
2006 ÚNORZRCADLO HLUČÍNSKA

ÚNOR 2006 CENA 3,- Kč

OBSAH:

Zahrádkářské rady 

Křížovka o ceny

Historie města
Kravař

Zajímavosti na 
Hlučínsku

str. 4

str. 2

str. 5

str. 6

Ú nor 
Také únor by měl být boha-

tý na sníh: „Únor bílý, pole sílí.“ 
Sluneční paprsky už mohou mít 
sílu a je třeba chránit kmeny 

před přehřátím a následným 
prudkým zchlazením. Vý-
sledkem bývají mrazové desky 
a další poškození.

Hlučín slaví 750
Je tomu již 750 let od doby, 

kdy český král Přemysl Otakar 
II. založil město Hlučín. Město 
se v průběhu těch let vyvíjelo, 
rostlo a z náměstí obklopeného 
několika ulicemi je dnes středně 
velké město s necelými 15 000 
obyvateli žijícími v Hlučíně, 
Bobrovníkách a Darkovičkách.

Takové „kulaté“ jubileum 
nelze odmávnout rukou a přejít 
bez povšimnutí.

Na to, co se bude dít v Hlu-
číně jsme se zeptali starosty 
města Petra Adamce.

Pane starosto, vím, že se 
v Hlučíně chystá spousta akcí 
právě jako součást oslav výročí. 
Jak jste se na radnici na tyto osla-
vy připravovali?

Oslavy 750 let jsou opravdu 
významnou záležitostí a my 
jsme se snažili nic neponechat 
náhodě.

Přípravy začaly vlastně už 
koncem roku 2002 přijetím roz-
vojového plánu „Hlučín 750“. 
(Ten byl vlastně startovacím 
blokem přípravy oslav.) Právě 
jedním z bodů programu byla 
příprava a realizace důstojných 
oslav výročí.

Do přípravy je zainteresová-
no několik desítek osob. Hlavní 
tíhu organizace nese Kulturní 
centrum Hlučín, dále se jí za-
bývají odbory MěÚ, Muzeum 
Hlučínska a spousta externistů 
a smluvních partnerů.

Oslavy to nejsou jen akce, 
ale i třeba propagační předmě-
ty, pamětní mince, významní 
hosté.

Půjde ryze o zábavu nebo 
připravujete i něco  pro odbor-
nou veřejnost nebo  vážnějšího 
charakteru?

Zajistit, aby se lidé bavili, 
to je samozřejmě náš prvořadý 
úkol. Město si však zaslouží 
i decentnější záležitosti a právě 
sem bych mohl zařadit např. 

Konferenci s historiky a pa-
mětníky k výročí města.  Jak 
už její název napovídá zazní na 
konferenci jednak fundované 
výklady historie města, proběh-
ne odborná diskuse a ke slovu 
se dostanou i pamětníci. Vždyť 
právě oni jsou kolikrát jedinými 
svědky událostí.

V květnu se pak sejde ke 
slavnostnímu zasedání zastupi-
telstvo města  a pozvaní hosté.

Mnohé rodiny se již zapojily 
do soutěže „750 hlučínských zla-
ťáků“. Mohl byste trochu přiblížit 
tuto soutěž?

Jedná se o vědomostní sou-
těž pro rodiny. Každý měsíc 
je třeba odpovídat na otázky 
a správnými odpověďmi získá-
vat hlučínské zlaťáky.

Odpovědi s kupóny najdou 
zájemci ve speciálně k tomuto 
účelu vydané brožuře „750x 
Hlučín“. Držitelé 750 zlaťáků 
pak mají šanci se utkat na pod-
zim ve finále o zájezd v hodnotě 
26 000,- Kč. Ještě není pozdě se 
zapojit.

Kterou z připravovaných akcí 
považujete za nejzajímavější 
z hlediska občana a návštěvníka?

Takto jednoznačně se zcela 
jistě vybrat nedá.

Řekl bych, že oslavy vyvr-
cholí 16. 9. 2006 Hlučínskými 
slavnostmi na Mírovém náměs-
tí. Návštěvníci zde najdou bo-
hatý kulturní program a zábavu 
pro všechny věkové kategorie.

Já osobně se těším na tako-
vou tu téměř rodinnou atmosfé-
ru, která se dá očekávat. Vždyť 
slavíme narozeniny našeho 
města. Také se velice těším na 
Hlučínský krmáš, kdy posvětí-
me a zprovozníme nové varhany 
v kostele sv. Jana Křtitele.

Věřím, že se nám podaří 
zorganizovat oslavy tak, aby-
chom se opravdu všichni dobře 
bavili.

PřeHled významnýcH akcí v Hlučíně na rok 2006
Konference s historiky a pamětníky 
25. 4. 2006 v Kulturním domě v Hlučíně
Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Hlučína
11. 5. 2006 v Kulturním domě v Hlučíně
Navigamus 2006 
celostátní setkání vodních skautů ČR se zahraniční účastí
8. – 11. 6. 2006 v areálu Hlučínského jezera
10. 6. 2006 středověká hanza na Mírovém náměstí v Hlučíně
předvedení historického obchodu, který provozovali kupci pro-

střednictvím námořní dopravy
Hlučínský krmáš s posvěcením nových varhan v kostele sv. Jana 

Křtitele
3. 9. 2006 – Areál Hlučínského jezera a kostel sv. Jana Křtitele
10. 9. 2006 Varhanní koncert – kostel sv.Jana Křtitele 
Hlučínské slavnosti k 750. výročí založení města
celoměstská akce s kulturním programem, občerstvením a zába-

vou
16. 9. 2006 na hlučínském Mírovém náměstí
750 Hlučínských zlaťáků
finále celoroční vědomostní soutěže z oblasti historie a součas-

nosti města, promítání filmu o městě
říjen 2006 v Kulturním domě v Hlučíně
Hlučínské vánoční zvonky štěstí
charitativní akce, výtěžek z prodeje zvonků štěstí je určen na charita-

tivní účely
17. 12. 2006 u kostela sv. Jana Křtitele

Hřiště pro bikecross a ska-
teboard by mělo do dvou let 
vyrůst v sousedství Hlučín-
ského jezera. Zastupitelstvo 
města tak vyšlo vstříc poža-
davkům vyznavačů krkolom-
ných kousků na kolech a ko-
lečkách a rozhodlo o uvolnění 
f inancí na postupné budování 
hřiště.

„V současné době se zpraco-
vává projektová dokumentace 
a ještě letos budou realizovány 
terénní úpravy. Příští rok by 
mělo být hřiště vybaveno tech-

nickými prvky, jako jsou spe-
ciální rampy, zábradlí, stupně, 
apod.,“ řekla Soňa Prášková, 
vedoucí odboru životního pro-
středí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín.

Po vybudování bude další 
starost o hřiště věcí bikerů, 
kteří v tomto směru projevili 
ochotu s městem spolupraco-
vat.

Celkové náklady na vybu-
dování hřiště jsou odhadovány 
na 800000,- Kč.

J. H.

Hřiště Pro bikecross a skateboard
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Únorový start na zaHradě

Ryby na únor
1. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
2. den - špatný den
3. den -  docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin 
4. den - průměrný od 10.00 do 

16.00 hodin
5. den - je dobrý zrána, prů-

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

dobrý po poledni
7. den - je celý průměrný
8. den - je celý průměrný
9. den - je celý průměrný
10. den - velice dobrý od 

16.00 do setmění
11. den - je celý docela dobrý
12. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
13. den - je celý průměrný
14. den - špatný den
15. den - špatný den
16. den - docela dobrý od rána 

