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Tip na výleTSdružení obcí HlučínSka
Hradec u Opavy-Kalvárie- 

Zámek
Dnes se vydáme trošku naoko-

lo na známé výletní místo, které 
je nejpůvabnější právě v této roč-
ní době. Vlak z Opavy na Hradec 
vyjíždí v 10.37 hodin. Vláček se 
jen krátký čas proplétá příjemnou 
krajinou až do Hradce.

Z nádraží se vydáme do cent-
ra, přejdeme most přes Moravici 
a po chodníku pokračujeme až 
k obchůdku s reklamou na da-
lamánky z vlastní pekárny. Jsou 
čerstvé a opravdu dobré. Pokud 
odoláme vábivé vůni, tak těsně 
před zmíněným obchůdkem 
přejdeme po zebře na druhou 
stranu silnice. A už se před ná-
mi objeví kopec zvaný Kalvárie 
s kapličkami Křížové cesty. 
Podle značky se propleteme mezi 
posledními domky k 1. zastavení  
a krajem lesa stoupáme nahoru. 
Po dosažení čtrnácté kapličky 
a památného kříže na vrcholu 
kopce si dopřejeme odpočinek 
a pokocháme se krásným výhle-
dem. Pak se vrátíme zpět k roz-
cestníku u osmé kapličky a podle 
zelené značky scházíme lesem po 
serpentinách dolů.

Stále se blížící hluk nás upo-
zorňuje, že se blížíme k hlavní 
silnici. Mineme rybník, opatrně 
přejdeme na druhou stranu a po-

kračujeme kousek po chodníku 
směrem na Kajlovec. Po několika 
metrech nás značka vede vpravo 
přes dřevěný mostek.

Pozor, dále nepokračujeme 
po svůdné asfaltce, ale malou 
zkratkou po louce  vystoupáme 
na lesní cestu. Máme vyhrá-
no, teď už jdeme jen mírně do 
kopce vpravo a téměř souběžně 
s asfaltkou pokračujeme až pod 
Bílou věž zámku, od které nás 
dělí krásně opravené hradby. 
Držíme se stále vpravo až do-
jdeme k hlavnímu vchodu do 
areálu zámku. Hned za branou 
po pravé straně nás v korunách 
stromů vítá socha „Levitujícího 
chlapce“, dílo místního rodáka 
sochaře Kurta Gebauera. Pak 
už je jen na nás, co s načatým 
dnem. Jedna z mnoha možností 
je pokračovat zámeckým parkem 
vzhůru až k Bezručově  vyhlídce 
a tam si užít odpočinku zároveň 
s pěkným výhledem. Pokud 
nemáme v nohou „kyšku“ mů-
žeme se podle rozcestníku vydat 
dále, třeba až na Včelí Hrádek. 
Procházky barevným zámeckým 
parkem s nahořklou vůní spada-
ného listí jsou opravdu balzámem 
na duši. 

O žaludek se ochotně postara-
jí v hradeckých restauracích.

M. F.

Sdružení obcí Hlučínska 
(SOH) vedle svých tradičních 
aktivit zaznamenalo v letoš-
ním roce i několik výrazných 
úspěchů. Redakce našich 
novin oslovila předsedu SOH 
- starostu města Hlučína pana 
Petra Adamce, aby pro vás zís-
kala bližší informace: 

„Pane předsedo, můžete nám 
něco říci o nových publikacích 
SOH?“

„Počátkem roku jsme před-
stavili na brněnském veletrhu 
nový propagační materiál 
Region Hlučínsko. Jedná se 
o tiskovinu s českým, němec-
kým a anglickým textem, která 
ve fotografiích výstižně pro-
paguje náš region. Graficky ji 
zpracoval pan Kocur z Bolatic 
a pro své zdařilé provedení se 
již v Brně těšila velkému zá-
jmu. Propagační materiál vyšel 
v nákladu 10 tisíc kusů a byl fi-
nancován z vlastních prostředků 
měst a obcí SOH.

Na jaře vyšla za finanční  
podpory ministerstva životního 
prostředí, ve spolupráci SOH 
a města Hlučína publikace 
Příroda Hlučínska v nákladu 
3 tisíc výtisků. Autorkou této 
publikace je RNDr. Věra Kou-
tecká a kolektiv. Tato naučná 
publikace popisuje f loru a faunu 
našeho regionu, jak slovem tak 
fotografií, a vedle milovníků 
přírody se těší vysokému zájmu 
také ze stran škol. Obě dvě tis-
koviny lze získat  v hlučínském 
Infocentru (v Hlučínském zám-
ku – pozn. red.).

„Víme, že SOH získalo 
f inanční podporu na své aktivity. 
Můžete říci o jaké se jedná?“

 „Naše sdružení se stalo 
nositelem projektu Lodí nebo 
raftem nivou řeky Opavy, na 
který jsme získali formou gran-
tu z Moravskoslezského kraje 
významnou dotaci. Jde o studii, 

jejímž cílem je zjistit a zároveň 
navrhnout taková opatření, aby 
se řeka Opava se svým okolím 
stala zajímavým cílem pro turis-
ty. To by samozřejmě přineslo 
regionu vedle vyšší propagace 
i nové pracovní příležitosti. 

Z Moravskoslezského kraje 
jsme také získali dotaci na stu-
dijní cestu pro realizátory roz-
vojových projektů. Očekáváme, 
že získané zkušenosti od part-
nerů z Rakouska nám pomohou 
řešit otázky z oblasti životního 
prostředí, rozvoje venkovských 
sídel a jejich života, podpory 
turistiky a propagace regionu.“

„Pane starosto, v nadcházejí-
cích podzimních volbách do kraje 
se ucházíte o přízeň voličů.

Co Vás k tomu motivuje? 
Vidíte v tom příležitost pro náš 
region?“

„Po prvním volebním ob-
dobí krajské zřízení ukázalo, 
že má své opodstatnění. Toto 
uspořádání je z pohledu řešení 
místních problémů pro kraj jed-
noznačným přínosem, protože 
věci se rozhodují přímo v dané 
lokalitě a ne ve vzdáleném cent-
ru. A zde vidím právě příležitost 
pro náš region: pokud bude mít 
své zástupce v krajském zastu-
pitelstvu, budeme mít větší vliv 
při rozhodování o záležitostech, 
které se nás bezprostředně týka-
jí. Zároveň se zvýší naše šance 
a zlepší přístup k informacím, 
které mohou výrazně přispět 
k rozvoji našeho regionu. Vzhle-
dem k tomu, že mi nejsou věci 
veřejné lhostejné a dobře znám 
náš region, ucházím se o přízeň 
voličů, abych nejen mohl náš 
region v krajském zastupitelstvu 
reprezentovat, ale také abych 
pro něj mohl ještě více udělat.“

Děkujeme Vám za rozhovor 
a přejeme Vám ve volbách i v dal-
ší činnosti mnoho štěstí.

Redakce

Paní starostko, od posledního 
našeho rozhovoru se zajisté v Šil-
heřovicích hodně událo.

Ano, ale nejdříve jednu 
radostnou zprávu. Posíláme po-
slední splátku úvěru, který jsme 
měli u Fondu životního prostředí 
na výstavbu a rekonstrukci kana-
lizace a plynofikace obce. Splátky 
tohoto  úvěru představovaly pro 
naši obec obrovskou zátěž, takže 
nyní  z nás spadne velké břímě. 

Povedlo se nám dokončit 
rekonstrukci a úpravu vstupních 

prostorů  ordinace praktického  
lékaře, dokončujeme výstavbu 
autobusové zastávky v dolní části 
obce a výstavbu 400 metrů chod-
níku směrem k fotbalovému hřiš-
ti, kde je poměrně velký provoz. 
Byla dokončena výstavba části 
kanalizace u základní školy s na-
pojením na čistírnu odpadních 
vod. Do konce roku bychom měli 
zvládnout ještě výstavbu cca 200 
metrů vodovodu v části nového 
stavebního obvodu obce.

