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TIP NA VÝLET

VánocE 

Za okny zima a sníh,
líbezný čas vánoční
vkrádá se do dětských snů
vidinou svátečních dnů.

Půlnoc až zahalí kraj,
procitne betlémská stáj
Kristovo narození,
zvěstuje nám spasení.

     Jana Schlossarková

Svátek sv. Barborky, patronky 
mnoha řemesel a povolání, sla-
víme dva dny před Mikulášem. 
Nejznámějším chrámem zasvě-
ceným sv. Barboře je chrám sv. 
Barbory v Kutné Hoře, městě se 
stříbrnými doly, které prosluly 
tím, že v nich horníci na den sv. 
Barbory nechávali hořet světlo 
v kahanech, aby si zajistili ochra-
nu před smrtelnými úrazy. Kromě 
horníků drží sv. Barbora patronát 
i nad zaměstnanci hutí, slévači, 
stavebními dělníky, pokrývači, 
tesaři i architekty. Berou ji za svoji 
ochránkyni také hasiči a dělostřel-
ci. Bývá zobrazována s dělem  u 
nohou a její podoba bývá k vidění 
na vojenských praporech. Víra ve 
sv. Barboru se odvíjí zejména od 
snahy ochránit se před náhlou a 
nenadálou smrtí.

Hlavním atributem vyplýva-
jícím z historických podkladů o 
sv. Barboře se stala věž, v níž byla 
uvězněna. V ruce může držet paví 
pero jako symbol nesmrtelnosti, 
nebo meč, jímž byla popravena. 
Do věže byla Barbora uvězněna, 
aby nepodlehla svodům nápad-
níků, byla do ní uzamčena svým 
otcem, zavilým odpůrcem křesťa-
nů. Pomstila se otci oznámením, 
že se stala křesťankou a z věže se 
jí podařilo uprchnout. Byla však 
dovlečena zpátky, když pastýř 
prozradil její úkryt ve skalách. 
Doplatil na to proměnou svých 

ovcí v kobylky. Když se Barbora 
odmítla vzdát své víry a podstou-
pila kruté mučení, byla popravena 
mečem z rukou vlastního otce, 
kterého následně zabil blesk. Celá 
legenda o sv. Barboře se datuje do 
období 3. století, kdy křesťané byli 

v Římské říši 
tvrdě pronásle-
dováni. 

Zajímavé je, 
že v některých 
oblastech splý-
val svátek sv. 
Barbory s dneš-
ním chápáním 

svátku sv. Mikuláše. Dům od 
domu chodily dívky v bílých pro-
stěradlech – Barborky, s košíčkem 
ovoce v jedné ruce pro příkladně 
hodné potomky a s metlou na zlo-
bivé děti v ruce druhé. Pronášely 
verše a zpívaly písně o sv. Barboře. 
Dodnes se zachovala např. tato 
slova: 

My tři Barborky jsme, z dale-
ké krajiny

Jdeme a dárky vám neseme.
Neseme, neseme, velice to 

krásné, kdo se
Modlit bude, tomu je dáme.
A kdo nebude, tomu hodně 

nalupáme.

A na závěr pro vdavekchtivé 
slečny, které chtějí rozšířit statis-
tiky sňatečnosti.

Pokračování na straně 5

4. prosinec - sv. Barbora

Krátká, ale krásná zimní 
procházka Hlučín-Trhůvka-Dob- 
roslavice- Hlučín

Tato trasa je nejpěknější po ně-
kolika mrazivých nocích střídaných 
slunečními teplejšími dny a země je 
jen mírně poprášená sněhem. Půjde-
me směrem na Děhylov, samozřejmě 
po břehu štěrkovny, přejdeme most 
přes Opavici a první cestou zahneme 
doprava kolem Poštovního rybníka. 
Zanedlouho se před námi objeví žlutá 
chata u které přejdeme koleje a kolem 
ní vlevo vstoupíme do lesa. Na roz-
cestí odbočíme vpravo a po několika 
krocích vejdeme do lomu zv. Trhuv-
ka. Možná název pochází z doby, kdy 
se tam „trhal“ kámen na stavbu že-
leznice. Někteří naši přátelé nazývají 
toto místo Pohádkou a pokud přijdete 
ve správnou dobu, tak se skutečně 
přesvědčíte o příznačnosti tohoto 
názvu. Cesta mezi chatkami obklo-
penými skalními masívy, nás přivede 
až k pohádkovému vodopádu. Věřte, 
že tolika druhy rampouchů ozdobená 
vysoká skalní stěna se jen tak nevidí. 
Od krajkových kaskád které padají 
dolů napříč skálou až po různé kulič-
ky a rampouchy různých velikostí na 
bizárních ledových šňůrách, kterým 
„rostou“ od země  vstříc podobné le-
dové útvary, opravdu jako v pohádce. 
Od ledové krásy se vydáme vlevo po 

chodníčku vzhůru až k poslední cha-
tě. Od ní se držíme stále vpravo, shora 
ještě jednou nahlédneme do Pohádky 
a dojdeme na známou dobroslavickou 
cestu. Ta nás vede  kolem hájovny až 
k  obchodu. a na křižovatce odbočíme 
doleva.   Kolem zámeckého parku po-
stupujeme po chodníku podél hlavní 
cesty na Děhylov až na konec vesnice. 
Přímo proti ohrazenému památníčku 
na druhé straně silnice, ze kterého vy-
kukuje Mariánský sloup, /zevrubnější 
prohlídku necháme na zpáteční cestu/
,vejdeme opět vlevo do lesa. Procház-
ka zimním bílým tichem je skutečný 
balzám na nervy. Asi po 500m odbo-
číme doprava vzhůru a zanedlouho se 
před námi objeví  vysílač rádia Čas 
a od něj pěkné výhledy.  Jako na dlani 
se objeví krajina na pozadí lemovaná 
panorámatem Beskyd a různými 
kopci a kopečky, jež dohromady 
vytvářejí neskutečný nádherný akva-
rel. Při dobré viditelnosti je možno 
zahlédnout i Štramberskou Trúbu. 
Od vysílače vpravo se s kopce vrátíme 
zpět do Dobroslavic, prohlédneme si 
Mariánský sloup, údajně dovezený až  
z Pompejí a Smírčí kříže. Chodník 
pokračuje přímo kolem dvou hospod, 
určitě přijde vhod  čaj s rumem a pak 
se nám to poběží přes les zpátky 
domů.

M. F.

Text úvodní písně z vánoční kantá-
ty „Přesvatá noc“ Norberta Studnitzké-
ho, hudebního skladatele, hlučínského 
rodáka žijícího v Německu. Kantáta je 
sestavena ze známých i méně známých 
koled, které českým textem opatřila J. 
Schlossarková, s recitativy  úryvků Lu-
kášova evangelia. Kantátu nastudoval 
pod vedením sbormistryně Anny 
Tošerové Hlučínský smíšený pěvecký 
sbor s orchestrem a vše zazní pod 
taktovkou autora na Novoročním kon-
certu v chrámě sv. J. Křitele v Hlučíně 
dne 2. ledna 2005 v 15 hodin. Zároveň 
se představí dětské sbory z dolního Be-
nešova a Kobeřic. Bezprostředně bude 
následovat opakování v chrámu sv. 
Martina v Dolním Benešově.

Ať radost
vánočních svátků

přetrvá v srdci
po celý další rok.

