hraběnce 
Izoldě Hodicové (zemřela roku 
1706). O zbožnosti místních oby-
vatel svědčí i velké množství kaplí 
a křížů v Dolním Benešově a okolí. 
Nejznámější z kaplí je kaple sv. 
Kříže, novogotická stavba s režným 
zdivem a pětibokým kněžištěm.

Dolní Benešov je jedno z mála 
míst na Hlučínsku, kde se nachází 
náměstí. Podle některých historiků 
byl Benešov městečkem už před 
rokem 1337. Doklad o povýšení 
Benešova na městečko máme až 
z roku 1493. V roce 1720 byl Bene-
šov rozdělen na městečko a vesnici. 
Roku 1810 byl statut městečka zpo-
chybněn Aloisem z Henneberků, 
ale roku 1812 byl statut znovu 
potvrzen pruským ministerstvem 
vnitra. V roce 1996 byl Dolní Be-
nešov povýšen na město.

Náměstí bylo v posledních le-
tech nákladně rekonstruováno.

Eva Tvrdá

Zá padní papua

Pokračování ze strany 4
Teplota již řádné klesla pod 

10° C. To zdejším, spoře oděným 
domorodcům vůbec nevadí. Hostí 
se přímo venku, u jejich trouby. 
Vypadá to, jako by všem krvácely 
zuby. Jedno je však evidentní, a to, 
že hlad je pro tuto chvíli zažeh-
nán. Pár hodin poté se brodíme 
potokem tekoucím naší pěšinou. 
Mohutné stromy hustě obrostlé 
lišejníky, jakoby svíraly nicotný 
chodníček, tenký jako nit. Nit 
spojující jednotlivé vísky civilizace 
zdejších, stále ještě neposkvrně-
ných hor, tak bohatých na nerostné 
bohatství.

Jsme v další vesnici. Daleko 
větší než ty předešlé. Snad všichni 
její obyvatelé nám jdou naproti. 
V jejich čele jde náčelník v letech. 
Až na malé výjimky jsou všichni 
oděni do triček, kraťasů či sukní. 
Zdravím se s náčelníkem a kromě 

jiného se ho ptám, zdali se v okolí 
nenachází nějaká skutečně tradiční 
vesnice. Zprvu ne zrovna ochotně, 
nakonec se přece jen rozvypráví 
o jedné, která je prý skutečně „pri-
mitivní“. Není údajně tak daleko. 
Měním proto plán a společně se 
svými a náčelníkovými lidmi se 
vydávám do okolních hor. 

Překonáváme již několikátý 
brod jedné a té samé řeky, když 
tu z nenadání zahlížím dvě zcela 
nahé postavy. Je to však jen něko-
lik vteřin, než po panickém úprku 
mizí v houštině zdejších kopců. 
Náčelník na mě pohlédl a jako by 
mi dal najevo, že zde již nevládne 
on, ale někdo jiný. Objevují se prv-
ní porosty banánovníku. Znamení 
obdělané půdy, lidské přítomnosti. 
Procházíme políčka sladkých 
brambor, zeleniny „taro“ a jiných 
plodin. Jdeme pomalu.

Jsme v údolí, z jedné strany 

ohraničeném prudkým svahem, 
ze strany druhé divokou řekou, 
za níž je další svah. S každým 
přibývajícím krokem cítím stou-
pající napětí. Chatrč! Zastavuji se 
a vzrušeně pohlížím na dřevěnou 
chýši. Z půle zapuštěnou v hlině-
ném svahu, přímo před námi. Jsme 
od ní snad na 50 metrů. Pomalu 
se znovu dávám do pohybu, když 
tu z ní najednou vybíhá několik 
obnažených, urostlých postav 
v rukou s oštěpy. Někdo však 
v chatrči zůstal. Zaostřuji svůj zrak 
a zjišťuji, že to, co se tak třpytí na 
slunci, je kamenná sekera! Náčel-
ník jde napřed s úmyslem navázat 
kontakt. Cítím vzrušení jako nikdy 
před tím. Budou mě, bledou tvář 
neznámého původu a neznámých 
úmyslů akceptovat? 

Můžeme dál, ukazuje náčel-
ník. Smíme vstoupit do chatrče, 
ale pouze čtyři lidé. Vybírám si 

náčelníka, tlumočníka Rejpena 
a jednoho nosiče. Mé vzrušení 
dostupuje vrcholu. Jsem těsně 
u vchodu dřevěné chýše, ze které se 
ještě před pár minutami na mě zu-
bila kamenná sekera. Komu patří? 
Kdo ji tak pevně svírá ve své dlani? 
Je snad bojovníků v chatrči více? 
Skláním se a pomalu vcházím do 
temna nejistoty. Dva bojovníci 
s dlouhými, do tváře spuštěnými 
vlasy, se tísní v protějším rohu. 
První je téměř černý, druhý zase 
hnědý, s kožešinovou čelenkou na 
hlavě. Ten třímá onu kamennou 
sekeru. Jsou téměř nazí. Pouze 
na penisu mají jakýsi nástavec, 
vyroben z plodu podobného tykvi. 
Jsou z nás očividně vyděšení. Můj 
tlumočník Rejpen, jenž je mimo-
chodem stejného kmenového pů-
vodu s nimi zkouší hovořit, avšak 
bez úspěchu.