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

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

měrný po poledni
19. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
20. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
21. den - je celý průměrný
22. den - dobrý do 15.00 

hodin
23. den - dobrý do 15.00 

hodin
24. den - průměrný od 15.00 

hodin
25. den - dobrý pouze po 

poledni
26. den - je celý průměrný
27. den - docela dobrý po 

poledni
28. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
Petrův zdar

rybáři, Pozor!
Nejprve vysejeme zeleninu 

pro rychlení, kdo toto už neučinil 
v lednu. Pak si připravíme rouby 
a podnože pro roubování angreštu 
a rybízu. U angreštu se zase doba 
pohnula dopředu a je možnost už 
nakoupit i odrůdy, které jsou rezi-
stentní proti americkému padlí. 
Jsou zelené i červené odrůdy a už 
se objevily na podzim minulého 
roku ve školkách. Angrešt a rybíz 
se musí roubovat koncem února, 
protože velice brzo raší. Je také 
možnost na podzim uložit podno-
že do sklepa nebo nevytápěného 
skleníku a v únoru pak roubovat 
takzvaně v ruce a na jaře strom-
ky vysadíme na zahradu. Také 
je třeba koncem února provádět 
řez angreštu a rybízu a znovu 
upozorňuji ty, kteří mají angrešt 
napadený americkým padlím, tak 
musí všechny výhonky zakrátit 
aspoň o 4 cm a tyto spálit, neboť 
tam je hlavně to přezimující padlí. 
Kdo pěstuje angrešt na volném 
prostranství zahrady a provádí řez 
na jaře a v srpnu, tam se toto padlí 
vyskytuje jen mimořádně nebo 
vůbec. Také si připravte hnojiva, 
které budete používat pro jarní 
hnojení, hlavně ovocných strom-
ků. Také vám velmi doporučuji 
používat pro hnojení zeleniny 
a také ovocných stromků a keřů 
hnojivo AGROHUM. Je velice 
dobré také na zeleninu a také 
před sázením brambor. Agrohum 
můžeme také použít před sázením 
do skleníků a pařenišť. Ještě jedna 
rada, co před sázením a setím je 
velice důležité. S přípravou ne-
můžeme začít, pokud je půda pod 
povrchem  zmrzlá nebo mokrá že 
se lepí na boty, nebo nářadí. Ze-
lenina je náročná na teplou půdu. 
Příklad: Ředkvička a ředkev nám 
klíčí při teplotě 5 °C. Klíčí však 
pomalu až po 20 dnech. Při tep-
lotě půdy 10 °C vyklíčí za 9 dnů. 
Proto brzká setba do chladné půdy 
není zárukou dobré úrody. Teplo-
tu půdy můžeme zvýšit nastýlá-
ním černé folie před setbou. Po 
vysetí pak záhon zakryjeme bílou 
netkanou textílií. Ještě vám chci 
naznačit pár bodů pro úspěšné 
předpěstování. Použijeme kvalitní 
osivo a zdravou zeminu. Vybíráme 
odolné odrůdy. Dobře vyčistíme 
starší nádoby nebo truhlíky pro 
setbu a přesazení. Nevyséváme 
příliš hustě a hluboce. Mladým 
rostlinám zabezpečíme dostatek 
světla, rovnoměrnou teplotu i vlh-
kost. Když rostlinám narostou 
první dva pravé listy, rozsadíme je. 

Před výsadbou na záhon rostliny 
otužíme větráním.

Jelikož se zase začíná topit tu-
hými palivy, tak se nám hromadí 
hodně popela, ale ne všechen 
popel můžeme používat na našich 
zahrádkách. Popel z černého nebo 
hnědého uhlí a briket obsahuje 
těžké kovy, které jsou velmi 
škodlivé pro půdu. Popel ze dřeva 
můžeme použít k promíchání do 
kompostu. Zásadně nepoužíváme 
popel z impregnovaného nebo 
chemicky ošetřovaného dřeva.

Jednou z prvních prací na 
zahradě na jaře je řez vinné révy. 
Většinou se pěstuje v různých 
palmetových tvarech, jejichž 
výhodou je, že réva může zakrýt 
altánky, pergoly, garáže a různé 
jiné přístřešky. U těchto tvarů 
vedeme ramena od svislé až po 
vodorovnou polohu. Při řezu však 
často děláme chyby, kterými se 
zbytečně připravujeme o úrodu. 

Jaké chyby děláme? Největší 
chybou je, že necháváme velmi 
dlouhá prodlužující ramena, takže 
jsou příliš vyholená  a plodí jen na 
horních koncích ramene. Další 
chybou je, že na úrodu, tedy na 
delší čípky řežeme výhonky, které 
vyrůstají ze starého dřeva. Tak se 
však úrody nedočkáme, protože 
na révě jsou plodné pouze jednole-
té výhony vyrůstající z dvouletého 
dřeva. Boční výhonky vyrůstající 
z loňského dřeva řežeme jen na 
dvě očka a prodlužující na 8 až 
12 oček. Keře révy na jaře dobře 
pohnojíme, a to nejlépe dobrým 
kompostem. Když už jsem u ví-
na, tak se chci zmínit i o dvou 
velmi závažných chorobách listu. 
První je kadeřavost listu. Začíná 
už v době rašení. Na listech se 
objevují nepravidelně rozmístěné 
nažloutlé body. Silně napadené 
rostliny mají zkadeřavěné listy 
a nedávají žádnou úrodu hroznů. 
Při mírnějším napadení je poško-
zení menší, ale hrozny jsou řídké 
a chybí na nich hodně bobulí. 
Další je plstnatost, která se proje-
vuje tím, že na listech se projevuje 
s hrbolky na vrchní straně listů 
a chlupatými ploškami na spodní 
straně. Původce, vlnovník révový, 
přezimuje v puklinách kůry nebo 
v paždích listů. Na jaře se stěhuje 
do rašících pupenů a saje na spod-
ní straně listů. Dráždí pletiva, 
čímž dochází k tvorbě zvětšených 
buněk v podobě chloupků. Podo-
bají se plsti, podle čehož je one-
mocnění pojmenováno. Chlupaté 
plošky jsou z počátku bílé, později 

hnědnou. Ochrana: Chemická 
ochrana je potřebná tam, kde se 
v předcházejícím roce vyskytly 
příznaky onemocnění. Postřikuje-
me těsně před rašením sirnatými 
postřiky, například SULKOU. 
Krátce po vyrašení lze použít pří-
pravky KUMULUS-WG, OLE-
OEKOL nebo THIOVIT.

Jaro se blíží a podle počasí 
nám to také už ohlašují první 
květiny na skalce, jako jsou sně-
ženky, později tulipány, krokusy, 
hyacinty a další. Z okrasných 
keřů už nám odkvetly nahokvěté 
jasmíny (Jasminum nudiflorum), 
dále v lednu kvetoucí kalina (Vi-
burnum bodnatense dawn). Tento 
keř bych vám velice doporučoval 
na vaši zahrádku. Má chomáč 
růžových pupenů, které když roz-
kvetou, tak jsou bílé. Doufám, 
že nám letošní jaro udělá radost 
už koncem února a začátkem 
března. Na nedostatek vláhy se 
nemůžeme letos stěžovat po ve-
lice bohaté nadílce sněhu, který 
napadl na nezamrzlou půdu a při 
tání krásně vsákne k rostlinám, 
které to na jaře nejvíce potřebují. 
Pak potřebujeme jenom příznivé 
podmínky při kvetení stromů 
a můžeme se radovat na dobrou 
úrodu. My můžeme plánovat, ale 
příroda nám někdy udělá škrt přes 
rozpočet.

My se však můžeme těšit 
z toho, že jsme ve zdraví přečkali 
zimu a že zase můžeme vyběh-
nout na naše zahrádky, kde my, 
milovníci přírody, vždy najdeme 
něco, co nás potěší. Ti, kteří na 
skalce na podzim vysadili nové 
cibuloviny budou obzvlášť sledo-
vat, kdy se objeví první květy, ze 
kterých budou mít dobrý pocit, že 
nevynaložili peníze bez užitku.