Redakce
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Zimní poučení pro milovníky Zahrad

Ryby na listopad
1. den - dobrý zrána, průměrný 

po poledni
2. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
3. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
4. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
5. den - dobrý do 13.00 hodin
6. den - docela dobrý
7. den - dobrý do 15.00 hodin
8. den - průměrný od 15.00 

hodin
9. den - dobrý pouze po po-

ledni
10. den - dobrý pouze po 

poledni
11. den - docela dobrý po 

poledni
12. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
13. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
14. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
15. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
16. den - velice dobrý do 

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

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

la dobrý po poledni
20. den - je celý průměrný
21. den - je celý průměrný
22. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
23. den - je celý průměrný
24. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění, pak vám 
ježíšek naloží zdražení rybář-
ských lístků

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

26. den - celý průměrný
27. den - špatný den
28. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. den - dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni

Petrův zdar

rybáři, poZor!
Zimní nevlídné dny využije-

me k tomu, aby jsme zase načer-
pali nové poznatky o zdokonalení 
našich zahrádek. Máme hodně 
nových plánů, které chceme reali-
zovat na jaře a proto si o nich 
něco připomeneme.

V listopadu ještě můžeme 
vysazovat nové ovocné stromky, 
před mrazem můžeme sázet 
ještě i česnek, který má jenom 
zakořenit, ale s růstem má čekat 
až na jaro. Také různé cibulovi-
ny a hlíznaté květiny, které jsou 
v obchodech v doprodeji můžeme 
sázet.

Měli bysme navštěvovat různé 
přednášky, které zahrádkáři po-
řádají v zimních měsících a takto 
doplnit naše znalosti. Určitě jste 
načerpali mnoho zkušenosti na 
podzimních výstavách, kde bylo 
k vidění hodně nových výpěst-
ků, které můžete mít i na vašich 
zahrádkách.

Teď něco z letního školení, 
které jsem měl možnost vy-
slechnout v Přerově 17. června. 
O peckovinách nám přednášel 
přítel Matejsek.

Odrůda President se hodí 
do teplých poloh. Na podnoži 
Mirabolán švestky málo plodí. 
Mrazové kotliny nejsou vhodné 
pro pěstování švestek, rynglí, 
mirabelek. Množení je možno 
i z bylinných řízků v létě. Žilien-
ka je výborná podnož pro švestky 
a slívy, roste slaběji než Mirabo-
lán. JASPY nebo FERLEY jsou 
výborné nové podnože, množí se 
bylinnými řízky, nastupuje brzo 
do plodnosti. Semenáč Wangen-
heimový je také výborná podnož, 
roste o 30 až 40  % méně než 
Mirabolán.

Meruňky očkovat koncem 
července, broskve v srpnu. Očko 
umístit na severozápad kvůli 
větrům.

Vázací pásky používat neprů-
hledné bílé. U průhledných se 
dřevo přehřívá a usychá. Pecko-
viny můžeme roubovat v únoru, 
ale i kolem 10. června, nebo 
před květem nebo v době květu. 
U roubování vodorovných větví 
umisťovat rouby nahoře a po 
stranách, dole ne, tyto se tíhou 
narůstajících roubů vylamují. 
Roubovat jen do 5 až 8 cm prů-
měru podnože. Před roubováním 
natřít ránu po řezu směsí Kupri-
kolu a Latexu, rána se lépe zahojí. 
Slivoně nemají rády řídké korun-
ky. Jen zahuštující větve odstra-
nit. Řez se doporučuje těsně před 

květem nebo v době květu nebo 
do konce června. V srpnu už se 
netvoří zával na ráně po řezu.

Ořech řezat do konce červen-
ce, nejpozději koncem července 
končí růst. 10 cm rána se hojí 
až 5 roků. Rány lépe zamazovat 
štěpařským voskem s latexem. 
Výborný štěpařský vosk je JEN-
TEN z Plzně. U řezu slivoní 
nenechávat pahýly, tyto pak za-
hnívají. Ještě bych se mohl zmínit 
o doporučených odrůdách, ale už 
máte určitě stromky koupené, tak 
to nechám zase na září příštím 
rokem.

Další přednášku měl Ing. Rod 
na téma ochrana rostlin, nemoci 
a škůdci. Tak jen několik důleži-
tých poznámek.

Mrazové praskliny se utvoří 
na jaře, když je denní teplota 
vysoká a noční mrazivá. Rány 
zamazovat buď Latexem nebo 
každou vodorozpustnou barvou 
s přidáním stimulátoru a funda-
solů, které podporují hojení ran 
a tvoření závalů. Není nejlepší 
bílá barva, lepší je hnědá nebo 
zelená. RONDOP neničí okolní 
výsadby, nesmí se však dostat ani 
mlhou z postřikovače na korunky 
stromů. Nejvíce jsou choulostivé 
růže. Také špatně vymytý po-
střikovač.

Výmladky u stromů nestříkat 
RANDAPEM. Tyto výmladky 
jsou spojeny s matečním stro-
mem a ten také zahyne. Používat 
herbicidní trysky u postřikovačů. 
Odumírání větví nebo kmenů 
může být i špatným řezem. Po 
opadu listů je dobré postříkat 
stromy KUPRIKOLEM, hlavně 
broskve, ale teplota vzduchu musí 
být nad 7 stupňů. Padlí se tvoří 
hlavně při suchém počasí nebo 
přechody počasí horko, deštivo. 
Proti PUCHROVITOSTÍ šves-
tek. Při rašení až do začátku kve-
tení použijeme buď CHAMPI-
ON-50WP nebo KUPRIKOL-
50, přesně jako u broskví. Na list 
už nepoužívat měďnaté přípravky 
popálí list. Postřik SYLLIT už 
nemá význam na list za zelena. 
Stříbřitost listů – je to dřevokaz-
ná houba, která je ve kmenu. Jar-
ní postřik je TALSTAR nejlepší 
i proti mšicím před rašením. Ještě 
FRUTAPON-7E nebo OLEO-
EKOL můžeme používat proti 
přezimujícím škůdcům.

V měsících listopad a prosinec 
už můžeme konzumovat výrobky 
z letošní sklizně, a to myslím 
dobrou slivovici nebo kalvados. 

Jsou různé recepty, kdy můžeme 
namícháním různých čajů nebo 
bylinek vyrobit lahodné nápoje 
jako třeba domácí Becherovku 
nebo Zubrovku, jen je třeba se 
pídit po těchto receptech a bude-
te mile překvapeni jak to chutná 
i ženám. Je třeba toto využít 
v letošním roce, neboť příštím 
rokem můžeme být zklamáni 
malou úrodou. O tom jsem vám 
již psal v minulém čísle novin co 
je toho příčinou. Musíme však 
doufat, že bude příznivý rok a že 
budeme na jaře dobře přihno-
jovat. Také musíme doufat, že 
příští rok nebude tolik nemocí 
a škůdců jako letos. Tím myslím 
hlavně kadeřavost listí u brosk-
voní, americké padlí na angreštu, 
pihovitost na jablkách a plísně na 
vinné révě. U kanadských borů-
vek zabezpečte kořenový bal před 
zimou nastýláním buď rašelinou, 
pilinami nebo alespoň suchým 
opadaným listím.

Při příznivém počasí můžeme 
také koncem roku prohodit nebo 
osít kompost a máme tímto ušet-
řený čas na jaře.

Znovu připomínám, že zahra-
da bez kompostu není zahradou 
a to vůbec v dnešní době, kdy 
máme všechna hnojiva velmi 
drahá.

