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Světový den ManželStví – 10. únor 2008

StaroSta převzal ocenění

Na 10. února letos př ipadá 
Světov ý den manželst v í, kte-
rý se od roku 1983 slav í vždy 
druhou neděl i v únoru. 

Na počátku této iniciat iv y 
byla snaha dát hlubší náplň 
svátku sv. Valentýna a pre-
zentovat současnému světu 
v ysoké hodnoty manželst v í. 
Oslava tohoto svátku je pro-
pagována hnutím „Merriage 
Encounter“, což je celosvěto-
vé hnutí na podporu manžel-
st v í s převážně katol ickým 
zaměřením.

Myšlenka oslav y manžel-
st v í vznik la v roce 1981, kdy 
pár y povzbuzova ly sta ros-

tu, guvernéra a biskupa, aby 
v yh lási l svatého Va lent ýna 
dnem v ír y v manželst v í. 

Sy mb olem s v ě tov ého 
dne manželst v í jsou man-
žel a manželka symbol ic-
ky zt vá rnění jako f igurky 
podobné sv ícím, které nám 
mají př ipomínat, že manžel-
ská láska nám pomáhá „roz-
svěcovat“ svět. Pár je spojen 
srdcem. 

Pravděpodobně na po-
dobném podk ladě – snaze 
v y jád ř it podporu inst ituc i 
manželst v í ve veřejném i po-
l it ickém prostoru - vznik la 
iniciat iva nazvaná Národní 

t ýden manželst v í, jejíž dru-
hý ročník bude zahájen 11. 
února 2008 na půdě Posla-
necké sněmovny Parlamen-

tu ČR. Mot tem letošního 
ročníku se sta lo Manželst v í 

– láska v dobrém i z lém. Vi-
zí Národního t ýdne man-
želst v í je „v y t voř it prostor, 
kde bychom si př ipomněl i, 
že spokojené manželst v í ne-
ní samozřejmost, a le vztah, 
který bychom měl i rozv íjet“, 
píší organizátoř i akce na we-
bov ých stránkách:

w w w.tydenmanzelst v i.cz.
Hlavní cí le jejich konání 

směř ují mimojiné ke zv ý-
raznění potřeby zabý vat se 
vztahov ými dovednostmi ja-
ko předpok ladem pro dobré 
manželst v í a k mot ivová-
ní l idí, aby se k dů ležitost i 
manželst v í také v y jádř i l i.

Vzhledem k faktu, že se 
blíží březen, měsíc, který je 
tradičně nazýván nejen měsí-
cem knihy, ale s rozvojem in-
formačních technologií také 
měsícem internetu, je možné 
zaregistrovat akce vztahující 
se k popularizaci čtení. 

V prostorách hlučínského 
zámku „se poběží “ Maraton 
čtení dne 27. února 2008. 
V ranních hodinách, počína-
je devátou, se posluchači ze-
jména mladšího data mohou 
těšit na literaturu s dětskou 
tematikou.

Těsně před polednem ob-
sadí zámecký k lub Saturnin 
Zdeňka Sirotky.

Po zbytek dne bude ve-
řejnost prostřednictvím řa-
dy interpretů z řad studentů 
i známých osobností sezna-
mována s díly autorů: Karla 
Čapka, Alexandry Berkové, 
Michala Viewegha, Charlese 
Bukowskeho a dalších. 

Dílo Ronalda Dahla s ná-
zvem Skopové na porážku 
představí dramaturg České 

televize a moderátor českého 
rozhlasu Ostrava Artur Ku-
bica. Povídku Otcovský jazyk 
z knihy „V mámově postýlce“ 
bude předčítat Roman Pas-
torek, populární moderátor 
pořadu Bludiště.

Úderem osmé hodiny ve-
černí zazní také Prajzské 
texty, takže ani nářečí nezů-
stane opominuto.

Pořadatelé (Gymnázium 
Josefa Kainara a Kultur-
ní centrum Hlučín) avizují, 
že si „na své přijdou děti, 
puberťáci, maminky i tatín-
kové, babičky i dědečkové, 
strejdové i tety…“

Tedy pokud jste se ve 
výčtu našli, nabízí se vám 
možnost rezervovat si mís-
to na programu v hlučínské 
knihovně, případně nechat 
se ovlivnit programem Ma-
ratonu čtení a rozhodnout se 
pro účast spontánně.

V každém případě však 
s sebou mějte desetikoru-
nu určenou za symbolické 
vstupné. 

Hlučín/Karlovy Vary - Ce-
nu za inovaci ve veřejné správě 
převzal minulý týden ve čtvrtek 
v Karlových Varech starosta měs-
ta Hlučína David Maňas z rukou 
Zdeňka Zajíčka, náměstka mi-
nistra vnitra pro veřejnou správu, 
informatiku, legislativu a archiv-
nictví.

Město Hlučín získalo cenu za  
zavedení elektronického systému 
vnitřní finanční kontroly, kterou 
ukládá zákon. Město tímto kro-
kem zajišťuje  transparentnost 

finančních toků,  operací a na-
kládání s finančními prostředky. 

Hlučín je prvním městem, 
které v oblasti finanční kontro-
ly úplně opustilo komplikované 
„papírování“ a obíhání dokladů 
i úředníků. Veškeré tyto úkony 
byly nahrazeny elektronickým 
systémem, který jednak hlídá do-

držování všech stanovených pra-
videl a zároveň téměř odstraňuje 
riziko vzniku chyb způsobených 
lidským faktorem.