Znovu vám doporučuji na-
vštěvovat různé přednášky, které 
pořádají zahrádkáři, a to nejen 
pro své členy, ale pro všechny ob-
čany, které zajímají krásy přírody 
a kteří mají zájem se zdokonalovat 
v pěstování jak ovocných stromků 
a keřů, tak také okrasné zahrád-
ky, popřípadě pěstování kaktusů 
a bonsají. Přednášky se pořádají 
v zimních měsících, kdy máte více 
času na poznání nových věcí, kte-
ré se zase objevily na našem trhu. 
Zahrádka se musí stále upravovat, 
obnovovat a doplňovat a nesmí 
být nikdy hotová. Pak by nás to 
už nebavilo. Abyste se řídili touto 
radou, to vám všem milovníkům 
zahrádky přeje:

Erich D U X A z B O R O VÉ

21. února 2006 v 16.00 hodin

NEŘESTI A CTNOSTI 

odpolední představení
pro pohlazení na duši

s Pavlem Novákem
Kulturní dům Hlučín
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TĚŠÍME SE
NA VAŠI NÁVŠTĚVU

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK
N A  VA L E C H  1 3 ,  H LU Č Í N

Nabízí pro jaro 2006

Velký výběr květinových
a zeleninových semen

zeleninovou a květinovou sadbu
cibuloviny

ovocné stromky
keře

Ve čtvrtek 29. prosince 2005 
ožila farní stodola řadou hostů, 
kteří se chtěli podívat, jak se dílo 
podařilo, a také svou přítomností 
vyjádřit svou podporu celému 
projektu. Sál navštívili také 
starosta našeho města Andreas 
Hahn spolu s místostarostou 
Petrem Ryglem. V 15 hodin celá 
slavnost začala. Shromáždění 
návštěvníků usazených pohodlně 
u stolů s občerstvením přivítal 
otec Bohuslav Novák, který 
poděkoval všem, kteří mu s rea-
lizací celé rekonstrukce pomohli. 
Za účasti majitele stavební firmy 
Rybka, děkana Ladislava Cikryta 
a otce Bohuslava byl symbolicky 
otevřen velký zámek na zname-
ní slavnostního otevření nového 
farního sálu.

Otec Bohuslav vyzdvihl 
a poděkoval všem firmám, které 
se   o výstavbu zasloužily v čele 
s firmou Rybka a předal jim dě-
kovný certifikát. Čestné uznání 
podepsané biskupem Mons. 
Františkem Václavem Lobkowic-

zem získal Petr Jochim, který po 
celý čas fungoval jako stavební 
dozor a veškerý svůj volný čas 
věnoval stavbě. Za vynikající 
organizaci dobrovolníků ho také 
získal Karel Uvíra.

O kulturní program se po-
staraly školy z Koutů a z Kravař, 
taneční číslo předvedl soubor  
Karmašnice a také zazpívala 
kravařská básnířka Lidie Ru-
manová. V novém sále je k dis-
pozici i promítací plátno. Petr 
Jochim promítl sérii fotek, jejichž 
prostřednictvím všem přiblížil 
postupný stavební vývoj, kdy se 
zchátralá stodola postupně pro-
měnila na funkční a oku  lahodící 
farní sál. V prostoru byla nainsta-
lována výstava ze života Matky 
Terezy, jejíž součástí byl i krátký 
18minutový film.

V nejbližší době čeká farní sál 
zhotovení akustického podhledu.

Na únor je zde naplánován 
koncert křesťanské hudby a sku-
pin, dětský maškarní bál a jiné 
akce. 

Farní sál otevřen
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křížovka

ProGram kina mír Hlučín
Únor 2006

„ideální Hlučín“ očima arcHitekta

Hoboj je nemocný vítr, který nemůže nikdo …(tajenka)
                    Bennet Cerf
VOdOrOVNě: A. Ledovec; víko; slzy (nář.); ohon; české město; děvče 

(nář.). B. Jednotky míry (sloven.); mořský živočich; bráno odněkud; Cecílie (nář.); 
roura (nář.). C. Ven; tříděné kovy (zkr.); napětí; hadr (nář.); štamprle (nář.); nic. 
D. Krabice (nář.); červ; římsky 6; závodní kolo (zkr.); brejlovec; zelí (nář.); výzva; 
zpívat. E. Dva; nemocniční oddělení; bolestné; teploty pod nulou; malý les; nástroje 
pravěkého člověka. F. Vojenský bubeník; spojka; poloopice; barvivo na vajíčka; sa-
telitní stanice; pás kolem skály; chemická značka rubidia; SPZ Ostravy. G. Ženské 
jméno; tekutiny; rodina (nář.); drahý kov; bez bot. H. Nůž; potrava; popravčí; 
přikrývka; palma; bezcenná věc.

SVISLE: 1. Značka tlaku; krůpěj. 2. Muslim; chemická značka americia. 
3. Hůl (nář.); omak (nář.). 4. Židle (nář.); SPZ Bruntálu. 5. Vesmírné těleso. 6. 
Připravovat v troubě; dravec. 7. SPZ Opavy; ošklivec. 8. Biografy; nula; zlomení. 
9. Platidlo v Rumunsku; výrůstek na kůži; začátek abecedy. 10. Výrobce brýlí; vý-
čnělek v moři. 11. Bavlna; mimozemšťan. 12. Jednotka objemu v Barmě; oblak. 13. 
Krále zvířat; voňavá esence. 14. TAJENK A. 15. Hned (nář.); starý (angl.). 16. 
Výrobce elektrických spotřebičů; část mše. 17. Sokl (nář.); sudokopytník. 18. Zušlech-
těný kov; jméno lvice. 19. Nástroj tesařů; sólo. 20. Alena (dom.); bodat. 21. Klaun; 
mužské jméno. 22. Brýle (nář.); krmivo pro ptáky. 23. Autor (zast.); chemická znač-
ka bromu. 24. Jihomoravské město; značka délky; módní doplněk. 25. Africký kmen 
v Gambii; obchůdek. 26. Citoslovce; tvoje. 27. Samohláska; druh.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 2. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč. 
Výhercem křížovky za leden je Konečný Alfred, Hlučín.  Blahopřejeme.

pátek 3. 2. a sobota 4. 2. v 17.00 hod., neděle 5. 2. v 16.00 hod.
HArrY POTTEr A OHNIVÝ POHÁr  MP, Velká Británie, USA 
– dobrodružný, rodinný. V českém znění. 

čtvrtek 9. 2. v 19.00 hod., pátek 10. 2. v 17.00 a 19.30 hod.
PANIC JE NANIC  MN, ČR -  komedie

sobota 11. 2. a neděle 12. 2. v 17.00 hod.
ZNÁM JI JAKO SVÝ BOTY  MP, USA, SRN – komedie, adaptace.

neděle 12. 2. v 15.00 hod. Představení pro děti
SLONISKO A MEdVÍdEK PÚ  USA – kreslená pohádka pro nejmenší 
diváky. V českém znění.

pátek 17. 2. v 19.30 hod.
TAJEMNÝ LET  MP od 12 let, USA – akční drama. 

sobota 18. 2. a neděle 19. 2. v 17.00 hod.
KING KONG  MP, Nový Zéland, USA – dobrodružný. Teprve teď se vrací král.

pátek 24. 2. a sobota 25. 2. v 17.00 hod.
FINTY dICKA A JANE  MP, USA – komedie. Jim Carrey v hlavní roli.

pátek 24. 2. a sobota 25. 2. v 19.30 hod.
NOC S NABrOUŠENOU BŘITVOU  MN, USA - thriller

neděle  26. 2. v 15.00 hod.
MAdAGASKAr  USA – kreslená pohádka

neděle 26. 2. v 17.00 hod.
ŠTěSTÍ  MP, ČR, SRN - psychologický 

V loňském roce jsme se 
přibližně touto dobou zabývali 
expozicí Betlémy na zámku. 
Rozplývali jsme se nad roztodiv-
nými technikami, kterými jsou 
jednotlivé kousky vyrobeny a ne-
dovedli slovy dost dobře vyjádřit 
obdiv tvůrcům.

Výstava betlémů v nás oži-
vovala vzpomínku na štědré 
svátky až do 2. února letošního 
roku. Zahrnovala nově možnost 
zúčastnit se soutěže o poukáz-
ku v hodnotě 500 Kč na nákup 
v prodejně Zámky – klíče – služ-
by Petr Markovič nebo na služby 
v kadeřnictví Kočky.

Pravidelným návštěvníkům už 
jistě přichází na jazyk otázka, co 
připravilo Muzeum Hlučínska na 
měsíc únor.

A těm občasným, kteří za-
vítají, bude informace třeba 
inspirací.

Na své si přijdou obdivovatelé 
architektury, neboť budou moci 
zhlédnout „Ideální Hlučín“ oči-
ma Pavla Nasadila. 

Absolvent Akademie výtvar-
ných umění v Praze představil 
svou diplomovou práci (vypraco-
vanou pod vedením Prof. Emila 
Přikryla) v rámci soutěže Di-

plomových prací České komory 
architektů. Tato přehlídka bývá 
vyhlašována každoročně pro 
absolventy fakult a škol archi-
tektury s cílem sledovat úroveň 
architektonických škol v České 
republice. 