Také postřiky můžeme ušet-
řit, když budeme stromy řádně 
hnojit, ale hlavně řádně prostři-
hávat, a u jabloní, když budeme 
sázet rezistentní odrůdy i toto 
nám ušetří nemalé výdaje za 
postřiky. Také bysme my starší 
zkušení měli předávat naše zna-
losti mladším, aby jsme udrželi 
tuto krásnou zálibu zahradkaření 
i pro příští generace. Také oni 
musí poznat nové metody pěsto-
vání nejen zeleniny, ovoce, ale ta-
ké okrasnou zahrádku musí umět 
obdivovat i pěstování bonsají, ci-
trusů, kaktusů a dalších skvostů 
přírody. Koho tato záliba jednou 
uchvátí, ten v tomto vytrvá až do 
pokročilého stáří.

V lednovém čísle novin vám 
zase sdělím, co jsem se dozvěděl 
na oblastním školení v Ostravě-
-Zábřehu, ale také už bude čas 
s výsevem zeleniny a květin.

Tak vidíte, jak ten čas neza-
držitelně utíká a zase tady bude 
jaro a pro nás další starosti, jak 
všechno zvládnout.

Přeji vám také pokojné prožití 
svátků vánočních a mnoho zdraví 
a úspěchu do příštího roku.

Erich D U X A z BOROVÉ
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Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy …(tajenka).
           Marcel Achard
VodoroVně: A. Koryto; nevolník; velká dřevěná káď (nář.); kůže 

(nář.); zřasení látky. B. Značka mouky; SPZ Sokolova; letadlo (nář.); lékařské 
oddělení; úmysl (nář.); podiv. C. Zábradlí; elektricky nabitá částice; SPZ Prahy; 
skladba pro dva hráče; městský stát; pryž. D. Iniciály zpěváka skupiny Šum svistu; 
koupací nádoba; citoslovce; razítko (nář.); zabijačková pochoutka; SPZ Ostravy. E. 
Eduard; SPZ Karviné; barva; vesmírné těleso; upravovat; mázlík. F. Ledovcový 
kotel; podzemní dráha; oprava; korálové ostrovy; sudokopytník. G. Útočiště; statky; 
ruský hudební nástroj; televizní stanice; domy.

SVISLE: 1. Pytel; přikrývka. 2. Africká bavlna; písmeno abecedy. 3. Snížený 
tón; formy. 4. Chudák (nář.); římsky 1050. 5. Účes; „F“. 6. Prkenný strop; spisy. 
7. Jedno z jmen zpěváka Čecha; Rychlá rota (zkr.). 8. Chlapec (nář.); změna. 9. 
Zelenina; otřesy. 10. Víno; dynastie. 11. Úd; evropská měna. 12. TAJENK A. 13. 
Africký slon; karetní hra. 14. Chuchvalec; SPZ Čadca. 15. Smůla (nář.); iniciály 
manželky Karla IV. 16. Biograf; odměna. 17. Znaviti. 18. Hrdina; částice. 19. 
Trojzvuk; popěvek. 20. Pták (nář.); chemická značka yterbia. 21. Spojka; staré 
mince. 22. Citronáda; citoslovce. 23. Oba; říční plavidla.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 12. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 
200,-Kč.
Výhercem křížovky za listopad je Helena Janíková, Chuchelná.  Blahopřejeme.

křížovka

obecní úřad Strahovice proGram kina mír hlučín
proSinec 2004Po delší době jsme navštívili 

obec Strahovice a máme novinky 
z obce.

Trápí nás samozřejmě více 
věcí, které bychom chtěli v bu-
doucnu v naší obci vyřešit.

Největším problémem je zne-
čištění místního potoka a nevy-
hovující stav místní kanalizace, 
která v některých částech obce 
byla vybudována již mezi léty 
1950 – 1960. V současné době 
uvažujeme o zadání projektové 
dokumentace na odkanalizování 
obce, včetně návrhu čistírny 
odpadních vod. Největším pro-
blémem v souvislosti s touto 
připravovanou výstavbou  bude 
získání dostatečného množství 
finančních prostředků na její 
realizaci. 

Dalším problémem je nevy-
hovující stav účelové komunikace 
mezi Strahovicemi a obcí Kobe-
řice přes „Strahovický dvůr“. Po 
této komunikaci je naplánováno 
vedení regionální cyklistické 
stezky.

Rovněž realizace této investi-
ce je odvislá od získání patřičné-
ho množství financí.

K dalším akcím, které máme 
v seznamu připravovaných in-
vestic je vybudování parčíku a 
prostoru pro děti v místě býva-

lého „obecního dvora“, realizace 
přístupové komunikace a inže-
nýrských sítí k nově plánované 
lokalitě rodinných domů, reali-
zace dráhy pro hasičské sporty 
a další.  

Z vašich slov usuzuji, že vaše 
obec není po f inanční stránce na 
tom moc dobře?

Myslím, že problémem všech 
obcí, nejen té naší, je vždy  fi-
nanční zabezpečení plánovaných 
investičních akcí.

Paní starostko, co se vám ve 
vaší obci povedlo v letošním roce 
zlepšit?

Podařilo se nám dokončit 
rekonstrukci mateřské školy. 
Budova MŠ byla postavena v 70. 
letech minulého století. Velkým 
problémem bylo neustálé zaté-
kání do „rovné“ střechy, která 
byla již fyzicky dožilá. Dalším 
problémem byly také nedostateč-
né prostory pro stravování žáků 
základní školy, kteří do objektu 
docházejí, vybudování odpo-
vídajícího sociálního zázemí a 
prostorů pro vyvařování a zázemí 
pro personál kuchyně.  

V současné době provádíme 
přístavbu tělocvičny k základní 
škole, tato akce je ve stavu roz-
pracovanosti. 

Děkuji Luk

Přástky – společenský život na venkově 
Trávení času v zimním obdo-

bí, kterým již advent bezesporu 
byl, se odvíjelo od toho, že veš-
keré polní práce již byly skonče-
ny a bylo třeba opravovat nářadí, 
aby bylo k užitku zase jakmile jej 
bude potřeba, či například vyrá-
bět šindele, pokud se plánovaly 
jarní opravy střešní krytiny.

A zatímco se ve stodolách 
mlátilo sklizené obilí, ve světni-
cích probíhala setkání při draní 
peří nebo předení lnu. 

Při společných přástkách se 
lidé setkávali v jedné chalupě, a 
to zejména z důvodů ekonomic-
kých, neboť vytápění i osvětlení 
bylo drahé. Předení lnu či ko-
nopí na nitě, z nichž se posléze 
tkaly látky, se ženy věnovaly 
prakticky celou zimu až do ma-
sopustu, který předznamenával 
brzké zahájení předvelikonoč-
ního půstu.

Svítilo se k práci loučemi 
nebo otevřeným ohněm, poz-
ději olejovými lampami, v nichž 
pálili olej lisovaný ze semen lnu 

nebo konopí. Petrolej přišel na 
řadu teprve v 19. století. Práci 
si ženy zpestřovaly zpěvem či 
vyprávěním, hostitelka měla za 
úkol připravit pohoštění.  

Často byli přástkám přítom-
ni i muži, kteří se bavili hrami 
v karty a popíjením. Mládež 
využívala přástky k bližšímu 
poznávání se, takže nebylo 
výjimkou, že přástky díky al-
koholu končívaly bujaře. Staly se 
díky tomu též trnem v oku církvi 
a vrchnosti. 