Dali Kupka, Pokračování příště

zajímavoSti z dalších obcí hluČínSka
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

V prosincovém čísle jsme vás 
informovali, že nakladatelství 
AVE CENTRUM Kravaře 
vydalo poblikaci „Co se vařilo 
a vaří na Hlučínsku“. 

Je to vůbec první zpracování 
receptů na pečivo, moučníky, 
cukroví, jídla z masa i bezmasá, 
zeleninová, ale i vzpomínky na 
některé zvyky související s dob-
rým jídlem. Kuchařka zahrnuje 
recepty z období více jak 100 let. 

Pečení nejrůznějšího cukroví 
a pečiva má v našem slezském 
kraji staletou tradici. Nemusí jít 
jen o nedělní nebo slavnostní 
obědy nebo moučníky, mnoh-
de se stále ještě udržuje hezká 
tradice pečení pro nejrůznější 
slavnostní příležitosti a to i pře-
sto, že obchod nabízí stále širší 
sortiment těchto výrobků. Ona 
totiž průmyslová výroba nikdy 
nenahradí fantazii slezské ku-
chařky.

Dnes již málokdo ví, že právě 
v zámku v Kravařích  byla od 
roku 1921 do nešťastné události, 
kdy zámek vyhořel v roce 1938, 
umístěna Státní hospodářská 
a Státní hospodyňská škola.

Hospodyňskou školu na-
vštěvovaly dívky z celé tehdejší 
mladé Československé republi-
ky. A na svou dobu byla velmi 
dobře vybavena. Mladí lidé se 
zde připravovali na to, jak vést 
hospodářství, dívky se učily vést 
domácnost, pracovat na poli, vést 
účetnictví, domácí ruční práce, 
péct a vařit. Z této školy se toho 
mnoho nedochovalo. Ale přece 
jenom. Jednou z prvních studen-
tek byla slečna Kateřina Kupková 
z Bolatic a právě díky jejímu 
synovi, který opatroval sešit, do 
kterého si psala tehdy recepty, se 
mohly v této kuchařce uvést. Je 
až neuvěřitelné, jaké ingredience 
tehdy již používali. Dalšími zají-
mavostmi jsou recepty, které jsme 
nasbírali od zkušených kuchařek, 

které pekly a vařily na svatbách, 
různých hostinách. Kdo by ne-
znal v dnešní době „Hlučínské 
koláče“ s charakteristickými ko-
pečky posýpky! V této kuchařce 
najdete recept i postup při jejich 
výrobě.

Říká vám taky něco pecková 
nádivka? I tu vám v knize pro-
zradí.

Ale to zdaleka není všechno.
Nostalgicky se přeneseme do 

konce 19. století a počátku 20. 
století a představíme si, co asi 
bylo na stolech tehdejší šlechty. 
Ano, byla to zvěřina a takové 
závitky pana Lichnovského, to je 
něco, na čem si můžeme pochut-
nat i dneska.

Víte, že bělský pstruh s kře-
novou omáčkou byl na jídelním 
lístku v hospodě v Bělé již na 
počátku 20. století?

A což teprve taková cukína 
- víte, že se z ní dá udělat hodně 
zajímavých jídel? Např. i cukína 
jako pečenáč, bábovka, omeleta, 
placky, nákyp, pepřoky a jiné. 
To je jen málo z toho, co v této 
kuchařce najdete. S některými 
pamětníky si zavzpomínáte na 
pravé hlučínské vesele, domácí 
zabíjačku, svatební hostinu, 
dovíme se, co se jedlo a pilo 
v minulosti na polích, na svátky, 
jaké zvyky se zde dodržovaly. 
Přes 220 receptů je doplněno 
barevnými snímky pečiva, cuk-
roví a jídel.

Historické události vám při-
blíží unikátní fotografie z první 
poloviny minulého století, a aby 
se nám pečení a vaření lépe 
dařilo, hlučínská básnířka Jana 
Schlossarková okořenila kuchař-
ku svými básničkami v našem 
nářečí.

Totou cestou bychom vám 
čtenářům chtěli prozradit recept 
na Hlučínské koláče.