V hodnocení vítězné práce 
porotou byla vyzdvižena „schop-
nost autora soustředit se na nej-
důležitější problémy v urbanismu 
města a jeho umění nalézt jasná 
řešení“.

Autor nahlíží město jako prů-
měrné, bez událostí a příběhu. 
Snažil se ve svém projektu „hle-
dat ztracené síly města“. Posoudil 
jako vhodné navrátit náměstí 
kapli sv. Jana Nepomuckého 
a kašnu jako symbolický střed 
města. Centrum by rád viděl 
maximálně zastavěné a propo-
jené s předměstími. Tolik se lze 
dočíst ve zprávě autora o projek-
tu, podrobná vize Pavla Nasadila 
o podobě města bude k vidění 
v prostorách Muzea Hlučínska 
během měsíce února.

Výstavu v Muzeu Hlučínska 
zaštítila Česká komora architek-
tů jako hlavní sponzor a v rámci 
vernisáže autor sám svůj projekt 
krátce představí.

Hlučín v zajetí soutěžení
Kulturní centrum Hlučín se 

rozhodlo zaměstnat obyvatele 
Hlučína, kteří jsou svým za-
ložením alespoň v koutku duše 
patrioty, soutěžením. Vypsalo 
celoroční reportážní fotosou-
těž, ve které vyzývá vášnivé fo-
tografy i amatéry k pořizování 
snímků rázu osobního i veřej-
ného, černobílého i barevného, 
fyzického i elektronického.

Cílem je zmapovat dění ve 
městě Hlučín den po dni v ro-
ce, který je rokem jubilejním 
a toto úsilí má být završeno 
vydáním publikace se zveřejně-
nými fotografiemi.  

Fotografie nesmí postrádat 
náležitosti popisné – je třeba 
uvádět k nim, kde byly poří-
zeny, kterého data, musejí být 
pojmenovány, označeny jmé-
nem autora, datem narození 
a kontaktními údaji. Žádoucí 
je, aby majitel fotografie za-
choval negativ či její originál 
z digitálního fotoaparátu pro 
případ, že bude vylosován.  

Pořadatelem této akce je 
Kulturní centrum, její průběh 
ale koordinuje Kulturní dům 
Hlučín – zde je také možné 

fotografie odevzdat, a to na od-
dělení dramaturgie. Odevzdání 
fotografií za jeden měsíc musí 
vždy proběhnout do pátého dne 
měsíce následujícího.

Další akcí rázu dlouhodo-
bého a rovněž u příležitosti 
oslav 750 let města je 750 hlu-
čínských zlaťáků. Podmínkou 
pro účast v soutěži je zakou-
pení publikace 750x Hlučín, 
v níž je uvedeno registrační 
číslo, pod kterým bude maji-
tel publikace soutěžit, stejně 
jako soutěžní kupóny. Cena 
za knihu činí 50 Kč a je k za-
koupení v knihovně. Soutěž 
potrvá do září. Soutěžní kupó-
ny s vyplněnými odpověďmi se 
odevzdávají nebo zasílají do 
Městské knihovny. 

Soutěžení je aktivitou ve-
skrze prospěšnou, není-li pro-
vázena nekalými praktikami 
a nepovolenými prostředky, 
proto se s nadšením vydejte 
pokoušet štěstí.

750. rok od založení města 
Hlučína ať je pro Vás rokem 
alespoň do té míry zlatým, ja-
ko jsou zlaté fiktivní hlučínské 
zlaťáky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Historie města –„kravařští ve víru staletí“
Pokračování z minulého čísla

To uskrovňující se a zábavu 
oželivší kosníci si za sezónu 
přišli na 100 - 300 marek. Spolu 
s pícninami byla žádoucí plo-
dinou cukrovka. Sedlákům se 
vyplácelo tuto plodinu vozit do 
Rotschildova cukrovaru v Anna-
berku (dnešní hraniční přechod 
Chalupki, Polsko). V období 
žní často vypomáhaly i děti. Za 
malý peníz chodily na pole brzy 
ráno před nebo odpoledne po 
vyučování. Kdyby rodiče školní 
docházku zanedbali, byli by pra-
covníky pruských úřadů pokuto-
váni, nebo by si odseděli 3 dny 
v šatlavě. Široký sortiment zboží 
kvetoucího průmyslu uvítali po-
domní obchodníci. Přenechali 
rodičům starost o děti a i s man-
želkami se na 3/4 roku s krosnou 
na zádech a taškami vydali za 
profitujícím obchodem. Někteří 
vyjížděli s plně naloženými vozy 
zboží, ve kterých i přespávali. 
Obchodování se vyplácelo a oni 
zbohatli. Zdokonalili se i v jazy-
ku německém.

Po příchodu domů svými po-
znatky, vystupováním, jednáním 
a manýrami, kterými načichli, 
pozitivně i negativně ovlivnili ty, 
kteří nikam nevyjeli. Konjuktura 
císařského Německa, dlouhotr-
vající prosperita v 80. letech pod-
ložena dobrými výdělky, měnila 
ráz vesnic. Projevilo se to v kva-
litě stravy, oblečení. Obrovským 
nevídaným boomem procházela 
všechna stěžejní odvětví. Vý-
stavba továren, úředních i obyt-
ných budov, obchodních center, 
vojenských objektů, komunikací, 
rozmach železniční sítě poskytla 
zaměstnání spoustě řemeslní-
ků. Kravařští a koutští zedníci, 
známí a žádaní, měli v Německu 
zvuk. V porovnání s rakouským 
Slezskem nejenže dosáhli lepších 
výdělků, ale také pracovní pod-
mínky byly na kvalitnější úrovni. 
Byli sice odloučeni od domova, 
ale kontakt s ním se prohluboval, 
jak se prohlubovala kvalita poš-
tovní služby. Dopisy i peníze po 
světě roztroušených Kravařáků 
a Kuťáků byly přes zmiňovaný 
Annaberk poštovním zřízencem 
dováženy do Hlučína. Po pen-
zionování a skonu správce pošty 
Jana Urbánka v roce 1886 našla 
pošta nové sídlo - u Trunčíků 
na západním okraji obce. Nový 
správce Reinhold Schelenz, 
stejně jako jeho podřízení lis-
tonoši Josef Manderla a Johann 
Peikert, oba pocházející z Píště, 

byli německé národnosti. Do 
obvodu pošty spadaly také Velké 
Hoštice, Chlebičov, Štěpánkovi-
ce a menší Svoboda a Bílá Bříza. 
Tehdy v roce 1882 se splnil Fon-
tainův sen. Došlo k přemostění 
řeky Opavy. Po stavební stránce 
se na mostě podílel stavební rada 
Keil z Vratislavi, dozoroval ho 
stavební mistr Flander z Opo-
le. Most sestávající se ze 70 m 
dlouhé dřevěné konstrukce se 
4 oblouky byl pojmenován po 
opolském vládním prezidentovi 
Seydewitzovi. Ze železniční 
stanice Štítiny, začal přes most 
proudit z Rakouského Slezska 
do Pruského Slezska potřebný 
stavební materiál. Umožnil do-
stupnější spojení také pracovní-
kům pracujícím v Ostravě nebo 
na Těšínsku.

Už během 70. a poté v 80. 
letech se začala lepší a dostup-
nější zdravotní péče. Místní 
obyvatelstvo léčil doktor Ludvík 
Rumpel. Tehdy ještě ani on, ani 
zdravotně vzdělané zdravotní 
sestry Josefa Janzerová, Albína 
Goerlichová s porodní bábou 
Bankovou nedokázali zamezit 
značné úmrtnosti dětí. Mnohem 
lepších výsledků a k velkému ob-
ratu v poskytování zdravotní pé-
če došlo po příchodu Dr. Viktora 
Malische. Syn mlynáře z Velké-
ho Dubenska (okr. Rybník) 
získal mimo jiné vzdělání i na 
věhlasné univerzitě Greisfeld 
v Berlíně. Osvětou, dodržová-
ním hygieny a ochranou před 
infekcemi dokázal významně 
ovlivnit nemocnost i úmrtnost. 
Pomáhal i lidem, o kterých 
věděl, že mu provedené úkony 
nedokáží uhradit.