Už v 16. století se objevily 
první úřední zákazy pořádání 
společných přástek, a to pod 
pohrůžku pokuty nebo tělesné-
ho trestu: „Dopustil-li by se kdo 
toho, den a noc v kládě seděti 
má…“. Existovaly předpisy ur-
čené rychtářům, které vymezo-
valy, jak zabránit nezbednostem 
a nemravnostem při společném 
předení. Výsledkem bylo, že 
se přástky nekonaly alespoň ve 
dnech církevních svátků a v do-
bě půstu. 

sobota 4. 12. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 5. 12. v 17.00 hod.
VybíjEná: běž do toho na pLný kouLE USA – bláz-
nivá komedie. MP od 12 let

neděle 5. 12. v 15.00 hod. Představení pro děti
hVěZda bEtLÉMSká Vánoční pásmo pohádek pro nejmenší diváky

úterý 7. 12. a středa 8. 12. v 17.00 hod.
pŘíběh žraLoka USA – rodinný animovaný. Za každou malou rybou 
hledejte velkou lež. MP

pátek 10. 12. v 19.30 hod.
VyMítač ďábLa: ZroZEní USA – dobrodružný horor.  
MP od 12 let

sobota 11. 12. v 17.00 hod.
ShrEk 2 USA – animovaná, pohádková komedie. MP 

neděle 12. 12. v 17.00 a 19.30 hod.
duŠE jako kaVIár ČR MP od 12 let

pátek 17. 12. v 19.30 hod. sobota 18. 12. v 17.00 hod.
SVět ZítŘka USA, Velká Británie, Itálie MP

sobota 18. 12. a neděle 19. 12. v 15.00 hod.
u náS na FarMě USA – rodinný, animovaný. Představení pro děti

sobota 18.12. v 19.30 hod., neděle 19. 12. v 17.00 hod.
VESnIcE USA – mystický thriller. 

Od 23. 12. do 5. 1. 2005 kino nehraje
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hiStorie měSta –„kravařští ve víru Staletí“

cykluS „chrámové Stavby na hlučínSku“
Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie
V dnešním příspěvku přidáme 

k našemu cyklu ty nejzásadnější 
informace o vzniku farnosti a vybu-
dování kostela v obci Šilheřovice.

Chceme-li se ponořit do studia 
historie šilheřovického kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, najde-
me o něm zmínku v obecní kro-
nice z roku 1950 a školní kronice 
z roku 1934, rovněž také v kronice 
hasičského sboru z roku 1913.

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie byl postaven jezuity v ba-
rokním slohu a stalo se tak v roce 
1713. Oltáře byly zasvěceny sv. 

Ignáci z Loyoly, sv. Aloisovi a sv. 
Františkovi Xaverskému, kteří 

jsou pokládáni za hlavní ochránce 
řádu jezuitů. Společně s kostelem 
byla postavena i věž a pořízeny 
v Opavě tři zvony.

Kostel, který zde údajně exis-
toval před rokem 1713 byl zasvě-
cen rovněž Nanebevzetí Panny 
Marie. Byl prý dřevěný a s jedním 
oltářem. Údajně zdůrazňujeme 
z toho důvodu, že v měděné 
schránce kostela byly nalezeny 
materiály, které žádné informace 
o existenci předešlého kostela 
neobsahují. 

K farnosti je přičleněna obec 
Antošovice patřící do okresu 
Ostrava.

Rod Kravařských ze Šlevic, 
o kterém bylo pojednáno v mi-
nulém čísle Besedníku a z něhož 
byl nejznámější osobností Jan 
Kravařský, komorník krnovský, 
ztratil v poslední čtvrtině 16. 
století na významu. Jeho přísluš-
níci obvykle končili ve službách.

V době, kdy o nich byl již 
článek v tisku, byl autorem do-
hledán materiál, jímž by chtěl 
upozornit na nesrovnalosti, za-
nesené o tomto rodu do místní 
kroniky a tím i do minulého 
příspěvku. V publikaci Josefa  
Pilnáčka o starých rodech Slez-
ska autor uvádí majitele koupe-
ného panství Mikuláše v r. 1437 
(nezemřel tedy r. 1421). Před 
smrtí dal u opavských klarisek 
k uschování zlatý řetěz, o který 
se r. 1467 hlásil syn Mikuláš, 
který po svém otci zdědil v le-
tech. 1431 - 36 statky Kravaře 
a Kouty. Ten měl   děti Hynka, 
Pavla  a  Annu s vdovou Helenou 
(ne Alenou) Faulheringovou. 
Teprve následující generační 
posun rodu Šleviců se až na 
drobnosti shoduje s tím, co bylo 
uvedeno.

Kravařské panství přešlo od 
Šleviců do vlastnictví jednoho 
z představitelů starého rodu 
Elbelů, který do r. 1560 působil 
na Moravě, později v několika 
regionech severovýchodního 
Slezska. Členové rodu pobývali 
rovněž na Opavsku, kde se kup-
cem tohoto panství stal r. 1574 
Kryštof Elbel z Hartmansdorfu. 
Držel je následujících sedm let. 
Když r. 1581 zemřel, vdova Ka-
teřina s dětmi (dcerou a 4 syny) 
ještě téhož roku panství prodala.

V souladu s trendem šlechty, 

která koupí nemovitostí soustře-
ďovala majetek a tím posilovala 
svůj politický vliv, bezprostředně 
reagoval na   podobnou příležitost 
jeden z trojice staré patricijské  
rodiny opavských kupců bratří 
Macáků (Matzaků), Daniel. Se 
svými bratry Janem a Jakubem 
byl 20. října 1580 povýšen do 
šlechtického stavu. Vážený opav-
ský měšťan   a radní pán, Daniel 
Macák, prosperující s masnými 
výrobky, měl třetím rokem v zá-
stavě Otický dvůr, v Opavě na 
náměstí koupený dům, kam se 
přestěhovala radnice a městské 
úřady (v přestavěné podobě na 
Horním náměstí zůstala dodnes) 
a od Elbelů r. 1581 koupil statek 
Kravaře. K nim, po úspěšném 
vyjednávání s Jiřím Bernatem 
Tvorkovským z Kravař ve Vel-
kých Hoštících, sloučil před   
tím rozprodaný majetek koupí 
poloviny Koutů a Vrbky.

Ve víře zapálený protestant, 
kterého ovlivnily změny nábo-
ženských poměrů, nastolené po 
r. 1517 Lutherovým učením, 
chtěl přesvědčit o nutnosti ná-
pravy církve poddané, sloužící 
na jeho statcích. Usiloval, aby se 
stali horlivými luterány. Ve svém 
počínání měl velkou oporu ve 
své zbožné manželce. Obdobně 
jako kdysi Václav z Kravař na 
Strážnici a jeho syn Petr I I . 
přijali na své statky kněze, 
inklinující k husitství, dosa-
zoval nyní Daniel Macák na 
farnost evangelické kněze, aby 
jejich prostřednictvím byly li-
du vštěpovány reformátorovy 
myšlenky. Změnou výzdoby 
kostela chtěl zvýraznit a zvýšit 
jejich účinnost. Než Macákova 

manželka r. 1588 zemřela, odká-
zala před smrtí vlastní podpůrný 
fond kostelu.

V té době se začal klást důraz 
na vzdělanost a zavádění škol. 
Zámožný kupec a měšťan nevá-
hal a na kravařském panství pro 
děti svých poddaných zřídil prv-
ní vzdělávací instituci. Kultivo-
vaný, perspektivně uvažující pán 
po boku synů Jiřího a Matouše 
přežil svou ženu o 12 let.