Koláče Lídy Ličkové
cca 60 kulatých koláčů
60 dkg polohrubé mouky, 40 

dkg hladké mouky speciál, 25 
dkg cukru krupice, 15 dkg tuku 
Hera nebo másla, 5 dkg sádla, 
5 dkg oleje, 10 dkg droždí, 2 
dkg soli, 1/2 l vlažného mléka, 
3 žloutky

Hlavní zásada práce - nespě-
chat a pracovat v teple. Ohřát 
i mouku v troubě nastavené na 
25 °C. Na sporáku rozpustíme 
tuky. Mezitím prosejeme tep-
lou mouku a smícháme se solí. 
Pokud nepoužijeme instantní 
droždí, vyrobíme kvásek z 1 dl 

teplého mléka, lžičky cukru, 
droždí a trošky mouky. Do zby-
lého mléka rozkvedláme žloutky 
a cukr a spolu s kváskem vlijeme 
do mísy s moukou. Zpracujeme 
tak, aby se všechny ingredience 
spojily a teprve potom přidáme 
po částech rozpuštěné tuky. 
Důležité je, aby byly vlažné, ne 
horké. Těsto dobře propracuje-
me, aby bylo vláčné a nelepilo 
se, a necháme kynout. Pak pro-
mícháme a necháme ještě dalších 
10 minut kynout. Vše opakujeme 
ještě jednou. Pokud je v  míst-
nosti chladno, dáme kynout do 
trouby nastavené na 25 °C.

Aby koláče nevypadaly, jako 
by je rozšlápla kráva, ale byly 
pěkně stejně kulaté, pak postu-
pujeme takto: Těsto nakrájíme 
na kousky o váze 4 dkg, dlaně-
mi tvarujeme kuličky, klademe 
navál a necháme kynout. První 
polovinu kuliček rozděláme na 
placičky, do kterých balíme ku-
ličky z tvarohu velikosti větších 
pingpongových míčků a dobře 
uzavřeme. Klademe na plech na 
pečící papír švem dolů a necháme 
ještě chvilku kynout. Pak opa-
trně zploštíme do tvaru koláčů, 
pomůžeme si hříbkem na látání 
ponožek (pozor, ne příliš, rozlijí 
se do správné velikosti při pečení) 
a potřeme vejcem rozšlehaným 
asi ve 4 lžících mléka. Dopro-
střed dáme jednu posýpku ve 
tvaru kuličky (označení tvaroho-
vého koláče) a pak klademe po-
sýpky ve tvaru kopretinky, dlaní 
jemně připlácneme a vsadíme do 
trouby rozehřáté 
na 170 - 180 °C, 
pečeme nepříliš 
rychle, nejdéle 
15-17 minut pod-
le barvy. Mezitím 
dokončíme stej-
ným způsobem 
makové a povid-
lové. Pozor, malý 
rozdíl! Než je 
začneme tvarovat 
do podoby koláčů, 
otočíme švem na-
horu, pak teprve 
rozplácneme do 
žádané velikosti 
(ty už do šířky 
nenabudou, na 
rozdíl od nás po 
jejich konzuma-
ci), namažeme, 
doprostřed pro 
rozlišení umís-
tíme do jednoho 

druhu rozinku, do druhého 
zavařenou třešni, dáme posýpku 
a pečeme.

Posýpka
60 dkg obyčejné hladké mou-

ky, 30 dkg tuku (máslo + Hera), 
30 dkg práškového cukru, 1 žlou-
tek, 2 vanilkové cukry

Napřed zpracujeme v míse 
tuk, žloutek a cukr, pak zapra-
cujeme mouku a necháme odpo-
činout v chladnu.

Nádivky 
(vždy o půl kg víc než je mou-

ky na těsto)
Tvarohová:
4 kostky tvarohu, 20 dkg 

práškového cukru - smícháme 2 
žloutky, 1 balíček rozinek, špetka 
soli, trochu citrónové kůry

Vše zpracujeme rukou a na-
konec přimícháme 10 dkg roz-
škvařeného másla. Pozor, nesmí 
být horké! Pokud je tvaroh příliš 
vodnatý, necháme chvíli rozpro-
střený na utěrce, pod kterou 
dáme vrstvu sacího papíru.

Maková:
25 dkg pomletého máku, 2 dl 

vody nebo mléka, cukr podle 
chuti, špetku soli, rozinky, olou-
pané nakrájené mandle, špetku 
badyánu, lžičku rumu, citróno-
vou kůru, 7,5 dkg rozškvařeného 
másla.

Povidlová:
50 dkg povidel, cukr podle 

chuti, špetku badyánu, 7,5 dkg 
rozškvařeného másla, špetku soli, 
lžičku rumu, k zahuštění zavařená 
strouhaná jablka nebo strouhaný 
perník nebo rozdrcené piškoty.