Krátce před svými osmapa-
desátinami zastihla smrt pana 
faráře Poštulku, velkého propa-
gátora rozvoje obce a soucitného 
služebníka Páně. Jeho smrt na 
počátku května 1882 mnohé 
zaskočila. Na jeho místo ještě té-
hož roku nastoupil expozita a od 
roku 1887 farář Ignác Maiss. 
Zdejší farnost přišel spravovat 
po předchozím působení v Píšti. 
Byl jedním z mnoha perzekuo-
vaných kněží v období tzv. kul-
turkampf (kulturního boje) ve-
deného kancléřem Bismarckem 
proti katolické církvi. Téhož 
roku se do Ratiboře odstěhoval 
bojovník a zastánce práv kravař-
ských občanů, někdejší ředitel 
okresního soudu, Eduard Hell-
mann. O 3 roky později v létě 
1885 tam zemřel. Dva roky po 

jeho odchodu majitel panství, 
Wiliam von Fontaine, zřídil na 
části panské zahrady evangelický 
hřbitov s mauzoleem (stávající 
tenisový areál). Na něm byli 
od roku 1884 pochováváni pří-
slušníci nebo příbuzní rodiny. 
Význam obce v polovině 80. let 
vzrostl po zřízení celního úřadu 
11. stupně, v jehož čele stanul 
pohraniční úředník Zimauer-
ling z Bleischwitz (Blížkovice 
u Hlubčic). Lihovar Augusta 
Mielenyho neobstál pro svou 
technickou zaostalost a v tvrdé 
konkurenci musel zastavit výro-
bu alkoholu.

Migrací lidí se objevila v obci 
nová jména. Uzavírala se smí-
šená manželství. Své partnery 
přivádějí domů do Kravař také 
některé ženy, které za prací vy-
jely do Německa.

Severoněmecký spolek byl 
předchůdcem mladého němec-
kého státu. V něm hrálo prim 
Prusko, nejpočetnější a územně 
nejrozlehlejší. Po roce 1871 
se postupem času jeho role 
v Říši rozplynula. V roce 1888 
na trůn nastoupil ctižádostivý 
a sebevědomý panovník Vilém 
II. V příštích letech docházelo 
mezi ním a starým kancléřem 
Bismarckem (75 let) k častým 
nedorozuměním. Rozepře a tou-
ha po samostatném vládnutí 
31-ti letého císaře vedla v březnu 
1890 k uvolnění kancléře ze stát-
ní služby.

Německá společnost byla dále 
na vzestupu. V zemi se chování 
a vystupování panovníkovo stalo 
vzorem. Jím udávaný životní styl 
pronikl do nejzazších míst i na 
jižní Ratibořsko, naše obce ne-
vyjímaje. Podobně jako ve státě 
se řízení obcí ujaly elity. V čele 
vesnic stanuli fojtové, sedláci Jan 
Vilášek v Kravařích, Jan Richter 
v Koutech. Na Dvořisku na pos-
tu radního vystřídal Františka 
Sentenského Jan Rybka. Spolu 
s ostatními místními sedláky, 
obchodníky a živnostníky ovliv-
ňovali a kontrolovali dění v na-
šich obcích. Když na politické 
scéně došlo ke zklidnění, vy-
jížděl zase velký počet fortelem 
obdařených řemeslníků a podo-
mních obchodníků z pruského 
pomezí do nitra země, nejčastěji 
do Saska. Mnozí dobří odbor-
níci však chtěli zůstat více se 
svými rodinami. Oželeli peníze, 
které se tehdy, jako v součas-
nosti, staly jediným měřítkem 
hodnot. Po minulých obdobích 

hospodářských výkyvů si našli 
stabilní pracovní místa blíže do-
mova. Kromě Ostravy pracovali 
v Bohumíně, Karviné, Těšíně 
i Třinci. Hraniční obce, jejichž 
obyvatelé roztroušeni po všech 
končinách Pruského a Rakous-
kého Slezska dávali prokazova-
nými schopnostmi a pracovitostí 
o sobě dost vědět, získaly jejich 
zásluhou zvuk a staly se známé.

Doma, kde převážně zů-
stali starší občané a děti, měl 
Dr. Malisch, který si na začátku 
90. let pronajal za 500 marek 
ročně na 3 roky „zámeček“, hod-
ně práce s léčením i zaváděním 
hygienických zásad do běžného 
života. Mezi všemi vrstvami 
populace si především tuber-
kulóza neúprosně vybírala svou 
daň. Přesto se narodilo více dětí. 
K tomu napomohly lépe vytvoře-
né podmínky, takže většina pře-
žila. V mnohém prospěly změny 
v bydlení. Dobytek a drůbež byly 
odkázány do chlévů. 

Už i jednopatrové domy byly 
stavěny prostornější a z pálených 
cihel. Měly větší, ale hlavně 
kvalitnější okna, která umožnila 
snadnější manipulaci při větrání, 
jež bylo doporučováno. Podlahy, 
dříve hliněné, vystřídaly podlahy 
prkenné. Před znečištěním mo-
čůvkou musela být dostatečně 
ošetřena především pitná voda. 
I když nemocenské pojištění 
nemělo dnešní podobu, lékař 
léčil bohaté i chudé. Také vyšší 
vzdělaností žen zaopatřujících 
porody bylo docíleno pronika-
vějších úspěchů.

V roce 1890 se měl narodit 
v Kravařích rekordní počet - 8 
párů dvojčat.

Rok nato se v domku Marie 
a Františka Valáška dokonce na-
rodila trojčata. Dvěma chlapcům 
a holčičce byl kmotrem četník 
Gostav Beyer. Tři děvčátka se 
pak ještě 20. 2. 1898 narodila ro-
dině krejčovského mistra Onder-
ky. Do prosté venkovské rodiny 
hospodského Benjamína a Jany 
Holubkových se dne 26. 4. 1892 
narodila dcera Marie. O budoucí 
básnířce a spisovatelce bude ještě 
v příhodnou dobu pojednáno. 
Téhož roku byly protestantské 
bohoslužby převedeny z mauzo-
lea na evangelickém hřbitově do 
zámecké kaple.

Probíhaly i za účasti spřízně-
ných katolíků. Hru na harmoni-
um zajistil katolický učitel. 

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště
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zajímavosti z dalšícH obcí Hlučínska

Zábřeh
Na rozloze 15,08 ha leží v okolí 

Zábřehu národní přírodní památ-
ka Zábřežské louky. Louky jsou 
mimořádné význačnými mokřad-
ními společenstvy rostlin typic-
kými pro Hlučínsko a bohatým 
porostem olšin a ostřic. Národní 
přírodní památka Zábřežské louky 
byla vyhlášena již roku 1973. Pro 
obec by tato jedna zvláštnost byla 
již dost velkou atrakcí, v Zábřehu 
však najdeme ještě jednu : v roce 
1928 zde bylo vybudováno letiště, 
které je dodnes funkční a díky 
němuž patří Zábřeh k lokalitám 
známým i mimo území Hlučínska. 
Dne 16. září 1928 bylo slavnostně 
otevřeno letiště s moderním sig-
nalizačním zařízením,  dílnami 
a hangáry. Brzy po jeho otevření 
byla založena místní skupina 
Masarykova letecká liga. Původně 
se uvažovalo o napojení letiště na 
československé aerolinky,  letiště 
se mělo stát  veřejným letištěm 
Opavy a Ostravy, ale v době hos-
podářské krize se postupně od 
tohoto záměru upustilo. Po válce 
byl provozovatelem letiště Slezský 
aeroklub Opava, letiště tedy slouži-
lo jen sportovnímu létání. Později 
letiště provozoval SVAZARM, 
po jeho zrušení přešlo letiště do 
správy Slezského aeroklubu. Dnes 
letiště nabízí veřejnosti vyhlídkové 
lety a letadla jsou využívána jako 
taxislužba po celé České republice 
i do zahraničí.

V Zábřehu se narodil aka-
demický malíř Vilém Balarin. 
Jeho dílo tvoří významnou součást 
výtvarné kultury 20. století na 
Opavsku.  Maloval portréty, zátiší, 
krajinu. Pracoval i s hudebními 
a náboženskými tématy. Jeho díla 
dnes najdeme ve sbírkách Slez-
ského zemského muzea, zámku 
v Hradci nad Moravicí a v četných 
soukromých sbírkách. 