Pokračování na straně 4

obec ŠilHeřovice
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říjnové rady do zaHrady

Ryby na říjen
1. den - dobrý pouze po po-

ledni
2. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
3. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
4. den - dobrý pouze po po-

ledni
5. den - průměrný zrána doce-

la dobrý po poledni
6. den - dobrý do 13.00 ho-

din
7. den - dobrý pouze po po-

ledni
8. den - dobrý do 15.00 ho-

din
9. den - průměrný od 15.00 

hodin
10. den - dobrý pouze po 

poledni
11. den - dobrý pouze po 

poledni
12. den - docela dobrý po 

poledni
13. den - průměrný zrána do-

cela dobrý po poledni
14. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
15. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
16. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
17. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
19. den - špatný den
20. den - je dobrý zrána, prů-

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

la dobrý po poledni
22. den - docela dobrý od rána 

do 14.00 hodin
23. den - dobrý pouze po 

poledni
24. den - je celý průměrný
25. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění
26. den - dobrý pouze po 

poledni
27. den - je celý průměrný
28. den - špatný den
29. den - špatný den
30. den - docela dobrý od rána 

do 14.00 hodin
31. den - průměrný zrána do-

cela dobrý po poledni

rybáři, pozor!
Říjnové práce na zahradě jsou 

velice důležité a ovlivní úrodu 
v příštím roce. Ovocné stromy 
už nehnojíme dusíkem. Dřevo 
nevyzraje a v zimě namrzává, na 
jaře to poznáme na množství 
květů a růstu stromků. Jak nám 
letos hodně zakvetly jabloně, 
tak se zase škůdci přičinili o to, 
aby úroda nebyla nadměrná, a to 
u jabloní Pilatka jabloňová, která 
jablíčka nabodne a vosy tomu 
také pomohou že máme veliký 
opad polonahnilých plodů. Další 
propad nám způsobila letní sucha. 
Tyto nesnáze nás však neodradí 
od konání výstav, kde máme 
možnost se pochlubit ovocem, 
které se nám podařilo vypěstovat.  
Tam máme také možnost si vybrat 
druhy, které se nám zamlouvají 
a které chceme také mít na své 
zahrádce.

Po 15. říjnu je také pravý čas 
pro výsadbu nových stromků 
a proto vám připomínám některé 
zásadní poznatky před koupením 
nových stromků. U třešní a višní 
je možnost už koupit zákrsky. 
Mají menší korunky a proto je 
můžeme sázet v menším sponu. 
U jabloní znovu připomínám 
rezistentní odrůdy. Letos se to 
velice projevilo strupovitostí a pi-
hovitostí u nerezistentních odrůd. 
Ještě nikdy jsem neměl na RUBÍ-
NU pihovitost a už ho pěstuji asi 
20 roků. Letos se objevila u něho 
poprvé a naopak u odrůdy WAN-
DA letos nebyla. Tak vidíte, jak je 
příroda nevyzpytatelná a musíme 
stále dění na našich zahrádkách 
sledovat. Naopak letos bylo zase 
hodně švestek. Radost nám také 
pokazila plíseň na víně, která už 
mnoho let nebyla tak hojná. Také 
kadeřavost u broskvoní byla letos 
nadprůměrná a proto už koncem 
října po opadu listí pamatujte na 
první postřik proti této kadeřa-
vosti. Použijte KUPRIKOL nebo 
ŠAMPION.

U výsadby jabloní znovu při-
pomínám důležitost podnoží. 
Pro přídomní zahrádkáře je to 
M-9 a slabší. Některé odrůdy 
můžeme sázet také na MM-106, 
která je jen o málo silnější než 
M-9 a ma širší kořenový bal. 
U těchto stromků nemusíme mít 
oporu, neboť mají kotvící kořeny. 
U zakládání ovocných stěn mů-
žeme sázet jabloně na M-9, nebo 
když chceme pěstovat stěny bez 
řezu tak na J-TE-F nebo na J-TE 
G. Tyto jsou méně vzrůstné než 
u M-9. Musíme však u nich dávat 

opory, tyto mají jen malý kořenový 
bal, který není schopen bez opory 
stromek udržet. Kdo má velikou 
zahradu a chce pěstovat polokme-
ny, nebo vysokokmeny, tak musí 
u jabloní kupovat stromky na A-2 
nebo M-4, které jsou vzrůstné 
a mají kotvící kořeny a můžou 
být bez opory. Na toto je třeba 
pamatovat, aby jsme měli z těchto 
stromků jen samou radost. Jelikož 
nám letošní sucho vyprahlo půdu, 
je třeba už teď připravit jámy 
pro novou výsadbu a dobře je 
zavlažit. Také si připravte dobrý 
kompost a nedávejte pod mladé 
stromky chlevskou mrvu. Tato 
popálí vlasové kořínky a stromek 
nám špatně poroste. Je třeba ta-
ké před sázením upravit kořeny 
a pak celý bal namočit alespoň 
na 24 hodiny do jílovité kaše. 
Musíme udělat všechno pro to, 
aby start růstu nového stromku 
byl dokonalý.

Na mnoha zahrádkách je letos 
vidět obalené jabloně malými zne-
tvořenými plody. Každým rokem 
vám radím v červnu, abyste pro-
trhávali plody aby lépe narostly 
a aby se stromek nevysílil a příš-
tím rokem nám zase přinesl úro-
du. Kdo toto protrhání neprovedl, 
nemůže se těšit příštím rokem na 
úrodu, ale nemůže se ani pochlu-
bit svou úrodou na výstavách.

U okrasné zahrádky je třeba se 
věnovat novou výsadbou stromků 
a keřů, aby do zimy ještě rádně za-
kořenily. Také cibulové a hlíznaté 
květiny je třeba teď znovu sázet ja-
ko jsou tulipány, narcisy, hyacinty, 
krokusy a další. Tyto všechny sá-
zíme dvakrát hlouběji jak je výška 
cibule nebo hlízy. Koncem měsíce 
už můžeme vyjmout ze země, 
usušit a uschovat v nemrznoucí 
místnosti ty cibuloviny a hlízy, 
které nesmí promrznout. Jedná se 
o jiřinky, mečíky, tigrydy pavonie, 
hlíznaté begonie a další. Rostliny 
na skalce, které jsou choulostivé 
na veliké mrazy, musíme chránit 
buď chvojím nebo suchým listím.

Ještě chci upozornit na od-
stranění spadaného poškozeného 
ovoce. Všechno musíme sesbírat 
a buď hluboko zakopat do půdy 
nebo odvést na skládku, případně 
do popelnic. Z ovoce, které ne-
cháte pod stromy, se rozšiřuje jak 
plíseň, tak škůdci. Tímto sběrem 
zase ušetříte na postřicích.

V říjnu už také kaktusy pře-
staneme zalévat. Poslední zálivku 
uděláme okolo 15. října a do ní 
přidáme prostředek proti žravému 

a savému hmyzu, jako je Sumithi-
on nebo BI-58. Je to pro ozdravení 
rostlin v zimním období a na jaře 
máme zdravé kaktusy, které zase 
začneme zalévat až koncem břez-
na. Kdo pěstuje bonsaje a to ven-
kovní, může tyto na zimu vyndat 
z misek nebo květináčů a zasadit 
do půdy na zahradě a tím se o ně 
nemusí starat se zaléváním. Na ja-
ře pak vyndá z půdy, dá do misek 
novou zeminu, upraví kořeny a za-
sadí. Velmi důležité před zimou je 
zalít rhododendrony a skalkové 
azalky. To jsou rostliny, které mají 
listy i v zimě a proto potřebují 
také zálivku. Znovu připomínám, 
že rhododendron v zimě nezmrz-
ne, ale uschne. Přesto, že toto 
každým rokem připomínám, jsou 
stále na jaře dotazy proč někomu 
uschnul rhododendron. Je třeba si 
toto zapamatovat.

V listopadu 5. – 7. se zase 
zúčastním oblastního školení 
v Ostravě-Zábřehu, tak vám 
zase sdělím nové věci, které nám 
přednášející sdělí. Bude tam také 
o pěstování vinné révy lektorem 
z jižní Moravy. Kdo máte mož-
nost pěstovat víno ve sklenících 
je to velice výhodné, že zraje 
minimálně o tři týdny dříve 
a není na něm žádná plíseň, neboť 
tato přijde ze vzduchu. Já už toto 
pěstuji asi 20 roků a jsem s tímto 
velice spokojen.