Statky dědictvím získal dru-
hý z bratrů Macákových. Ten si 
r. 1601 koupil nižší šlechtický 
titul, k němuž přidal otcův 
přídomek. Téhož roku se na 
opavské radnici, nejspíš na jeho 
přímluvu, 4 kravařští sedláci - 
masaři - objevili v seznamu mezi 
58 „moravskými masaři“, kterým 
bylo umožněno zásobovat ma-
sem městský trh. Matouš uspěl 
i ve věci sporu o udělení výhod-
ného práva várečného. Projed-
nával se až u soudního tribunálu 
pro Slezsko ve Vratislavi a po 
vítězném verdiktu se v Kravařích 
smělo vařit pivo. Radosti z chut-
ného moku si však příliš neužil, 
neboť r. 1605 zemřel. Z manžel-
ství s Kateřinou Bořkovou měl 
Matouš syna Kašpara, který pře-
vzal hospodářství statků Kravař 
a Koutů. Na zemanský statek do 
Kravař s otcem Jindřichem tehdy 
dojížděla mladičká Helena Do-
nátová z Polomi. Mladá dvojice 
evangelického vyznání v sobě 
našla zalíbení a po čase byla 
svatba. Kašpar se v průběhu let 
vypracoval do postavení soudce 
knížectví krnovského.

Mezitím stále vypjatější a zos-
třující se situace mezi katolíky 
a evangelíky, která se vyhrocova-

la do náboženských střetů ještě 
za života Kašparových předků, 
vyvrcholila 8. listopadu 1620 na 
Bílé hoře vítězstvím vojsk císaře 
Ferdinanda II. Habsburského. 
V bitvě triumfovala katolická 
vojska a po kapitulaci vedlej-
ších zemí Koruny české byly 
pokořeny také slezské protes-
tanské stavy. Klid na území 
Slezska však dlouho netrval. 
Boje, odehrávající se hlavně za 
dánského vpádu v létě 1626, 
zle dolehly na obyvatelstvo 
zdejšího panství, zvlášť po 
neúspěšném tažení do Uher. 
Tzv. osvoboditelé se chovali 
bezohledně a kořistnicky a vy-
plenili a poškodili kravařský 
kostel, panský pivovar, palírnu 
a podobné objekty v okolí.

Po vyčištění slezského území 
od dánských posádek vojevůd-
cem Albrechtem z Valdštejna rok 
nato zátěž na místní obyvatelstvo 
(po kterém byl požadován provi-
ant -seno, obilí) neustala. Drži-
tel kravařského panství, Kašpar 
Macák, donucený k podpisu 
vzdání se krnovské posádky, po-
skytl dostatečný důkaz císařské 
exekuční komisi ke konfiskaci 
obou statků Kravař a Koutů. Ty 
se dostaly r. 1629 pod správu 
státní pokladny, zatímco podda-
ný lid ohrožoval hlad a nemoci. 
Tehdy byly Kravaře, na odlišení 
od Polských poprvé pojmenová-
ny Německé Kravaře.

O rok později odešel exmajitel 
panství, Kašpar Macák z Otten-
burku, na věčnost. S ním skonči-
la éra další dynastie, která řídila 
osudy našich předků i dnešních 
spojených vesnic.

Pokračování příště

4. prosinec - sv. Barbora
Pokračování ze strany 1

Pokud máte nápadníků více, do-
poručuje se pojmenovat každou bar-
borku (větvičku z třešně nebo višně) 
jménem jiného chlapce a čí vykvete 
první, ten si zaslouží vaši pozornost. 
Někde věřili, že barborka nevykvete 
dívce, která už není pannou. Dívky 
pak větvičky schovávaly před rodiči. 
Domnívám se ale, že nejste-li dnes, 
děvčata, pannami, rodiče se nebudou 
soustředit na nerozkvetlou větvičku, 
jako spíš na to, jak opatrně jste si po-
čínaly, když jste o panenství přichá-
zely. Takže bez obav trhejte barborky 
a vězte, že když nevykvetou, pak to 
lze připsat leda nesprávné taktice 
zalévání.
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pověry o vZtahu meZi tělem a duší

autoMotoLand v. o. s.
Cihelní 44, Hlučín, Tel.: +420 595 043 827, Fax: +420 595 043 822
Jánská 18, Opava, Tel.: +420 553 613 555

Nenechte si ujít mimořádné atraktivní podmínky, které
jsme pro Vás připravili na vozy Renault Clio a Renault
Thalia. Na rozhodování máte totiž čas jen do konce prosince.

Z prvobytné doby zdědili lidé 
představu, že člověk je složen 
z těla a duše, která je nositelem 
života, sídlem rozumu, citu 
i jednání.

Duše je nehmotná a zjevuje se 
výhradně při smrti, a to v podo-
bě holubice nebo obláčku páry.  
Základem pro tyto domněnky 
byl fakt, že dýchá-li člověk, pak 
je živ.

Slovo duše je tedy odvozeno 
od slova dýchati. Duše tedy může 
člověka opustit, pokud omdlí ne-
bo také při snění. 

Duše do těla vstupuje při na-
rození, původ duše se vysvětloval 
tak, že před narozením člověka 
sídlí na pustých místech, pod 
pařezy či v liščích norách.

Dodnes se zachovalo úsloví 
„byl jsem na houbách“, které 
znamená, že jsem ještě nebyl 
narozen.

Věřilo se, že duše nekřtěných 
zemřelých dětí sídlí v bouřko-
vých mracích, stejně jako duše 
lidí, kteří si sami vzali život. Du-
še dětí „zabitých“ při násilném 

potratu sídlí v osení či na mezích 
a o ukrytí duší utonulých se stará 
vodník. 

Naši předkové se také domní-
vali, že duše může přesidlovat do 
zvířete či do stromu.

Lidovou pověstí se nechal 
inspirovat Erben při psaní básně 
Vrba, kdy muž podtíná strom, 
který je sídlem duše jeho ženy 
a tato žena umírá. Jsou známy 
výklady o lidech – vlcích o lidech 
labutích apod. 

Poté, co duše opustí tělo, zů-
stává prý často na zemi.

Panická hrůza z toho, že by 
se zemřelý mohl do domu vrá-
tit, provázela celé rodiny a proto 
se otevírá okno, jakmile někdo 
zemře a vzápětí se zavře, aby 
se duše nemohla vrátit a škodit. 
Duše nevinných zabitých údajně 
chodí lkát na místo, kde se čin 
stal. Lidé zlí či sebevrazi bývají 
odsouzeni k tomu, že jejich 
zhmotněné duše musejí strašit na 
místě svého skutku.

Týká se to také pánů utlačují-
cích vesnici a pánů lakotných.  

O rozdílnosti národních meto-
dik pro určování hranice chudoby 
něco víme. V USA a Německu 
např. vycházejí z výpočtu mini-
málního spotřebitelského rozpočtu, 
ve Francii z minimální mzdy, ve 
Finsku z minimálního starobního 
důchodu. Svou vlastní metodiku 
používá i statistický úřad EU Eu-
rostat, který pro jedno ze srovnání 
stanovil práh rizika chudoby na tři 
pětiny průměrného příjmu v dané 
zemi. 