Petřkovice
Petřkovice jsou od 70. let 20. 

století částí Ostravy, avšak dodnes 
se místní obyvatelé cítí silně spoje-
ni s regionem Hlučínska. V dávné 
minulosti byly Petřkovice bez-
významnou vsí pod významným 
vrchem Landek. Landek je místo 
velmi starého osídlení, místem, 
kde stával středověký hrad, mís-
tem, kde začínaly dějiny těžby 
uhlí. Uhelné sloje na Landeku 
udělaly z Petřkovic během 19. sto-
letí významnou průmyslovou obec. 

Landek – významné archeologic-
ké naleziště

K prvnímu nálezu zde došlo 

již v roce 1923, kdy se náhodně  
narazilo na paleolitické vrstvy. 
Paleolitické tábořiště s několika 
ohništi bylo objeveno ve výši 
250 m. Archeologové zde nalezli 
nástroje ze starší i pozdní doby 
kamenné a zvířecí kosti mamutů, 
koní a dalších zvířat. V roce 1953 
zde byla nalezena unikátní soška 
ženy vyřezaná z krevele, tzv. Petř-
kovická venuše.

Slovanské hradisko na Landeku
Zcela jistě bylo slovanské hra-

disko na Landeku již v 9. až 11. 
století, což dokládá nález neporu-
šené vrstvy s keramickými zlomky 
a zvířecími kostmi. Některé nálezy 
naznačují existenci hradiska již ve 
2. polovině 8. století. 

Hradisko bylo opevněné valy, 
které jsou na severní straně patrné 
ještě dnes. Typem připomíná hra-
disko hradiska v některých lokali-
tách hornoslezského regionu. Sys-
tematický archeologický průzkum 
slovanského hradiska na Landeku 
dosud nebyl vykonán.

Landek – středověký hrad
Hrad na Landeku byl podle 

některých historiků postaven již 
na přelomu tisíciletí za vlády Bře-
tislava I. jako součást pohraničních 
pevností.  Jiní historikové spojují 
vznik hradu s působením Přemysla 
Otakara II., který po polském vpá-
du roku 1253 začal tomuto území 
věnovat pozornost. 

Až téměř do konce 15. století 
byl Landek sídlem pánů z Hlučína. 
Hrad s městem spojovala cesta 
vedoucí přes Koblov, Petřkovice, 
Ludgeřovice a Vrablovec.

Hrad Landek byl kamenný, 
čtyřhranný a na všech čtyřech 
rozích byly věže. Ze tří stran byly 
hluboké příkopy, ze čtvrté strany 
svah spadal příkře k řece.

Německé označení hradu Lan-
decke, tedy Roh země, převzalo 
i moravské obyvatelstvo.

Z pokolení na pokolení se 
tradovaly pověsti o loupeživých 
rytířích na Landeku. Hrad byl 
prý za trest pobořen a kamení pak 
sloužilo jako stavební materiál pro 
okolní vsi.

Landek – národní přírodní 
památka

Na vrchu Landek se nacházejí 
vrstvy karbonských hornin s vý-
chozy uhelných slojí, které byly 
vyerodovány Odrou. Jejich defilé 
o délce 2,5 km je nejrozsáhlejší ve 
střední Evropě.

Chráněné území bylo vyhlá-
šeno na Landeku již v roce 1966. 
Tehdejší chráněný přírodní útvar 

zahrnoval výchozy uhelných slojí 
s navazujícím lesním porostem. 
K podstatnému rozšíření chráně-
ného území došlo v roce 1989, jeho 
současná rozloha činí 85,53 ha.

Po vrchu Landek vedou naučné 
stezky, které informují o přírodních 
zajímavostech, o historii osídlení 
a o dolování uhlí na Landeku.

Landecká (Petřkovická) venuše
Torzo mladé dívky či ženy zná-

mé pod názvem Landecká nebo 
někdy i Petřkovická venuše  se liší 
od většiny podobných  pravěkých 
sošek svými štíhlými proporcemi 
a materiálem, ze kterého byla 
vyrobena. Krevel neboli hematit 
je dosti tvrdý nerost  a protože ob-
sahuje 40 – 70% železa, patří mezi 
významné železné rudy. Pravěcí 
lovci  raději volili měkčí materiály 
pro zobrazení svých idolů či bohů. 
Je zajímavé, že se lovci mamutů 
z Landeku před 20 – 24 tisíci lety 
uchýlili k tak nezvyklému mate-
riálu.  Krevel používali více jako 
červené barvivo, jehož pozůstatky 
se na několika místech na Landeku 
našly.  

Počátky dolování uhlí v Petř-
kovicích

S těžbou uhlí se v Petřkovicích 
začalo v 80. letech 18. století. Prá-
vo k dolování obdržel baron Adam 
Johann Grutschreiber v roce 1872. 
Začal s těžbou ve slojích Juliana 
a Vilemína. Kamenné uhlí se stále 
lépe prodávalo, v konkurenci s dře-
věným uhlím mělo velké výhody. 
Odbytištěm se stalo pruské vnitro-
zemí, ale i přilehlé rakouské oblasti 
– Opavsko, Krnovsko a Těšínsko.

Na počátku 19. století se ko-
palo již ve čtyřech slojích, které 
se jmenovaly Juliana, Vilemína, 
Samostatná a Terezie. 

V roce 1829 petřkovické doly 
koupily Vítkovické železárny 
založené roku 1828. V roce 1830 
došlo k hloubení svislé jámy, což 
byl přechod ke koncentraci těžby 
z dosavadního velkého počtu jam 
na jedno těžební místo.Nově vy-
budovaný důl Oskar zahájil těžbu 
v roce 1833. 

Těžba výrazně vzrostla po roce 
1887, kdy byla vybudována visutá 
lanová dráha z dolu Anselm na 
přívozské nádraží. Do té doky bylo 
uhlí rozváženo koňskými potahy.

Na jámě Anselm se těžilo až do 
roku 1986, dnes je tam vybudováno 
hornické muzeum.

Dům obecného blaha 
(Wohlfarthaus)

Dům obecného blaha byl 
dokončen v roce 1907. Jednalo se 

o polyfunkční budovu, která měla 
doplnit a zkvalitnit prostory pro 
veřejný život v obci. Jako projektant 
a stavitel byl vybrán Josef Holuscha 
z Dolního Benešova, který postavil 
i kostel sv. Mikuláše v Ludgeřo-
vicích. Stejně jako ludgeřovický 
kostel i Dům obecného blaha je 
postaven v novogotickém slohu 
z červených neomítnutých cihel. 

V budově byl po otevření 
umístěn obecní úřad, lidové lázně, 
dílna pro ruční chlapecké práce, 
průmyslová škola pokračovací, 
mateřská škola, kuchyň pro vy-
učování domácí nauky pro dívky 
a útulek pro mládež. Za budovou 
bylo zřízeno hřiště, před budovou 
malý park.

Po připojení Hlučínska k Čes-
koslovensku byla v budově zřízena 
měšťanská škola. Škola je v budově 
i dnes, a to druhý stupeň základní 
školy. Budova byla v posledních 
letech nákladně a citlivě zrekon-
struována. Patří k významným 
cihlovým stavbám na Hlučínsku.

Tramvaje v Petřkovicích
Po ukončení provozu železnice 

v Petřkovicích se úřady snažily 
o zavedení dopravy, která by spojila 
Hlučínsko s Ostravou. Na podzim 
roku 1950 byla zprovozněna první 
část tratě, z níž postupem času 
vznikla proslulá trať č. 1 vedená 
po nové trase z Vítkovic až do 
Hlučína.  Od 70. let 20. století se 
délka tratě postupně zkracovala, až 
byl její provoz v roce 1982 ukončen. 
Tramvajová doprava byla nahraze-
na dopravou autobusovou.

Pomník T.G.Masaryka v Petř-
kovicích

V roce 1924 prezident Masaryk 
projížděl Petřkovicemi na své cestě 
po severu Moravy a Slezska. V Pe-
třkovicích dal zastavit a pronesl 
zde krátký projev. Následně pak 
prezidentu Masarykovi obec udě-
lila čestné občanství. Na památku 
jeho návštěvy byl v Petřkovicích 
v roce 1928 slavnostně odhalen 
pomník T.G. Masaryka. Jednalo 
se o první pomník tohoto druhu 
ve Slezsku.Za okupace byl pomník 
zničen, v roce 1948 byl znovu od-
halen. Na nový pomník se složili 
místní občané. V roce 1956 byl po-
mník na příkaz místní organizace 
KSČ tajně odstraněn. V roce 1974 
byla busta T.G. Masaryka socha-
ře Ivanského nalezena potápěči 
v Odře. Ti bustu dvacet let pře-
chovávali. Současný pomník T.G. 
Masaryka byl slavnostně odhalen 
28. října 1994.