Před uskladněním ovoce je 
třeba také sklep řádně vysířit 
a pak vyvětrat, ať vám ovoce 
vydrží zdravé až do jara. Letos 
obzvláště musíme dbát na to, aby 
na skládku šlo ovoce jen zdravé 
a také nepotlučené.

Kdo má suchý sklep, tak 
je vhodné do něj dát nádobu 
s vodou nebo polévat podlahu, 
aby tam byla patřičná vlhkost. 
Odrůdy, jako je Golden Deli-
cious je dobré dávat do sáčků 
a tyto trochu napíchnout, tím nám 
nevysýchá. Tuto odrůdu musíme 
uschovat jen vyzrálou, žlutou, aby 
měla odpovídající chuť. Dáme-li 
ovoce nevybarvené do sklepa, je 
to řepa a ne jablko. Také pama-
tujte na odstranění mulče, který 
jste v červnu dávali pod stromky. 
Necháme-li ho přes zimu, posky-
tujeme úkryt hrabošům, myším 
a slimákům.

Tak doufám, že se v říjnu ne-
budete nudit a zvládnete všechno 
co jsem vám poradil.

K tomu vám přeje hodně 
úspěchu.

Erich DUXA z BOROVÉ
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Tam, kde je …(TAJENKA)… dostatečným vysvětlením, není třeba 
hledat vysvětlení jiná.          Murphyho zákon

VODOROVNĚ: A. Ohrada; mládě skotu; nevěřící; dvorek (nář.); otec 
(nář.). B. Rusky souhlas; mladší (zkr.); dívčí jméno; zatáčka (nář.); pásemné hor-
stvo; lovecký pes. C. Asijský stát; SPZ Šumperku; hrany; krtek (nář.); mužské jmé-
no. D. Onemocnění; předložka; dva; chem. zn. hliníku; perský sluha. E. Planetka; 
mužské jméno; nos (nář.); SPZ Prahy; SPZ Prachatic. F. Citoslovce tišení; zakalení; 
ochutit; souhlas; podnik v Ostravě. G. Ráže; poté; nejvyšší karta; úmysl; jizva. H. 
Okosení; islámský náčelník; trn; část molekuly; přítel Amise.

SVISLE:1. Iniciály ministra Dostála; citoslovce kdákání. 2. Popěvek; značka 
délky; pytel. 3. Ohmatání; je (angl.); „L“+ „O“. 4. Prkenný strop (nář.); snížený tón; 
jehličnatý strom. 5. Zkouška; jak (sloven.); citoslovce bečení. 6. Geologická vrstva 
prvohor; poplach. 7. Přítel Hardyho; Ludolfovo číslo. 8. Vypravěč bajek; mlha. 9. Ko-
pec (zast.); čidlo zraku. 10. Barvivo; textilní látka. 11. TAJENK A. 12. Dopravní 
prostředek; výtažek z rostlin. 13. Iniciály herečky Konvalinkové; japonský porcelán; 
on (nář.). 14. Balíček (hovor.); začátek abecedy; černo. 15. Pražská zvonkohra; to 
(angl.). 16. Vězení; podpis anonyma; nula. 17. Skořice; dílo Zdeňka Fibicha. 18. 
Seknout; smyčky. 19. Hospodská míra; dovednost. 20. SPZ Třebíče; římsky 551. 21. 
Chem. zn. astatu; název písmene „L“.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 10. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 
200,-Kč.
Výhercem křížovky za září je Edita Tošerová, Kobeřice..  Blahopřejeme.

křížovka

program kina mír Hlučín
říjen 2004

pátek 1.10. a sobota 2.10. v 19.30 hod.
VAN HELSING USA – akční horor. MP od 12 let

sobota 2.10. a neděle 3.10. v 17.00 hod.
SPIDER-MAN 2 USA – dobrodružný, fantastický MP 
pátek 8.10. v 19.30 hod., sobota 9.10. v 17.00 hod.
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ USA – kriminální komedie MP

sobota 9.10. v 19.30 hod., neděle 10.10. v 17.00 hod.
KRÁL ARTUŠ Irsko, Velká Británie – historický, válečný MP od 12 let

neděle 10.10 v 15.00 hod. Představení pro děti
MEDVĚDÍ BRATŘI USA – kreslená pohádka

úterý 12.10. v 17.00 hod., středa 13.10. v 17.00 a 19.30 hod.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 SRN – pokr. úspěšné kom. MP od 12 let

pátek 15.10. v 19.30 hod., sobota 16.10. v 17.00 hod.
NON PLUS ULTRAS  ČR – komedie MP 
sobota 16.10. v 19.30 hod., neděle 17.10. v 17.00 hod.
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA USA – akční krimithriller. MP od 12 let

pátek 22.10. v 19.30 hod., sobota 23.10. v 17.00 a 19.30 hod.
HOREM PÁDEM ČR – komedie, která vás rozpláče MN

neděle 24.10. v 17.00 a 19.30 hod.
ŽIVOT S HELENOU USA – rodinná komedie MP 

středa 27.10. v 17.00 hod., čtvrtek 28.10. v 15.00 a 17.00 hod.
GARFIELD USA – animovaná komedie MP

středa 27.10. v 19.30 hod. 
RIDDICK: KRONIKA TEMNA USA – sci-fi thriller. MP od 12 let

pátek 29.10. v 19.30 hod., sobota 30.10. v 17.00 hod.
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 USA, SRN – krim. komedie MP od 12 let

sobota 30.10. v 19.30 hod., neděle 31.10. v 17.00 hod.
VATERLAND  LOVECKÝ DENÍK ČR – dobrodružný thriller 
s prvky černé komedie. MP

pivní SlavnoSt v ŠilHeřovicícH

obec ŠilHeřovice

5. listopadu v 19.00 hodin
Madame Melville

divadelní představení s Ivanou Chýlkovou, Evou Holubovou
a dalšími herci.

Kulturní dům Hlučín

V Šilheřovicích se konaly 
v minulém měsíci již tradiční 
Pivní slavnosti, které se těší 
velké oblibě lidí všech věkových 
kategorií.

Akce se  konala pod záštitou 
Kulturní komise. Při přípravě 
a v  průběhu akce  pomáhaly 
také velkou měrou téměř všechny 
složky v obci. Slavnost začala ve 
14.00 hod. průvodem dechové 
hudby, chmelem ozdobeným 
koňským povozem a pochodem  
mažoretek z centra obce směrem 
k připravenému areálu. 

Na slavnosti si přišli všichni 
na své, jak  mladá generace, tak 
také ti starší. K občerstvení bylo 
možno dostat grilované maso, 
makrely, pomazánky, preclíky, 
klobásky a především dobré pivo  
několika  značek. V průběhu ak-
ce se pořádaly různé soutěže, po-
sezení s harmonikou, kološtěstí, 

k tanci i poslechu hrála dechovka 
ze slovenských Kolárovic. K ve-
čeru začala diskotéka, na které se 
mohli vybouřit i ti dříve naroze-
ní. O legraci nebyla nouze. 

Počasí přes zpočátku silný vítr 
nám přálo, akce se konala v pří-
jemném prostředí nově vzniklé-
ho areálu.  Naše pozvání přijali 
hosté z Polska a z již zmíněných 
slovenských Kolárovic. Obě stra-
ny, které se na  této akci setkaly 
poprvé, projevily zájem o vzájem-
nou budoucí  spolupráci. 

Hodinu po půlnoci se všichni 
v klidu odebrali do svých domo-
vů. Podle reakcí lidí můžeme 
říct, že se nám Pivní slavnosti 
povedly a že alespoň toto je útě-
chou všem organizátorům a těm, 
kteří se jakýmkoliv způsobem na 
této akci podíleli. Všichni se  tě-
šíme na další rok. 

S. G. 

 Pokračování ze strany 1
V současné době je zpracová-

vána projektová  dokumentace 
na stavbu tělocvičny a přestavbu 
základní školy.

Je vidět, že jste toho stihli dosti, 
akce pro vás představují velké 
pracovní zatížení a hlavně výdej 
peněz. Zbyly vám ještě nějaké 
f inance?