Z nových členských zemí je 
podle této metodiky největší riziko 
chudoby na Slovensku, nejmenší v 
České republice. Ohroženo chudo-
bou je 21 % Slováků a jen 8 % Če-
chů. Celounijní průměr se přitom 
pohybuje kolem 15 %. Jakékoliv 
srovnání podle těchto údajů je však 
třeba brát s velkou rezervou. Použitá 
metodika je mj. citlivá na rozdílnost 
příjmů v každé zemi. V mezinárod-
ním srovnání také hraje podstatnou 
roli rozdílná životní úroveň mezi 
jednotlivými zeměmi (např. chudý 
Belgičan na tom může být lépe než 
průměrně bohatý Slovák). 

chudoba a bohatství v česku
Představu o výši příjmů v Česku 

si lze udělat například z údajů ze 
statistické ročenky Českého statis-
tického úřadu. V roce 2003 podle 
ní činil čistý měsíční příjem na 
osobu v 10 % nejchudších českých 
domácností 4 512 korun a v 10 % 
nejbohatších domácností 16 335 
korun. V průměrné domácnosti 
činil čistý měsíční příjem na osobu 
8 175 korun, v domácnosti s dětmi 
to bylo 7 206 korun. 

Češi také spoří. Podle studie 
investiční společnosti Pioneer 
Investments připadají na každého 
obyvatele České republiky úspory 
ve výši 4 874 €, tzn. mírně přes 
150 000 korun, což je nejvíce mezi 
ostatními „reformními“ zeměmi. 
Na druhém místě jsou Maďaři 
s průměrnými úsporami ve výši 
78 000 korun. Nejmenší úspory 
mají Rumuni pouze 8 000 korun. 
Všechny tyto země však mají ve 
srovnání se „starými“ členskými 
státy EU co dohánět - průměrné 
úspory na obyvatele zde totiž činí 
27 129 €, tedy přes 850 000 korun. 

největší riZiko chudoby v eu je na SlovenSku
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Stille nacht (povídka Z hlučínSka) aby tě čert vZal!
Doby, kdy z Německa do 

Hlučína bylo co by kamenem do-
hodil, nenávratně skončily. Greta 
ležela na posteli v jakémsi penzi-
onu kdesi v Německu a umírala. 
Nevnímala, kde je. Opuštěná stará 
žena odkudsi ze střední Evropy. 
Její tělo ještě žilo, mysl už byla 
zmatená. Opustila prostor a čas, ve 
kterém doposud vězelo její tělo, a 
pohybovala se tam a zpět a znovu 
prožívala svých devadesát jedna let. 
Umírala v požehnaném věku, svůj 
život však jako požehnaný necítila. 

Otec měl peníze a vsadil na 
Hitlera. Její rodina patřila na Hlu-
čínsku k honoraci. Vyhlédli jí za 
muže mladého ambiciózního stra-
níka a věřili, že spojení politiky a 
peněz přinese další majetek a štěstí. 
Zpočátku Johana obdivovala. Vedl 
plamenné řeči a jeho práce pro 
Německo byla ceněna i v Berlíně. 
Čeští četníci ho několikrát zatkli, 
ale pokaždé byl zase propuštěn a 
pracoval dál. Greta plnila povin-
nosti vzorné německé ženy, jak ji 
tomu naučili. Obdivovala Johana 
a cítila k němu respekt. Časem 
zjistila, že to bylo vše, co k němu 
dokázala cítit. Bylo to málo? Moh-
lo to stačit?   Ani dnes, na sklonku 
svého života, si nedokázala odpo-
vědět. Snad kdyby měli děti…

Nejšťastnější období prožila 
Greta při obsazování Sudet wehr-
machtem. Johan zářil štěstím. 
Mnohaletá práce nesla ovoce. Přes 
sedmdesát let si pamatovala samu 
sebe na čestné tribuně v Hlučíně 
na náměstí, na jásající dav před 
tribunou, na přijíždějící vojska 
wehrmachtu. Tvářila se chladně, 
dokonale oblečená, učesaná a na-
líčená, ale uvnitř jásala s davem. 
Johan byl tak šťastný! Večer pak 
seznámení s veliteli, posezení, hud-
ba, galantní řeči a hlavně naděje, že 
přijde svoboda a pořádek. 

Johan se stal starostou Dar-
kovic. Přestěhovali se do domu 
zabaveného zrádcům. Greta začala 
zařizovat a Johan začal vládnout. 
Očekával další postup, ale ten se 
nekonal. Očekával  děti, ale ty 
nepřicházely. Greta jezdila za kde-
jakou bylinkářkou, za kdejakým 
doktorem. Nic nepomáhalo. Johan 
se postupně od ní odtahoval. Dnes 
už věděla, že poslední, co ho u ní 
drželo, byly peníze její rodiny. Jo-
han začal pít. Nikdo o tom nevěděl. 
Pil za zavřenými dveřmi. Zpíjel se 
doma do němoty, na radnici však 
přicházel stoprocentně upraven, 
stoprocentně připraven, stopro-
centně výkonný. Tehdy Greta 

začínala chápat, že mezi nimi není 
nic jiného než obchodní vztah. Její 
rodina chtěla nadějnou politickou 
sílu, Johan potřeboval bohaté záze-
mí. Častokrát přemýšlela nad tím, 
kdy se všechno zvrtlo, kdy začal 
místo stoupání pád. Možná to bylo 
kvůli válce. Do té doby měli nadě-
ji. Chtěli do Berlína, Johan se viděl 
na ministerstvu, vždyť několikrát 
mluvil i se samotným Hitlerem! 
Když ale začala válka, všechno bylo 
najednou jinak. Greta už neviděla 
tolik nadšení v lidech kolem sebe. 
Hlučínsko přestávalo být důležité.  
Později pak začala chodit oznáme-
ní o hrdinské smrti a nadšení bylo 
pryč úplně. Nejzoufaleji se cítila, 
když padl Johanův bratr. Věděla, 
že ho Johan mohl vyreklamovat, 
pracoval přece v dole a jeho žena 
Agnes byla Johana prosit, aby to 
udělal, ale Johan ho s gustem poslal 
na frontu. Greta nikdy nepochopi-
la, co mezi těmi dvěma bylo. Johan 
Karla nenáviděl a svoji švagrovou 
Agnes ještě víc. Možná to bylo 
tím, že Agnes měla s Karlem tři 
děti, možná tím, že Karel byl pr-
vorozený a připadlo mu rodinné 
hospodářství. Když pak Karel 
padl, cítil se Johan hrozně. Nic jí 
neřekl, ale ona na něm viděla, že 
si přičetl do svých hříchů vinu za 
smrt bratra. Šnaps mu ale dával 
zapomenout. Život s ním byl stále 
nesnesitelnější, ale stále ještě se dal 
vydržet. Greta pořád ještě měla pe-
níze, pořád ještě se dokázala dostat 
na černý trh a zařídit i nemožné.

Pravá hrůza nastala, když Hlu-
čínskem táhly první kolony uprch-
líků před ruskou frontou. Jejich 
vypravování ježila vlasy na hlavě 
a Johan dostal strach. Odhodlaný 
aktivista schopný podstupovat nej-
různější útrapy a zdolávat překážky 
byl tentam. Zbyl jen vystrašený, 
unavený muž udolaný výčitkami a 
alkoholem. Jednoho rána poručil 
Gretě sbalit nejnutnější a v noci 
pak uprchli. S nikým se nerozlou-
čili, nikomu neřekli, kam jedou. 
Báli se. Hrozně se báli Rusů, o kte-
rých uprchlíci vypravovali děsivé 
historky. Johan toužil po jediném: 
nechat se zajmout Američany. 
Protože uprchli včas, nakonec se 
jim to povedlo. Skončili v jakémsi 
zajateckém táboře, zmrzlí, hladoví, 
zavšivení, ale živí. Greta se Johana 
držela jako klíště. Neměla se kam 
vrtnout. Její rodiče a všichni pří-
buzní zůstali v Hlučíně, sourozen-
ce neměla a známé taky ne. Johan 
byl její jediný pevný bod. Pevný 
bod. Moc pevný nebyl. 