Eva Tvrdá



7

2006 ÚNORZRCADLO HLUČÍNSKA

záPadní PaPua

Pokračování z minulého čísla
Musíme je nějak přesvědčit 

o tom, že jsme přišli v dobrém 
úmyslu, říkám si. Vytahuji malý 
balíček soli. Podávám ho Rejpe-
novi, ať jim dá ochutnat. To co 
následuje snad nelze ani popsat. 
Vypadá to, že se snad ulížou 
k zbláznění. Jejich mlaskání 
a mumlání nezná mezí. Říkají 
si o další balíček. Už téměř bez 
jakékoli ostražitosti s ním vybí-
hají ven. Za pár minut se vracejí 
s úsměvy. Do tváří jim lze již vi-
dět. Můžu je prý bez obav násle-
dovat. Jdeme za chatrč, kde u řeky 
mají ohniště. Stačí však, abych na 
zbytek domorodců pouze pohlédl 
a ti v panice prchají pryč. Chvíli 
trvá než sůl všichni ochutnají 
a vrátí se zpět. I tak je většina 
z nich stále ještě silně nervózní 
a nejistá z mé přítomnosti.

Úplně obyčejná sůl. Věc, kte-
rou zdejší lidé patrně ještě nikdy 
neochutnali. Ukázala se být 
tím nejlepším možným darem. 
V mém případě vstupní bránou 
do doby kamenné.

Mám chuť rozesmát se radostí 
a ulevit tak napjatým emocím. 
Na to si však ještě musím počkat. 
S očima otevřenýma dokořán 
sleduji dění kolem sebe. Už 
i poslední z těch domorodců, 
kteří člověka mého vzhledu 
patrně ještě nikdy neviděli a za 
panického strachu přede mnou 
utíkali na všechny strany, se vrací 
zpět. Využívám okamžiku, kdy 
jsou všichni pohromadě, a do-
mlouvám možnost si je nafotit. 
Pózují mi naprosto přirozeně, 
i když vlastně nevědí, co a proč 
to dělám. Osmělují se dokonce 
natolik, že při focení se s nimi si 
na mě se zájmem sahají. Cítím se 
skvěle, napjatá atmosféra nejisto-
ty se výrazně uvolnila. Zvou mě 
někam na druhou stranu blízkého 
kopce. Propocen na kost stoupám 
pomalu za nimi a vychutnávám 
si jeden krok za druhým s vědo-
mím, že těmito kroky vstupuji do 
reálného snu, jediného snu, který 
jsem kdy měl. Tím snem bylo do-
stat se k lidem, kteří ještě nikdy 
neviděli bělocha.

Dvě malé chatrče kruhového 
tvaru na úpatí kopce s výhledem 
do údolí, pár malých políček se 
zeleninou, několik vzrostlých 
banánovníků a skupina prasat. 
Idylka zdejší doby kamenné. 
Patrně na mou počest se začíná 
s přípravou „buamery“, olejnaté 
plodiny krvavého zbarvení. Se 
zájmem sleduji účinnost kostě-
ných a kamenných nástrojů. No-
že jsou vyrobeny z kostí kasuara, 
nelétavého ptáka většího vzrůstu, 
sekery pak z obroušených kamenů 
zasazených do dřevěných rukojetí 
obtočených divokým vínem.

Má skupina se někam roz-
prskla, společnost mi tak dělá 
sám místní náčelník. Očividně 
se zajímá o mé hodinky. Asi chce 
prozkoumat všechny ty záhady 
ciferníku, říkám si. Sundávám je 
ze zápěstí, nežli je však předám 
jemu, radši se ještě ptám tlumoč-
níka Rejpena o náčelníkově 
úmyslu. Líbí se mu, má o mně 
zájem, říká Rejpen. To už si je 
zase dávám zpět na svou ruku 
s vysvětlením, že já je bohužel 

potřebuji více nežli on, člověk 
žijící v džungli. Dodávám zdvo-
řilostní větu, že mě mrzí, že jsem 
o jeho touze po hodinkách nevě-
děl dříve, určitě bych mu jedny 
přinesl. Uznale pokyvuje hlavou, 
ze které se na mě dívá sympatic-
ká, klidná tvář. Kolik mu tak asi 
bude let, ptám se sám sebe. Má 
u zdejších lidí očividnou autoritu. 
Dokonce na mě, s blátem potřené 
tváře, loudí záhadný úsměv. Jako 
by měl něco za lubem. Dělí nás 
však jazyková bariéra a Rejpeno-
va angličtina je silně omezena. 
Prohlížím si jeho kožešinovou 
čelenku a dlouhé, do copánku 
spletené vlasy, delší nežli mé. 
Má plnovous, pod kterým mu na 
krku visí snad 8 cm široký pásek 
kůže, posetý bílými mušličkami, 
sahající mu až po pas. Na pažích 
je zkrášlen náramky z travnatých 
vláken a orchidejí. Jeho mužské 
přirození se skrývá v dlouhém 
nadstavci, podobném tykvi. Vzá-
jemně si vyměňujeme pohledy, 
když tu ke mně cosi promlouvá. 

Dali  Kupka, pokračování příště
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Únor trká roHem
Ještě před nedávnem se z jara 

na každé zahradě batolila housátka.
Byl to malý, žlutý chomáček ště-

betajícího peří, který pil vodu a hltal 
kopřivy smíchané s chlebem. Než 
vyrostly, spořádaly velké množství 
„nakružanych pokřiv.“ Nakonec se 
„dofutrovaly sliškoma“, aby na svaté-
ho Martina byla dobrá pečínka. Než 
se husa dostala na pekáč, dvakrát byla 
zbavena peří „to se oškubala“. 

Pytle s neodraným peřím visely 
na půdě a čekalo se na den, kdy se se-
jdou dračky a začne „škubani peřa.“ 
Oddělí se peří od špinek a bude na 
nové peřiny. Nadělají se mazačky na 
koláče a hlavně se bude vykládat „co 
nového“ i příběhy dávno zapomenu-
té. V druhé polovině zimy, kdy ještě 
poletoval sníh a jaro bylo daleko, se 
k pozdnímu odpoledni scházely 
dračky peří. Kuchyň se změnila 
v pracovní místnost s řadou stolů 
a židlí. Na stole stál hrnec s neodra-
ným peřím. Dračky, vždy jedna po 
druhé, hrábly do hrnce, nabraly hrst 
peří a dále po jednom pírku oddělo-
valy „peři od špinek“. Nadrané peří 
zůstávalo ležet na stole a čas od času 
se sbíralo do velkého hrnce. Špinky 
padaly do klína draček a dále pak 
z přeplněného „fortucha“ skluzovaly 
k zemi. Nesmělo se větrat, foukat, 
kýchat, otvírat dveře. Mohlo se šku-
bat, modlit, poslouchat a povídat. Na 
závěr draní byl „federbal.“ Podávala 
se „zista s bonkafejem“ a končilo to 
skleničkou něčeho ostrého. A tak 
jak putovaly dračky od domu k do-
mu, přenášely příběhy, které se staly 
nebo co slýchávaly ještě od předešlé 
generace. Každá vložila do příběhu 
svoji pravdu a fantazii. Občas něco 
přidala nebo něco ubrala.

Každý večer se z  pravdy stala 
polopravda a z fantazie skutečnost. 

Mora
Na promrzlých, vlhkých zdech se 

třpytila jinovatka. Bylo ráno. Oheň 
v kamnech uhasl již večer a vlhká 
jizba čpěla zatuchlinou. Zpod peřin 

vykukovalo pět hlav od té největší 
tmavé po tu malou blonďatou. 
Mladá žena unaveně vstávala, zalo-
žila oheň a čekala, až se malé třísky 
rozhoří od pokrčeného papíru. Hned 
ráno a je tolik unavena,  spánek jí síly 
nepřidal, je už to několik nocí za 
sebou, kdy cítí na prsou těžkou tíhu. 
V noci z ní odchází veškerá síla, kte-
rá jí přes den chybí. Muž odešel za 
prací a ona má na starost pět dětí. Té 
práce okolo, toho křiku, sama neví, 
jak to zvládne, když se už několik 
nocí nevyspala.