Je pravda, že za každou akcí 
se skrývá určité pracovní úsilí 
a výdej peněz. Když vezmeme 
v úvahu, že jsme v letošním roce 
zaplatili 3,5 miliónu korun, tak je 
to částka pro naši obec velká. Tu 
bychom chtěli mít na kontě k dis-
pozici, abychom mohli investovat 
do veřejně prospěšných prací, aby  
naši občané mohli být pyšní  na 
zvelebování  své obce.  Nesmíme 
však zoufat,  ještě něco na kontě 
máme.

Je známo, že Šilheřovice mají 
bohatý kulturní život. Kterých 
akcí si nejvíce ceníte?

Cením si všech akcí, které se u 
nás v průběhu celého roku konají, 
ať už se jedná o akce sportovní 
nebo společenské. Některé z nich 
probíhají i v rámci zahraniční 
spolupráce. Každá akce oboha-
cuje život a přináší radost, která 
je největším oceněním těch,  
kteří akce připravují. Z těch již 
tradičních vydařených akcí bych 
vyjmenovala alespoň tři, bylo  
to již tradiční Vítání jara, Pivní 
slavnosti a Setkání se seniory, 
kterému byli přítomní autoři 
připravované knihy o Šilheřovi-
cích, kteří se seniory – pamětníky 
rozmlouvali a čerpali postřehy do 
knihy.

Paní starostko děkuji, bylo to 
výstižné a stručné.   Luk
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HiStorie měSta –„kravařŠtí ve víru Staletí“

Kostel Nejsvětější Trojice 
v Bohuslavicích

Do bohuslavického kostela 
docházejí za modlitbou farníci 
z Bohuslavic a okolních obcí Bě-
lé a Závady již více než 260 let. 
Začátek stavby chrámu se datuje 
do roku 1740. Podnět k němu 
dal tehdejší majitel panství Jan 
Baptista May. Po jeho smrti 
a prusko-rakouské válce, kdy 
musela být stavba na dva roky 
přerušena, v ní pokračuje vdova 
po zemřelém, paní Kateřina 
Alžběta. Kostel byl vysvěcen na 
podzim roku 1747, ale špička 
věže byla nasazena již 1. srpna 
toho roku.

 Stavba je barokní a barokní 
ráz má i vnitřní výzdoba. Kostel 
je jednolodní, s osmi polokruho-
vými okny umístěnými v klenbě. 
Ve východní části je napravo 
k vidění sakristie a nalevo kaple 
sv. Anny. Hlavní oltář je mramo-
rový, ale není původní. Obětní 
stůl je dřevěný, bohatě vyřezá-
vaný, v barokním stylu a je dílem 

místního řezbáře Mikety. Boční 
oltáře ve výklencích jsou čtyři 
a jsou zasvěceny evangelistům 
Markovi, Matoušovi, Lukášovi 
a Janovi. 

Vnitřní výzdobu „má na svě-
domí“ opavský malíř Josef Lass-
nera. Stěna za hlavním oltářem 
je ozdobena freskou Nanebevzetí 
Panny Marie. Na stěnách nad 
bočními oltáři jsou fresky s vý-
jevy ze života sv. Anny, Alžběty 
a sv. Jana Křtitele. Také celá 
klenba je zdobena freskami s bib-
lickými výjevy svatých.  Na upo-
mínku stavitele je nad obloukem 

chóru chronostikum s nápisem 
a nad obloukem presbyteria se 
uprostřed nachází erbovní znak 
stavitelů chrámu. Po stranách 
je vždy po jedné postavě, které 

pravděpodobně zobrazují 
stavitele. Původní oltářní 
obraz Nejsvětější Trojice je 
namalován na dřevě a je tedy 
pravděpodobné, že zdobil 
oltář již v předchozím kos-
tele, neboť ze zadní strany 
je zřejmé, že byl opraven 
v roce 1611. Obraz je uložen 
ve Slezském muzeu v Opavě, 
jeho kopii malovanou na 
plátně vytvořil místní farář 

p. Vincenc Hurník, talentovaný 
malíř, který vyzdobil kostel také 
obrazem Cyrila a Metoděje nebo 
obrazy Křížové cesty. K jeho zá-
sluhám patří též návrhy vitráže 
oken a je autorem nové mozaiky 
na venkovním štítě kostela. 

Varhany, které v bohuslavic-
kém kostele doprovázejí zpěvy 
farníků, byly vyrobeny v Krnově 
roku 1951.

Pokračování z minulého čísla
V dalším pojednání o historii 

města Kravař se vrátíme na zdej-
ší panství. Jak bylo pojednáno, 
stalo se roku 1420 majetkem 
Mikuláše ze Šlevic. Starý slez-
ský rod Šleviců sídlil jen něko-
lik kilometrů na severovýchod 
od Vratislavi. Na rozhraní 14. 
a 15. století se představitelé 
rodu usadili také na  Krnovsku 
a Opavsku.

Bratři Hanuš a Mikuláš byli 
roku 1400 zavedeni do desek 
krnovských. V té době drželi 
společně statek Rovné a o deset 
let později získali od Herbolta 
ze Slavkova Velké Heraltice. Ty 
pak roku 1419 obdržela věnem 
Mikulášova manželka Anna, 
s níž vychoval 3 syny – Jana, 
Hynka a Pavla.

Když se o rok později v bez-
východné situaci Petr  Strážnic-
ký z Kravař rozhodl k prodeji ro-
dových statků na Opavsku včet-
ně rodného sídla pánů z Kravař, 
statku Kravař „s kopcem tvrze-
ným“, dvěma statky zpupnými 
i s kostelním podacím a statkem 
Kouty, koupil je Mikuláš Šle-
vický. S těmi mu připadla fara, 
pod kterou spadaly blízké Velké 
Hoštice, Štítina a Mokré Lazce. 

Z nabytého majetku se Mikuláš 
dlouho neradoval – roku 1421 
zemřel. Feudální panství se po 
otcově smrti stalo vlastnictvím 
mladšího syna Hynka. Výhod-
ným sňatkem s Alenou Mrá-
kotovou z Jezdkovic, vdovou po 
opavském měšťanovi Faulherin-
kovi, se podařilo mladému Šle-
vicovi vyženit a s panstvím opět 
sloučit hoštický i komárovský 
statek, které byly od kravařského 
dominia roku 1420 odtrženy. 
Mnohem později (roku 1464) ho 
ještě rozšířil o dvůr Chlebičov. 
Krušné chvíle prožíval Hynek 
se svými poddanými v dobách 
uherských válek. V srpnu 1474 
vedl ctižádostivý uherský král 
Matyáš Korvín, bezmezně tou-
žící po české koruně, výpravu 
proti opozici do Slezska. Pro 
naše předky bylo štěstím, že 
brutálně se chovající šiky smě-
řovaly k slezské metropoli Vra-
tislavi více západním teritoriem 
Opavska. Po cestě se dopouštěly 
strašných zvěrstev a pustošily, 
co se dalo. Na zdejším venkově 
začali pozvolna ovlivňovat dění 
movitější sedláci. Zatímco se 
jejich postavení zlepšilo, v pro-
stých obydlích a chýších strádal 
chudý lid. Na zemědělské výrobě 

byla zainteresována většina ven-
kovského obyvatelstva a rolníci 
a bezzemci se lopotili na sel-
ských gruntech a šlechtických 
statcích. Podobně plynul život 
na alodních statcích Šleviců, 
kteří se plně soustředili na ve-
dení svého hospodářství a do 
veřejné sféry příliš nevstupovali 
ani nezasahovali. Z manželství 
s Annou se Hynkovi narodil syn 
Mikuláš. Ten krátce po převzetí 
panství, které po otci dostal, od-
prodal chlebičovský dvůr.

Dědictví vedl v letech 1484 
– 94. Jeho potomek, zase Hy-
nek,  zveleboval rodinný maje-
tek až do roku 1529 v relativně 
klidnějších časech. Plody svého 
snažení a výsledky hospodaření 
přenechal 5 synům. Ti po jeho 
skonu přistoupili k rozdělení 
zděděného majetku svérázným 
způsobem.