Pár měsíců po válce ji Johan 
opustil. Neměla už peníze a zdálo 
se, že ani kontakty. Johan potře-
boval někoho, z koho bude žít. 
Protože v Německu byla o muže 
nouze, příliš mnoho jich ve válce 
padlo, našel si Johan celkem snad-
no mladší a poměrně majetnou že-
nu. Tehdy nebylo těžké nechat sám 
sebe umřít a najít novou identitu. 
Z Johana Kocura se stal Gerhard  
Müller, oženil se, usadil se, měl 
dvě děti a v sedmdesátých letech 
spokojeně umřel.

Greta se potulovala po rozcho-
du Německem a hledala přátele. 
Bála se vrátit do Hlučína, věděla, 
že ho obsadili Rusové a že se při-
pravuje odsun Němců ze Slezska. 
Hledala ale známé z dob, kdy ještě 
nebyla vdaná a kdy ji otec vozíval 
do Berlína. Podařilo se jí po mnoha 
měsících nakontaktovat na skupin-
ku bývalých vyznavačů Hitlerova 
učení, kteří jí pomohli. Našla si 
práci v kanceláři, absolvovala ně-
kolik večerních kurzů a nakonec až 
do osmdesátých let pracovala jako 
asistentka ředitele jedné z dosti 
velkých bank. Byla velice schopná 
a úspěšná pracovnice, protože 
práce v bance bylo to jediné, na co 
se soustředila. Více než třicet let 
každodenní dřiny, která vytvářela 
zeď mezi šílenstvím a životem. 
Kdyby nechodila do práce, ne-
snesla by žít ani den. Žít sama se 
sebou, s  tou chladnou ženou bez 
muže, bez dětí a bez budoucnosti. 
Jak paradoxní život byl! Jí, která 
tady byla úplně k ničemu, vyměřil 
ten nahoře dlouhý a vpodstatě 
klidný život. Greta viděla umírat 
mladé ženy, matky několika dětí, 
manželky, dcery, ženy, pro které 
se truchlilo. Mnohokrát ji napadlo, 
že kdyby umřela ona sama, nikdo 
by si toho ani nevšimnul. Prostě by 
jednoho dne na její místo do práce 
nastoupila jiná žena, do jejího bytu 
se nastěhoval jiný nájemník a na 
místním hřbitově by přibyla jedna 
tabulka se jménem. Nebyl nikdo, 
kdo by pro ni zaplakal, nebyl ni-
kdo, kdo by na ni zavzpomínal. 
Přesto tady byla dlouho.

Otevřela oči. Z dálky k ní 
zazněl nápěv Tiché noci. Jakási 
dobrá duše ustrojila v jejím pokoji 
malý vánoční stromeček. Umírá se 
jí pěkně. Jak asi zemřela Agnes? Po 
ní zbyli truchlící. Měla tři děti…

Greta zavřela oči. Tělo už nebo-
lelo, duše se netrápila. Cítila mír.

Na endlich, stille Nacht.

Eva Tvrdá

Kletbu z titulku vyřknete 
nejpravděpodobněji v hněvu 
vůči někomu, kdo způsobil, 
že se vám zrovna nedaří. Víra 
v čerta, postavu páchnoucí po 
síře, je dodnes živá. Bývá viděn 
nejčastěji jako podobný kozlu, 
s rozježenou hřívou, špičatý-
ma ušima, dlouhým jazykem, 
kravským ocasem a vidlemi 
v rukou. Bere na sebe často 
člověčí podobu, ale je snadno 
odhalitelný podle kopýtka, 
díky němuž kulhá. Může na 
sebe brát i podobu myslivcovu. 
Holduje hře v karty a je možné 
ho obehrát. Čerti si libují také 
v sázkách, které ovlivňují kouz-
ly ve svůj prospěch, respektive 
ve prospěch pekla. 

Čert je postavou, která ztě-
lesňuje zlo a představuje proti-
pól existenci božských sil. 

Lidé se bojí vyslovovat 
čertovo jméno, aby se nezjevil. 
Nemá se psát ani malovat čer-
tova podoba (Nemaluj čerta na 
zeď!). Také dodnes slýcháme, 
že co je šeptem, to je s čertem. 
Rozhodnete-li se sepsat s čer-
tem smlouvu, je třeba podepsat 
ji krví a můžete si být jisti, že 
bude trvat minimálně sedm let, 
nebo pak násobek sedmi. 

Čert je postava natolik po-
pulární, že je po něm pojmeno-
vána řada lokalit, kopců, údolí, 
skalních útvarů, oper i divadel-
ních her. Vzpomeňme čerta a 
Káču a řadu dalších pohádek, 
kde představuje nezastupitelné-
ho osnovatele děje. 

Pekelná hierarchie má ně-
kolik stupňů stejně jako sbory 
andělské podle blízkosti k 
bohu. Pekelným mocnostem 
velí Lucifer, jinak též Belzebub 
či Satan. Podléhá mu sedm 
pekelných velkoknížat, za kte-
rými následuje sedm falckrabat, 
sedm malých hrabat, baronů, 
šlechtických duchů, měšťan-
ských duchů, selských duchů, 
chytrých duchů, hloupých 
duchů (ti s oblibou uzavírají 
smlouvy s lidmi a nechávají se 
obehrát v kartách), těch všech 
je po sedmi. Dále k pekelným 
účastníkům patří čtyři volní 
duchové (vražd, hádek, zlodějů 
a nevěstek), duchové sedmi 
volných umění (filozofie, ma-
lířství, astrologie, chirurgie, 
myslivosti, dolování a stavitel-
ství), ohniví duchové a duchové 
vzduchu. 
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Pane starosto, jaký byl pro vás 
téměř již uplynulý rok pro vaši 
obec?

Musím říci, že velice úspěš-
ný. Podařilo se nám zrealizovat 
veškeré investiční akce, které 
jsme měli naplánované. V letních 
měsících se nám povedlo provést 
rekonstrukci hlavního chodní-
ku, který je přístupovou cestou 
k autobusu. Tuto rekonstrukci 
provedla Tělovýchovná jednota, 
pak jsme udělali část chodníků 
kolem školy, kterou provedl Klub 
důchodců. Budovu mateřské ško-
ly a části tělocvičny jsme zateplili 
a udělali novou fasádu. Tím se 
nám centrum obce značně vy-
lepšilo. 

Před mým příchodem zde byli 
architekti, jaký mají úkol, můžete 
čtenáře s tímto seznámit?

V nejbližší budoucnosti chce-
me postavit v centru obce naproti 
školy „Dům s pečovatelskou 
službou“ nebo jak se říká „Chrá-
něné byty pro občany“, to hlavně 
pro sociálně slabší - seniory, aby 
mohli ve své obci prožít zbytek 
svého života v klidu a pohodě. 
Měl by to být objekt dvou nebo 
třípodlažní, kde by mělo být 
10 pokojů dvoulůžkových a 10 
pokojů jednolůžkových, samo-
zřejmě s příslušným zázemím, 
ošetřovnou, jídelnou, koutkem 
pro kutily a ostatním. Jak již jsem 
řekl, objekt bude v centru obce, 
aby senioři měli kontakt s ob-
ci, blízko do obchodu, kostela 
nebo restaurace. Vedle objektu 
bude i místo pro parkoviště pro 
návštěvy.