„Děvucho, už si stanuta?“ Klepe 
někdo na okno. „Něsu cosik dobreho 
pro děči, otevři mi.“

Vstala od kamen a šla otevřít. Na 
ranní návštěvy nebyla zvědavá, ale 
přišla stařenka, tu ráda viděla. „Co 
s tebum je, si zelena, pod očoma maš 
doly?“ „Něvim stařenko, už paru noci 
dobře něspim, jakby mě cosik dušilo, 
rano mě všecko boli a od slaboty se 
mi toči hlava.“ „Počeš če Panbuh dě-
vucha, tebe beztak duši mora,“ řekla 
stařenka, sedla na lavici u kamen a na 
čele se jí objevila další vráska.

Mladá žena nechápavě pohlédla 
na stařenčinu vrásčitou tvář. „Ty si 
o tym něslyšela, ale čas od času se 
to přihodi.“ „To je dušička stareho 
člověka, kery se brani umřeč. V noci 
se změni v moru a hledá, od keho 
by nabrala šilu na dalši děn. Našla 
se tebe, bo si mlada. Ale něbuj se, 
ja zkušim či od teho pomoc.“ Žena 
nechala stařenku při tom, myslela 
si své, ale neodporovala. Nakonec 
byla i ráda, že u ní stařenka zůstane 
a trochu jí pomůže.

Nadešel večer a teplo z kamen 
začalo zahřívat zatuchlou jizbu. 
Všichni se ukládali k spánku. Sta-
řenka neulehla, sedla si na stoličku 
vedle kamen, vzala do rukou růženec 
a pokřivenými prsty spouštěla jednu 
kuličku za druhou. Polohlasně se 
modlila. Stále stejný zvuk brzy uspal 
mladou ženu i děti. Jen stařenka 
bděla a přemáhala spánek. Oheň 

v kamnech dohasínal a chladno se 
vkrádalo dovnitř. Staré ženě začalo 
být zima a tak se začala rozhlížet po 
nějakém plédu, který by přehodila 
přes rameno. Vstala a popošla k oknu 
ke komodě, kde bylo uloženo prádlo. 
Než stačila vytáhnout starou vlněnou 
deku všimla si, že na okně se v rohu  
hýbe něco bílého.  „To budě mol, 
vylečel z komody.“ Pomyslela si, při-
ložila palec a přitlačila. Jednou a ještě 
jednou „je po tobě“ vzala mrtvého 
mola a hodila jej do chladnoucích 
kamen. Najednou znovu vzplanuly 
již vyhaslé uhlíky. Otevřenými dvířky 
kamen vyšlehl oheň a stařenka jen 
tak stačila uskočit stranou. Rychle 
přibouchla dvířka a chvíli naslou-
chala syčivému zvuku ohně. Pak vše 
ustalo. Ve světnici se ochladilo, sly-
šela jen oddychující děti a meluzínu 
v komíně. Zachumlala se do plédu, 
sedla ke kamnům a čekala. 

Ráno je zastihlo všechny spoko-
jeně spící. První se vzbudila mladá 
žena a poprvé se cítila odpočatá. 
„Stařenka též usnula,“ pomyslela si 
a šla do kuchyně zatopit. Dneska 
se dobře vyspala. S chutí vzala koš 
na dříví a vyšla přes dvůr do kůlny 
nasbírat třísky, aby mohla rychle 
zatopit v kamnech. „Něskaj jsme se 
pospali, už choďu z kostela,“ řekla si 
pro sebe, když zavírala kůlnu.

Mrazivé ráno proťal vtíravý zvuk 
umíráčku, který oznamoval, že ně-
kdo zemřel. „Kdo umřel?“ zeptala se 
lidí jdoucích z kostela. „Na z konca ta 
stara oma, tahlo už ji na devadesatku, 
byla němocna, trapila se a něuměla 
umřeč.“ „Už to ma za sebum, Pan-
buh ji daj lehke odpočinuči.“ Žena 
spěchala s dřívím dovnitř, aby co nej-
rychleji zatopila a děti mohly vstát 
do vyhřáté kuchyně. Postavila vodu 
na plotnu a v zrcadle si prohlédla 
zdravým spánkem zrůžovělou tvář. 
Usmála se na ni, vzala do rukou nový 
chléb, udělala na něm křížek a začala 
pro děti chystat snídani.

A. M.

jak se ucHovaly Pověsti

Poučení ze života svaté Doroty
Šestý únorový den, který le-

tošního roku připadá na pondělí, 
je nejvhodnějším dnem k tomu, 
abychom vzpomněli na klikaté cesty 
osudu Doroty, pocházející z Césareie 
v Malé Asii. Dorota byla vychována 
ke křesťanství a věrná této víře, za-
slíbila se Kristu a odmítla ženicha, 
jež se o ni ucházet. Snahu o změnu 
jejího postoje měly projevit i její dvě 
sestry. Vroucnými slovy a s pláčem 
jim však Dorota připomněla, co 
pro ně Kristus vytrpěl a obě sestry 

odvolaly své dřívější zřeknutí se 
víry. Cestou na popravu se jí poda-
řilo obrátit na víru mladého chlapce 
Teofila. Ten špásovně žádal, aby mu 
z nebeské zahrady, do níž se tak 
těšila, nechala poslat květy a ovoce. 
Těsně před popravou se mladík 
těchto požadovaných darů dočkal 
a bezprostředně přijal víru a byl 
téhož dne rovněž sťat. Bývá zobra-
zována s andělem, chlapcem, květy, 
ovocem i mnoha dalšími symboly. 
Poslání, které nám svým chováním 

ukazuje, spočívá v poučení, abychom 
nenechali svoji víru ničím a nikým 
oslabit, naopak se za tyto modlit, aby 
mohli poznat víru a pravdu. Svatá 
Dorota bývá nejčastěji vzývána jako 
patronka nevěst, novomanželů, na-
stávajících maminek a šestinedělek, 
nejpříhodnější je na její odvahu mys-
let při porodních bolestech, ale za 
patronku si ji berou také zahradníci 
a květinářky – na hlavě mívá věnec 
z růží, případně nad ní andělé drží 
růžové girlandy. 

Lednové mrazy nám daly 
pocítit svoji sílu a příroda nás 
přiměla chovat se pokorněji 
a sníh ze silnic a chodníků trpě-
livě odstraňovat.

Únorové pranostiky nás mo-
hou nasměrovat k jaru, ale stejně 
dobře mohou touhu po teplém 
podnebí utlouct. Je-li únor bílý, 
věří se, že pole sílí. Otázka je, 
do jaké míry sílí lidé, už beztak 
vysílení dlouhou zimou. „Silné“ 
pole není od věci pro zemědělce, 
ale stěží lze předpokládat, že 
silné pole bude dostačující, spíše 
by měl bílý únor posílit země-
dělcům také dotace.

Pokud by platilo, že „kdyby 
měl únor moc jako leden, nechal 
by v krávě zmrznout tele“, pak 
by bylo vhodné kravám patřičně 
předestřít výhody pořizování 
telete v únoru. Těžko soudit, 
kterou formu sdělení zvolit, 
kráva pravděpodobně neporo-
zumí. Nicméně si myslím, že 
leden byl do té míry mrazivý, 
že mrazivějšího únoru se snad 
v našich klimatických podmín-
kách nedočkáme. 

Aby zvířecích připodob-
nění nebylo dost, vězte „když 
tě v únoru zašimrá komár za 
ušima, poběhneš jistě v březnu 
ke kamnům s ušima.“ Ale v ko-
márech bych nebezpečí příliš 
neviděla, nikdy jsem nezaregis-
trovala, že by šli po mých uších.

Každopádně můžeme dle 
pranostiky vyjádřit naději, že 
„netrkne-li únor rohem, šlehne 
ocasem.“ Tedy nemáme příliš na 
vybranou a má nás toto zřejmě 
vést k opatrnosti ve výrocích 
ohledně přicházejícího jara.

Namažme všechny vyčníva-
jící části těla mastným krémem 
a zvolme několik vrstev ošacení 
a rozhlížejme se opatrně, kde-
pak má únor zrovna roh, aby-
chom se nenapíchli. 