Zatímco Jan s Bartolomějem 
se uvázali na otcovy statky, byl 
v Opavě osamoceně žijícímu tře-
tímu v rodě Hynkovi hned vy-
placen podíl a později příslušný 
obnos obdržel i Jiří. Slabomysl-
nému Bernartovi nebyl potřebný, 
neboť své těžké chorobě podlehl. 
Formou losování v roku 1550 
přistoupili na naléhání  mladšího 

Bartoše už podruhé k parcelaci 
majetku. V obou případech byl 
šťastnější Jan, kterému připadly 
Kravaře. Bartoš získal Velké 
Hoštice a Komárov a z Koutů 
připadla každému polovina.

O životě, poměrech a vzta-
zích našich předků mnohé vypo-
vídá krásně česky psaný dílčí list 
v kravařské kronice.

Bartoloměj spolu se svým 
bratrem Janem, přijatým do 
rytířského stavu, ještě 10 let 
usiloval o rozkvět vedeného 
hospodářství. Z otcova dědictví 
se krátce posléze radoval syn 
Adam. Po jeho smrti  ustavený 
poručník sirotků, vrchní slez-
ský hejtman Jachym z Dornu, 
prodal „ves Crawar a půl Kutův“ 
roku 1574 Janu staršímu ze 
Šlevic, strýci dětí, které Adam 
zanechal. To už éra Šleviců na 
kravařském panství dobíhala ke 
svému konci.

Poslední reprezentant erbu 
modrého štítu s třemi žlutými 
hvězdami, starší z Janů Šleviců 
(mladší vlastnil liptiňské pan-
ství), pravděpodobně už vážně 
nemocen stačil krátce před 
svou smrtí roku 1575 své zboží 
prodat.

Pokračování příště

lidSké Hyeny
nebo obyčejní zloději?

Trpkost, zlost i nepocho-
pení je vidět na občanech,  
z jejichž hrobů mizí květiny 
nebo lucerničky.

I když krádeže na hrobech 
nejsou příliš časté, přesto člo-
věk žasne nad tím, že je někdo 
něčeho takového schopen.

V minulých měsících se 
nejvíce ztrácely kytice, saze-
nice květin a stromků a občas 
se ztratila i lampa nebo něco 
jiného.

Člověk, který se něčeho 
takového dopustí a znesvětí 
tím poslední místo odpočinku 
zemřelého, není nic jiného než 
lidská hyena.

Možná se tím někdo přiži-
vuje, možná někdo šetří svoji 
kapsu. Každopádně bychom 
k tomu neměli být lhostejní 
a pokud někoho přistihneme, 
měli bychom to nahlásit na 
policii.

Buďme více všímaví a ne-
buďme tolerantní k lumpům, 
kteří nám znepříjemňují život.

cykluS „cHrámové Stavby na HlučínSku“
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22. září = automobil v garáži
Fakt, že máme za sebou 

září a vkročili jsme do dalšího 
měsíce znamená, že jsme jed-
ním dnem v minulém měsíci 
možná osobně a z vlastní vůle 
přispěli k ochraně životního 
prostředí. Pravděpodobně na 
mnohé z vás velmi silně pů-
sobí ta vyslovená alternativa 
– nechat auto v garáži nebo 
s ním vyjet na silnici za před-
pokladu, že ostatní to možná 
odsoudí jako „bezohledné“. 
Každému malému žáčkovi se 
dnes ve škole připomíná, že 
22. září je zasvěceno cesto-
vání všemi ostatními doprav-
ními prostředky kromě au-
tomobilů. Myšlenka dne bez 
aut se rozšířila již do všech 

států Evropské unie a cílem 
aktivit, které se v tento den 
ve městech pořádají, je upo-
zornit občany na problema-
tiku automobilové dopravy 
a nabídnout jim alternativní 
způsob dopravy do škol a za-
městnání, vstřícnější k život-
nímu prostředí. V občanech 
Hlučína se jistě také daří pro-
bouzet tento aktivní přístup 
v boji za zdravější ovzduší 
ve městě. Budiž dokladem 
současný spor o to, nakolik 
je žádoucí výrazně omezit 
počet parkovacích míst v cen-
tru města.  K Evropskému 
dni bez aut se město Hlučín 
připojuje od roku 2002, kdy 
tato tradice v České republi-

ce vznikla a navázala tak na 
ostatní evropské země, kde 
si naléhavost problému auto-
mobilové dopravy uvědomili 
již v roce 1998. Jedná se o akci 
osvětovou a propagační. 

V letošním roce byl Evrop-
ský den bez aut doprovázen 
týdenní kampaní pod názvem 
„Evropský týden mobility“ 
(16. – 22. září), který tvořil 
kontext pro propagaci Evrop-
ského dne bez aut. Veškeré 
aktivity, které se k tomuto dni 
vážou a které se dějí ve spolu-
práci s občanskými sdruže-
ními a dalšími neziskovými 
organizacemi zabývajícími 
se problematikou dopravy, si 
kladou za cíl přivést občany 

k zamyšlení, a to vesměs zá-
bavnou a názornou formou. 

V Hlučíně bylo možné zú-
častnit se výstav výtvarných 
prací, bezpečnostně-preven-
tivních akcí pro děti za účasti 
Policie ČR i městské policie. 
Turistický oddíl uspořádal 
při této příležitosti dálkový 
pochod, sportovce-cyklisty 
mohla přilákat jízda po cyk-
lotrasách Hlučínska, konaná 
19. září. Během Evropského 
dne bez aut se hlučínské Mí-
rové náměstí uzavřelo dopra-
vě a dalo se k dispozici dětem, 
které ozdobily jeho povrch 
malůvkami a věnovaly se 
jízdám zručnosti a dalším 
soutěžním disciplínám. 

důcHody u náS a v evropě
Českou republiku navštěvují 

davy turistů důchodového věku. 
Mají čas i peníze na cestování, 
a plně obého využívají.

Jaké důchody získáte vy nebo 
vaše děti při práci v Evropské unii 
a v Česku? Rozdíl je propastný! 
Evropa ale nestačí a bude muset 
také reformovat.

Životní úroveň penzistů 
v zemích Evropské unie je vysoká 
a jednotlivé členské státy garan-
tují výši minimální penze, která 
je ve většině zemí výrazně vyšší 
než životní minimum. Nárok na 
tuto penzi má však občan, který 
splnil nárok na výplatu důchodu 
(tj. důchodový věk a počet odpra-
covaných let). 

Samozřejmě, kdo chce, aby 
jeho životní úroveň při odchodu 
do důchodu neklesla, musí mít 
uzavřeno penzijní připojištění 
či jiným způsobem si v průběhu 
aktivního života spořit na stáří 
a ne se pouze spoléhat na stát. 
Současná výše vyplácených penzí 
je pro většinu evropských států 
luxus a dá se očekávat, že se bude 
v budoucnosti snižovat. Odpo-
vědnost se bude více přesouvat na 
každého z nás. 

Nejvyšší průměrná penze je 
ve Švédsku a Dánsku

V současné době se průměr-
ná penze v patnácti původních 
zemích Evropské unie pohybuje 
okolo 65 % čistého měsíčního 
příjmu občana (v Česku okolo  
55 %). Nejvyšší penze jsou potom 
ve Švédsku a Dánsku (okolo 80 % 
předchozího výdělku) a Němec-
ku, Rakousku a Lucembursku 
(přes 70 % předchozího výděl-

ku). Nejnižší penze jsou v Irsku, 
Portugalsku a Řecku (dosahují 
obdobné úrovně jako v Česku). 
Téměř všechny důchody nejsou 
zdaněny a jsou vypláceny již 
„čisté“. Současný průměrný dů-
chod v Česku se pohybuje okolo 
7200 Kč. 

Pokud občan nesplní pod-
mínky na výplatu státní starobní 
penze, dostává ve všech zemích 
sociální dávky do výše životního 
minima (pokud však nevlastní 
žádný movitý majetek nebo jiné 
hodnotné věci, které by mohl 
prodat). 