Pro obec Vřesinu bude tento 
objekt opravdu velký, kdy hodláte 
začít s výstavbou?

V roce 2005 hodláme vyřídit 
veškerá povolení, rozeslat žádosti 
o dotaci, když vše dobře dopadne 
tak v roce 2006 chceme začít 
stavět. Pak zde máme problém 
se zničením stávajícího doprav-

ního značení. Síla vandalismu 
a počínání lidí, kteří si neváží 
veřejných zařízení přes důležitá 
upozornění v posledních létech 
narůstá a je značná.

Tito lidé si neuvědomují, že 
jejich vandalské počínání stojí 
obecní pokladnu značné finance, 
které by mohly být investovány 
na pořízení nových věcí. Jedna 
dopravní značka  stojí cca tisíc 
korun, a my vyměňujeme zhru-
ba 10 % ročně. Stejná situace 
je u veřejného osvětlení, kde se 
nám stalo, že v pátek vyměníme 
svítidlo a již v sobotu nesvítilo, 
bylo rozbité. Svítidlo stojí cca 
2 500 korun.

Ve vaší obci se zvyšuje počet 
obyvatel tím, že je zde dosti nových 
stavebních míst. Nemyslíte, že 
zvýšením počtu obyvatel naroste 
vandalismus?

Nemyslím si, protože rodiny, 
které si postaví rodinný domek 
jsou zatíženy hypotékami, půjč-
kami, prostě dluhy.

Nárůst vandalismu je způso-
ben hlavně tím, že rodiče dávají 
svým dětem příliš velké kapesné 
a volnost. To si rodiny, které si 
postaví rodinný domek dovolit 
nemohou. Noví spoluobčané mají 
pohled na život ustálený, vyzrálý, 
ctí trvalé hodnoty.

Vandalismus je jim, stejně jako 
drtivé většině starousedlíků cizí.

O kolik obyvatel se v letošním 
roce Vřesina rozrostla?

Tak se to nedá hodnotit. 
Letošní rok je pro jednu etapu 
výstavby rokem dokončovacím. 
Začátkem příštího roku bude ob-
dobím pro nastěhování se do naší 
obce podle mých hrubých odhadů 
asi dvacet osob. Tím naše snaha 
o zvýšení počtu obyvatel nekon-
čí. Připravujeme další etapu pro 
bydení v lokalitě U Koupaliště 
pro cca 200 obyvatel. 

Máme ještě další plány. Jedná 
se o přístavbu a nástavbu obec-
ního úřadu kde v nových pro-
storách hodláme zřídit ordinace 
lékařů a další pro obec potřebné 
zařízení. 

Již jsme požádali Minister-
stvo pro místní rozvoj o dotaci, 
která nám žádost přijala a do-
poručila žádost doplnit tak, aby 
odpovídala požadavkům dotační 
politiky Evropské unie. Součas-
ně nám doporučilo, abychom si 
tuto žádost v příštím roce znovu 
podali. Předpokládáme, že dotaci 
získáme a nástavba a přístavba se 
může začít realizovat.

Pane starosto, je vidět, že ten-
to rok byl pro vaši obec opravdu 
úspěšný a je vám jasné co chcete 

v příštím roce a létech dalších dělat. 
Mohl byste v závěru tohoto roku 
vzkázat něco našim občanům?

Já bych chtěl poděkovat 
zejména občanům naší obce 
za jejich aktivitu, za to že se 
zúčastňují života v obci, že pra-
cují  v různých složkách a spo-
lečenských organizacích a tím 
přispívají k rozkvětu obce svými 
myšlenkami a náměty, které my 
na obecním úřadě se snažíme 
realizovat.

Mé poděkování patří nejen 
občanům, ale i členům obecního 
zastupitelstva, rady a členům 
komisí. Dále bych chtěl podě-
kovat všem, kdo se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na opravě 
fasády a věže kostela sv. Viléma 
a na opravě kapličky. Obě tyto 
církevní stavby dotvářejí líbivý 
kolorit naší obce.

Všem občanům a to nejen na-
šim, přeji do nového roku 2005 
mnoho naděje, neboť naděje 
a víra v lepší budoucnost jsou 
hybnou silou našeho života. Dále 
přeji všem mnoho štěstí, zdraví, 
radosti, vzájemné lásky a pocho-
pení, tolerance a těm, kteří věří 
i mnoho Božího požehnání.

Všem přeji z Vřesiny klidné 
a radostné Vánoce.

Děkuji Luk

obecní úřad vřeSina

V nedávných dnech oslavily 
významné životní jubileum 90 
let života - dvojčata, sestry Klára 
a Terezie.

Narodily se v Hati rodičům 
Terezii a Františku Dudkovým. 
Když jim bylo 
7 let zemřela 
jim matka a je-
jich otec se pak 
přiženil do 
Vřesiny, kde 
si vzal vdovu 
Marianu Ci-
gánovou. Do-
staly druhou 
matku, která 
byla sice přís-
ná, ale měla je 
ráda a dobře se 
o ně starala.

Klára se v 19 letech provdala 
za Aloise Bečicu a narodilo se jí 5 
dětí. Dvě v raném dětství zemře-
ly, dva synové a dcera žijí. Paní 
Klára je vdovou, manžel jí zemřel 
před 17 lety. Dlouhá léta praco-
vala jako vedoucí pohostinství ve 
Vřesině - až do svého odchodu 

do důchodu. Po dvou mozkových 
mrtvicích už není tak pohyblivá 
jak bývala, ale - jak říká - nic ji 
nebolí a rozumově je na tom taky 
dobře. Vzorně se o ni stará její 
dcera Markéta i oba synové.

Dnes má již šest vnoučat a dvě 
pravnoučata.

Zcela jinak se odvíjel život je-
jího dvojčete –  sestry Terezie. Ta 
se rozhodla pro život řeholnice 
a vstoupila do kláštera, do řádu 
sv. Karla Boromejského. V prů-
běhu života pracovala jako zdra-
votní sestra v nemocnici v Praze-

-Prčicích, následovalo působení 
ve Šluknově, Rožďalovicích, 
Frýdku-Místku a naposledy ve 
Znojmě, kde je dodnes. Řeholní 
sestrou je 67 let.

I ve svých 90 letech je čilá, 
běhá jako mladice a pochvaluje 
si, že ji nic nebolí. Od jara do 
podzimu sbírá léčivé byliny nejen 
pro celý klášter kde žije (a kde se 
denně vaří bylinkové čaje), ale 
bylinkami zásobuje i další sest-
řičky řádu „boromejek“ v Praze.  
Všem, kteří ji o bylinky na své 
neduhy prosí, ráda pomůže i ra-
dou, protože má o bylinách ob-
rovské znalosti. Je také výborná 
houbařka, zná všechny houby, 
které v našich lesích rostou.

Oběma oslavenkyním byl 
popřát pan starosta obce Vřesina 
Ing. Hluchník a místostarostka 
paní Mgr. Rončková.

A tak jim oběma přejeme 
do dalších dnů jejich života 
hojnost Božího požehnání, mi-
lostí a ochrany, bezbolestné stáří 
a slastnou hodinku smrti.

K. Ch.

životní jubileum 90 let ve vřeSině