Čistá mzda versus výše penze
Při porovnávání průměrného 

důchodu a průměrné čisté mzdy 
musíme být velice opatrní, proto-

že průměrnou penzi má přibližně 
50 % občanů, kdežto průměrnou 
mzdu ani ne 30 % občanů. Je to 
kvůli tomu, že výše průměrné 
mzdy dosahovaná např. v České 
republice je velmi ovlivněna ex-
trémně vysokými mzdami mana-
žerů, právníků, ředitelů velkých 
podniků apod., díky jejichž vyso-
kým mzdám je vyšší i průměrná 
mzda, na kterou potom mnoho 
občanů ani nedosáhne. Při vý-
počtu průměrného důchodu se to 
neděje, protože kvůli redukci při 
výpočtu starobní penze dostane 
občan, jehož příjem se pohybuje 
přes 50 000 korun, penzi v při-
bližné výši 12 000 korun. 

Důchodové systémy jsou v krizi
Evropské důchodové systémy  

jsou v krizi. V poslední době se 
mluví o naprosté nutnosti refor-
my penzijního systému v mnoha 
státech Evropské unie. Průběžný 
způsob financování (pay-as-you-
-go) nastavený ve většině zemích 
Evropské unie je v dnešní podobě 
vzhledem k demografickým tren-
dům dlouhodobě neudržitelný. 
V tomto systému lidé v produk-
tivním věku (pracující) financují 
penze spoluobčanů v důchodo-
vém věku. Kdo bude ale platit 
penzi současných pracujících až 
budou v důchodovém věku? A ja-
kou bude mít tato penze reálnou 
hodnotu? Vždyť v Evropě bude 
v příštích 25 letech docházet 
k neustálému stárnutí populace 
a úbytku pracovní síly. Souvisí 
to s klesající porodností a vyšším 
průměrným věkem dožití. 

Státní penze nebude stačit
Všichni si chceme i na pod-

zim života užívat svoje každo-
denní radosti a starosti plnými 
doušky. K tomu nám, stejně jako 
i občanům v Evropské unii, 
pouze státem garantovaná pen-
ze zdaleka nebude stačit. Proto 
musíme vzít věci do svých rukou. 
Jenom my jsme odpovědni za svůj 
život, stát se o nás nepostará. 

Musíme se inspirovat 
současným trendem v moder-
ním světě. Jakmile má mladý 
člověk zabezpečenou svou 
vlastní rodinu a má vyřešenu 
bytovou situaci, začíná myslet 
i na finanční zabezpečení v době 
svého důchodu. K tomu dochází 
přibližně již ve 30 letech. Čili již 
ve velmi mladém věku pravidelně 
odkládá část svého příjmu na 
svou budoucí penzi. Spoření na 
stáří je doplňkem důchodového 
systému. Ale významným, neboť 
občané si střádají dlouhá léta 
a sami ovlivňují konečnou výši 
své vlastní penze. 

Jednotlivým vládám členských 
zemích Evropské unie je jasné, že 
je nutné klást stále větší důraz na 
osobní odpovědnost budoucích 
penzistů a posilovat roli penzij-
ního připojištění.

Jako vzor může posloužit 
všem ostatním zemím Švédsko, 
za dlouhodobě udržitelný penzij-
ní systém je považován systém Ir-
ska a Velké Británie, Nizozemska 
a Lucemburska (v těchto zemích 
hraje spořící prvek velikou roli 
a státní výdaje na penze nejsou 
v porovnání s ostatními zeměmi 
tak vysoké).  

Příště: Uživí se penzista s pen-
zijním připojištěním?

Stát Měsíční  
minimální 
penze

Belgie 771 euro
Dánsko 1) 1065 euro
Finsko 411 euro
Francie 526 euro
Irsko 576 euro
Itálie 425 euro
Lucembursko 1108 euro
Německo 1) 633 euro
Nizozemí 2) 874 euro
Portugalsko 190 euro
Rakousko 631 euro
Řecko 199 euro
Španělsko 385 euro
Švédsko 521 euro
Velká Británie 744 euro
1) Země, kde je minimální mzda stanovena ve 

výši životního minima.
2) V Nizozemí je minimální penze ve výši  

70 % z minimální mzdy (minimální mzda = 
1249 euro měsíčně).



7

2004 ŘÍJENZRCADLO HLUČÍNSKA

Šepoty třebomSkýcH polí (povídka z HlučínSka)
Edeltraud seděla na mezi nad 

Třebomí, rukama si objímala 
kolena a tiskla je k hrudi. Jako by 
ze sebe chtěla vymáčknout stesk, 
protože už nedokázala slzet. 
Hořkost a smutek v ní zůstávaly. 
Slzy, které by je odplavily, nepři-
cházely, protože už je nebylo kde 
vzít. Hořkost a smutek se staly 
součástí života.

Konec léta zabarvil krajinu 
do zlatohněda. Pole ležící před 
Edeltraud šeptala staré příběhy. 
Prabába, co rodila přímo na poli, 
děda na studiích až v Ratiboři, 
večerní čtení příběhů z knížek 
uložených ve stole. Strýc sloužící 
za války kdesi v Itálii a vyprávě-
ní z fronty. Strach z Čechů po 
první válce, radost z připojení 
k Německu v osmatřicátém a pak 
druhá válka, smrt otce na frontě 
a narození posledního bratra.

Stromy v zahradách byly 
obtěžkány ovocem, které už 
Edeltraud neochutná. Jablka 
se začínala červenat, zralá ale 
ještě nebyla.  Nedalo se do nich 
zakousnout a vychutnat šťavnatá 
sousta. Byla ještě trpká.

Edeltraud hleděla přes sklize-
né pole k zahradě jejich statku. 
Zítra odtud odejdou. Jablka 
bude trhat někdo jiný. Kdo asi? 
Kdo dostane jejich dům? Kdo se 
posadí v jejich kuchyni ke stolu 
a bude z jejich hrnků pít kávu? 
Kdo zatopí v jejich kamnech? 
Kdo se postará o dobytek? Holé 
pole jako by žalovalo, ale nebyl 
nikdo, kdo by je vyslyšel. Odkud-

si zavanul vítr a Edeltraud se více 
zahalila do kabátku. Pohlédla na 
potupnou pásku na rukávu. Už 
více než rok nosili všichni z její 
rodiny značku na šatech. Jako 
by všichni z Třebomi nevěděli, 
že jsou Němci. Víc než rok ne-
jistoty, co s nimi bude. Teď už je 
všechno jasné. Doma jsou sbalené 
rance, smutek, úzkost a strach by 
se daly krájet. Zítra jdou do odsu-
nu. Edeltraud netušila, co s nimi 
dál bude, netušil to nikdo v jejím 
okolí. Její patnáctiletá hlava 
těžko chápala, proč má opustit 
všechno jenom proto, že je Něm-
ka. Rodiče se narodili v Třebomi, 
v Sudicích na hřbitově jsou hroby 
jejích předků, nikdo z její rodiny 
nikdy nebyl dál než v Ratiboři.

A teď? Tisíce kilometrů do 
neznáma, pryč od vlastních polí, 
zahrady, zvířat a domu. Bála se, 
neskutečně se bála a nikdo její 
obavy nedokázal rozptýlit, pro-
tože se báli všichni.

Edeltraud vstala a vydala 
se k cestě na Sudice. Poslední 
procházka k sudickému koste-
lu a zpět. Odpoledne tudy šli 
všichni, matka a šest sourozen-
ců, aby naposled zapálili svíčky 
na rodinném hrobě. Nařezali 
obrovskou kytici čerstvých jiřin 
a vzali všechny svíčky, které 
doma našli. Jednu po druhé pak  
opatrně zapalovali a jiřiny dali do 
sklenic. Mlčeli. Sudický hřbitov 
byl plný podobných rodin. Edel-
traud si nedokázala představit, 
na co myslí a za co se modlí, ale 

připadalo jí, že nikdo na hřbitově 
necítí nic než smutek. Teď, večer, 
kráčela stejnou cestou a myslela 
na jediné: osud je nespravedlivý. 
Bere jí všechno, co má, a přitom 
nic neudělala. 

Slunce se klonilo k západu 
a Edeltraud se zdálo, že celá 
krajina teskní. Stoupala vzhůru 
k Sudicím a zoufale si přála, ať 
se něco stane a oni budou moci 
zůstat doma. Stmívalo se. Edel-
traud vystoupala na kopec nad 
Třebomí a rozhlédla se. V do-
mech se rozsvěcovalo. Edeltraud 
přesně věděla, která okna zítra 
zůstanou tmavá a ve kterých ti 
šťastní zítra stejně jako každý 
další den rozsvítí znovu. Proč jen 
ona musí patřit mezi ty, kteří to 
štěstí nemají? 

Došla do zatáčky u Sudic 
a pohlédla s úžasem na kostel. 
Na hřbitově bylo rozsvíceno tolik 
svíček, že kostel vypadal jako na 
Dušičky. Světla z hrobů zářila až 
ke kostelní věži. Edeltraud sepja-
la ruce na hrudi a začala se mod-
lit. Cítila, jak jí prostupuje ne-
smírná síla a dává jí naději, že to, 
co ji dnes děsí, může být jednou 
výhrou. Posílena modlitbou oto-
čila se k cestě zpátky. Šero před 
ní přecházelo v tmu. Přidala do 
kroku. Známá krajina mizela ve 
tmě a Edeltraud si uvědomila, že 
úzkost z neznámého, kterou teď 
cítí, bude pro ni v nejbližší bu-
doucnosti nejčastějším pocitem. 
Všechno se v ní ještě více sevřelo. 
Znovu přidala do kroku, skoro 

běžela, klopýtala tmou, orien-
tovala se jen podle nezřetelných 
obrysů stromů kolem cesty. Ko-
nečně zahlédla třebomská světla. 
Ulevilo se jí. V očích jí zaštípaly 
slzy. Ta lítost, že ztrácí domov! 
Vzlykala, utírala si špinavýma 
rukama mokré tváře, škytala 
a polykala zlost.

Kdesi daleko, v otevřené 
krajině, stála ještě před několika 
lety vesnice. Než přišla fronta, 
rozsvěcovala se každý večer ok-
na, každé ráno se vyráželo na 
pole. Chudoba, leckdy i bída, 
byla stálým společníkem tamních 
obyvatel. Špatně se jim žilo. Ale 
žilo se. Rodily se děti, slavily se 
svatby, staří umírali na nemoci. 
Jednoho dne přišla fronta a ves-
nice i s svými obyvateli zmizela. 
Zbylo pár pobořených a ohoře-
lých zdí a za vesnicí zasypaná 
jáma plná postřílených lidí. 

Edeltraud měla za všechny 
zmizelé vesnice, za všechny mrt-
vé a nešťastné z poslední války 
zaplatit. Vzlykala v rodné Tře-
bomi, svírala uzlík povolených 
kilogramů rodinného majetku 
a tušila, že se už nevrátí.

Ráno přijela auta, Edeltraud 
spolu s ostatními určenými 
k odsunu nahnali na jejich kor-
by a odvezli je pryč. Třebomská 
pole dál na konci každého léta 
zlátnou, šeptají ale jiné příběhy.

Ty staré rozvál vítr do všech 
stran. Edeltraud a její rodina 
zmizela s nimi.

Eva Tvrdá

dobytek v pověrácH lidu
Dobytek patřil vždy nerozluč-

ně k zemědělskému hospodaření. 
V minulých dobách lidé neznali 
objektivní příčiny epidemických 
chorob, kterými zvířata trpěla 
a přestávala mít užitek pro 
hospodáře. Hospodář se tedy 
uchyloval k fantastickým způso-
bům, kterými chtěl ochránit svůj 
dobytek před nemocemi.

Ve chvíli, kdy dobytek one-
mocněl, mělo se za to, že mu 
škodí nějaký zlý člověk a odebírá 
užitek dobytka pro sebe. Tomu 
může zabránit víra v čarodějni-
ce a čaroděje, kteří očarovávali 
dobytek a následkem bylo, že 
měli moc „hovado uřknout“. 
Vesnický lid věřil, že čarodějnice 
mohly očarovat dobytek pomocí 
vypůjčeného mléka. Dodnes 
v mnohých krajích, například ve 
Slezsku, nepůjčují čerstvě nado-

jené mléko, jen trochu osolené. 
Podobnou úlohu mohl sehrát 
i kousek hnoje z chléva. Lid se 
proti očarování bránil magický-
mi úkony.

Například na Velký pátek 
umýval dobytče přinesenou „ži-
vou“ vodou a říkal přitom násle-
dující modlitbu: 

„Pán Bůh dobré jitro, vodo 
vodice, pána Krista křtitelnice. Já 
tě budu bráti a z tebe dělati ni pra-
žádný čáry ani pražádný kouzly, 
než mému dobytečku k užitečku. 
Nebo můj dobyteček, ztratil svůj 
užiteček, aby mu byl dnešní den 
navrácenej a vy čarodějnice a kou-
zelnice, jděte na hory, na skály, na 
lesy a tam tahejte, lámejte a štípejte 
a mýmu dobytečku pokoj dejte. Já tě 
budu bráti skrze svejch pět prstů 
pravou rukou a pouštěti a z tebe 
dělati pro mnoho mlíka, pro hustou 

smetanu a pro sporotu másla. Aby 
bylo sporý jako pána Krista svatý 
slova jeho. K tomu mi dopomáhej 
Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch sva-
tý. Amen.“

Kromě zaříkávacích formulí 
existuje mnoho pověrečných 
představ na téma, jak očarovat 
dobytek, aby dával vysoký užitek, 
byl zdravý, aby proběhlo dobře 
otelení apod.

Na Štědrý den se dávaly 
zbytky od štědrovečerní večeře 
dobytku a drůbeži, aby celý další 
rok prospíval. Ořechy se v době 
telení dávaly kravám, u nichž pak 
všechno mělo dobře dopadnout. 
Kohoutovi a býčkům se dával 
česnek, aby byli schopni dobře 
oplodňovat. Drůbeži se sypalo 
zrní do obruče, aby nezanáše-
la. Z hospodářských příčin je 
zřejmé, že si hospodáři přáli 

u domácího zvířectva více samic, 
slepic, krav, kobyl, které zaru-
čovaly další výdělek kupříkladu 
z vajec či mléka.

Věřilo se, že vstoupí-li na 
Nový rok do stavení první žena, 
zaručuje to v dalším roce naro-
zení jaloviček, nebo bude-li na 
Nový rok zamračeno, budou se 
rodit beránci.

11. října 2004 v 19.00 hodin   

Banjo Band Ivana Mládka

„VO TOM TO JE“ 

Kulturní dům Hlučín
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burčákové opojení
Protože od konce srpna do 

konce listopadu se s touto do 
světlehněda zbarvenou tekutinou 
potkáváme celkem často, není na 
škodu pouhým okem poznat, zda 
nebudeme ošizeni při případné 
koupi.

Kvalitní burčák může mít 
barvu od mléčně bílé po světle 
hnědou. Nikdy však nesmí být 
hnědý, tato barva signalizuje, 
že nápoj je starý nebo vyrobený 
z jiného ovoce než z hroznů. 
Burčák dosahuje šesti až sedmi 
objemových procent a správně by 
se měl pít teplý. 

Burčák je kvasící vinný mošt 
ve fázi bouřlivého kvašení. Nejla-
hodnější je ve chvíli, kdy nepřeva-
žuje ani sladkost, jejímž zdrojem 
je neprokvašený cukr, ani trpkost 
již vzniklého alkoholu. Pokud 
je mošt sladký, vyplatí se ještě 
počkat několik hodin či dní, 
je-li trpký, pak jste již tu vhod-
nou chvíli pro popíjení burčáku 
prošvihli. Opravdový burčák 
stále pracuje, v nádobě můžete 
pozorovat neustálý rej bublinek. 
Při kvašení se uvolňuje také 
teplo. V čím větší nádobě burčák 
uchováváte, tím bude teplejší při 
konzumaci. 

Burčák je obecně považován 
za nápoj zdraví prospěšný. Ob-
sahuje totiž četné vitamíny, bíl-
kovinné látky, tiamin podporující 
srdeční činnost, kyselinu nikoti-
novou a nikotinamid zabraňující 
nervovým a kožním poruchám. 
Velmi pozitivně též působí na 
trávicí ústrojí. 

Burčákem se smí nazývat 
mošt dva až tři dny, kdy jsou cukr 
a alkohol přibližně v rovnováze. 
Pak převládne alkohol a jeho 
trpká chuť a na několik měsíců se 
tekutina stane nepitelnou. Teprve 
pak se z ní pomalu rodí víno. Bur-
čák je tedy pouze meziproduktem 
a je pro vinaře první odměnou za 
veškerou námahu, s níž opečová-
val svoji vinnou révu.

Pane starosto, na které akce se 
v současné době ubírá vaše pozor-
nost?

Největší pozornost občanů 
a obce a obecního zastupitelstva  
se soustřeďuje na investiční akce 
v obci.

Oprava sálu kulturního domu 
po požáru probíhá podle harmo-
nogramu prací, který předpoklá-
dá dokončení stavby ze strany 
dodavatele k 31. prosinci 2004. 
Dále bude následovat pochopi-
telně kolaudační řízení a lhůty 
a formality s ním spojené.

Na požadavek obce a na návrh 
architektů interiéru byla poněkud 
změněna vnitřní dispozice patra 
přístavby.

Tato úprava - zavedení šatny 
sportovců v bývalé kanceláři, 
zbourání vnitřní zdi do pro-
mítací kabiny a vznik prostoru 
pro posezení a jeho zvětšení na 
úkor kuchyně, průhled do sálu 
z tohoto prostoru by podle názo-
ru obce, architektů mělo zlepšit 
a rozšířit využití přístavby a ce-
lého kulturního domu.

Termín ukončení k 31. pro-
sinci 2004, kolaudace následně, 
tj. v zimních měsících znamená 
a vyžaduje i doporučený omezený 
režim provozu sálu a přístavby, tj. 
vytápění a větrání po dokončení 
stavebních prací a samozřejmě 
tím předpokládá i postupné pře-
dávání sálu do provozu ze strany 
obce vůči občanům a organiza-
cím. Zřejmě nejprve bude možný 
provoz ze strany sportovců, méně 
osob v sále, společenský provoz 
až asi na konci zimy, případně 
na jaře. Po předání stavby prová-
děcí firmou, budou dále probíhat 
na jaře úpravy okolního terénu 
a vozovky, práce na zařízení 
a obkladech šatny, které nejsou 
součástí zadání dodavateli a po-
dobné úpravy podle finančních 
možností obce během roku 
2005.

Obnova kulturního domu 
je pochopitelně prováděna 
se snahou vrátit jej občanům 
obce ke sportovnímu a spole-
čenskému užívání. Práce jsou 
a budou prováděny na základě 
rozhodnutí zastupitelstva obce 
a na základě finančních mož-
ností obce. Na obnovu kultur-
ního domu získala obec dotaci 
z prostředků kraje ve výši 500 
tisíc korun. Celkové náklady na 
stavbu činí cca 5 890 000 korun 
bez DPH a dále cca 650 tisíc ko-
run  včetně DPH na nutné nuce-
né nebo vyžádané vícepráce.

Opravdu velmi rád bych 
chtěl uvést, že stavební práce a 
s nimi související činnosti 
až dosud probíhají za velmi 
korektní a věcné spolupráce 
i s dalšími účastníky stavebního 
řízení a to rychle, na místě a fé-
rovou dohodou.

Další stavbou v obci je rekon-
strukce místní komunikace Starý 
kopec. Jedná se o druhou etapu 
této stavby.

V první etapě byla provedena 
v loňském roce kanalizace, nyní je 
prováděna stavba vlastní vozovky. 
Stavba vozovky je technologicky 
ztížena sklonem části vozovky, 
který neumožňuje použití běž-
ných technologií. Stavba podle 
harmonogramu prací má termín 
předání 15. října 2004 a celkové 
náklady na stavbu činí 732 tisíc 
korun, přičemž na tuto stavbu 
obec obdržela dotaci z MMR ve 
výši 200 tisíc korun.

Je celkem snadné sečíst výše 
uvedené částky a získat obraz 
o finanční zátěži na obec, která 
přesahuje běžné příjmy obce za 
kalendářní rok.

Prostředky na výstavbu 
obec získává z rozpočto-
vých příjmů běžného roku, 
z ušetřených rozpočtových pří-
jmů z let minulých, z uvedených 
dotací, z plnění pojišťovny za po-
jistku kulturního domu a z úvěru 
ve výši 2 000 000 Kč z Volksbank 
Ostrava na Obnovu kulturního 
domu v Děhylově.

Vzhledem ke změně sazby 
DPH a tím ke změnám v rozpoč-
tu obce jak na straně příjmů tak 
výdajů, je každý měsíc obecním 
úřadem pro potřeby rady a za-
stupitelstva prováděna podrobná 
analýza aktuální finanční situace 
obce a odhad této situace do kon-
ce běžného roku, a tím i odhad 
dopadů na rozpočtové možnosti 
obce.

Obě investiční akce jsou 
finančně pokryty z uvedených 
prostředků obce. Je nutno počítat 
s časovým faktorem naplňování 
příjmů obce z daňových příjmů 
a stejně i s výdajovou stránkou. 
Je nutno dále počítat s možnými 
vícepracemi, mimo zadání.

Dále je nutno brát zřetel 
a zvážit dopad i uvedeného 
nutného náběhu provozu, tím 
využívání a doplnění sálu. A dále 
na to, že v měsíci dubnu 2005 
bude zahájeno splácení úvěru 
na Obnovu kulturního domu. 
V jednání je dále v současné 
době žádost o investiční dotaci 

na město Ostrava, a to na dobu-
dování cyklistické stezky v úseku 
od hranice obce s městským 
obvodem Ostrava-Martinov 
směrem k hrázi rekonstruované 
obcí po povodních 1977. Podle 
předchozí dohody obec Děhylov 
financovala práce na projektu, 
financování prací na výstavbě 
bude uskutečněno z uvedené 
investiční dotace ve výši cca 800 
tisíc korun.

Byla dokončena výstavba 
oplocení na Spojovacím chod-
níku, dohodnutá při odkupu 
dotyčných pozemků. Jedná se 
o menší stavební akce, které jsou 
prováděny zaměstnanci obce. 
Tato výstavba bude pokračovat 
i v roce 2005, aby práce v uve-
deném prostoru byly kompletně 
dokončeny.

Rád bych při této příležitosti 
také připomněl i práci našich 
mladých spoluobčanů na student-
ských brigádách v obci v letním 
období. Prováděli pomocné práce 
na oplocení, na čištění chodníků, 
úklidu trávy apod. Obecní rada 
je názoru, že tato investice obce 
nebude mít výsledky jen v prove-
dené práci brigádníky.

Další majetkovou záležitostí 
je darování pozemků směrem 
k obci ze strany rodin Salgo-
vy, Drastichovy, Gelnarových 
a Smolíkových. Jedná se 
o pozemky směrem od ulice 
K Sýkornici. Zde se jedná o úče-
lovou komunikaci, která přejde 
dle smluv do vlastnictví obce. Je 
nutno říct, že záležitost je majet-
kově komplikovaná, že ze strany 
všech zúčastněných je řešena 
s maximálním pochopením.

Na list vlastnictví obce byly 
dále zapsány definitivně po-
zemky pod chodníky v obci, 
v dalším období bude následovat 
jejich pasportizace na stavebním 
úřadu.

Závěrem bych chtěl říci, 
že letní měsíce byly z hlediska 
činnosti obecní rady velmi hek-
tické, rada se scházela i velmi 
operativně, kromě řešení uve-
dených nelehkých finančních 
záležitostí byly řešeny i zále-
žitosti týkající se vývoje obce 
v dalších letech - územní plán, 
obchvat obce, varianty rozvoje 
obce. Mnohé z uvedených zále-
žitostí budou řešeny v současném 
volebním období, mnohé až 
v dalším. Objeví se i další otázky 
a výzvy. Naše obec je jistě vyřeší 
ke spokojenosti svých občanů.

Děkuji za rozhovor Luk