J. H.
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únorový Start na zahrádce

Ryby na únor
   11. den - docela dobrý

12. den - dobrý do 15.00 ho-
din

13. den - průměrný od 15.00 
hodin

14. den - dobrý pouze po po-
ledni

15. den - dobrý pouze po po-
ledni

16. den - docela dobrý po 
poledni

17. den - velice dobrý do 8.00 
hodin

18. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

19. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

20. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

21. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

22. den - dobrý pouze po 
poledni

23. den - docela dobrý od 
10.00 do 15.00 hodin

24. den - je dobrý zrána prů-
měrný po poledni

25. den - je dobrý zrána docela 
dobrý po poledni

26. den - celý den je prů-
měrný

27. den - celý den je průměr-
ný

28. den - celý den je prů-
měrný

29. den - celý den je prů-
měrný

Ryby na březen
1. den - dobrý do 10.00 hodin
2. den - docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
3. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
4. den - dobrý pouze po po-

ledni
5. den - špatný den
6. den - špatný den
7. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
8. den - velice dobrý
9. den - velice dobrý do 13.00 

hodin
10. den - velice dobrý od rána 

do šera

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Letošní zima nám doposud 

ubíhá v pohodě a netrápí nás silný-
mi mrazy, proto už se můžeme při-
pravovat na jarní práce, které jsou 
pro nás neodkladné a když něco 
zanedbáme, těžko to budeme poz-
ději dohánět. Kdo vyséval v lednu, 
už má práci s přepichováním rost-
linek, které bude přirychlovat ve 
skleníku nebo pařeništi. Ale také 
celer vyžaduje dlouhou dobu od je-
ho vysetí až po vysazení na záhon. 
Zelenina také potřebuje rozdílnou 
teplotu při výsevu, ale to už určitě 
máte vyzkoušené z vaší dlouhole-
té zkušenosti. Už koncem února 
budeme roubovat angrešty, neboť 
tyto velice brzo raší. Také řez an-
greštu neodkládejte na pozdní do-
bu a hlavně u stromkového angreš-
tu zakraťte všechny hlavní výhony 
asi o 4 cm a tyto spalte, ale toto 
vám už radím každé jaro. Také 
odstraňte všechny zahušťující vě-
tévky a to jak u angreštů, tak také 
u rybízů. U keřových uřežte všech-
ny staré výhony až u země a tím 
zmladíte keře a tyto budou plodit 
větší a zdravější ovoce. Začátkem 
března, při vhodném počasí už 
pamatujte provádět postřik broskví 
proti kadeřavosti listů, ale teplo-
ta vzduchu musí být nejméně 7 
stupňů a musí rašit poslední horní 
pupen. Použít můžeme buď KUP-
RIKOL nebo ŠAMPION. Začát-
kem března už je také vhodná doba 
pro předklíčení brambor. Dobrý 
způsob je po jednom bramboru do 
květináče, při použití kompostu 
s rašelinou, postavit do tepla a po 
nárůstu vyklopíme a zasadíme na 
záhon, aniž bysme porušili koře-
nový bal. Když bude ještě chlad-
né počasí, tak záhon přikrýváme 
netkanou textilií a brambory nám 
nerušeně porostou. Když bude 
v březnu teplejší počasí, můžeme 
už zakracovat růže a to na dvě 
nebo tři očka, ale vždy tak, aby 
horní očko směřovalo ven z ke-
ře. Také budeme keře přihnojovat 
a to nejlépe dobrým kompostem. 
V březnu už také budeme roubovat 
peckoviny a to rouby, které jsme 
si nařezali už koncem prosince. 
Jádroviny roubujeme až v dubnu 
nebo květnu. Koncem února už je 
vhodná doba k řezu vinné révy a to 
hlavně u těch, kteří pěstují révu ve 
skleníku, kde brzo raší. Jen při-
pomínám, že budeme zakracovat 
boční obrost na dvě očka a pro-
dlužující výhonky na 8 až 12 oček, 
ale toto vám radím také každé ja-
ro. Kdo bude přeroubovávat starší 
jabloně a hrušně, tak už zakraťte 

korunky nahrubo a při samotném 
roubování zakraťte na potřebnou 
délku, a tímto zásahem ušetříte 
živiny, které zůstanou v kořenech 
a rouby nám pak lépe narostou.

Také na okrasné zahrádce už 
musíme provádět řezy a to všech 
travin a keřů, které nekvetou brzo 
na jaře, jako je šeřík, zlatice, Vaj-
gelie, abeliopfilum a další. Tyto 
budeme řezat až po odkvětu. Také 
už budeme obdivovat krásu růstu 
a květů těch rostlin, které jsme 
sázeli na podzim.

Jak jsem vám slíbil v posled-
ním čísle novin, tak se chci po-
dělit s vámi o nové poznatky, 
které jsem získal na podzimním 
školení v Ostravě-Zábřehu a to 
o ochranných prostředcích, dle 
zkušeností ing. Nábělka s AGRO-
BIO Opava. Kdo nemá odbornou 
způsobilost (dvoudenní školení) na 
jedové přípravky, nesmí prodávat 
ochranné prostředky. Některé už 
se přestali vyrábět a další jsou nové 
v prodeji nebo se během roku obje-
ví. Tak třeba HATRIK a EUPA-
REN už nejsou.

KARATANE-EG, které se 
používalo proti Americkému padlí 
už také není v prodeji. MICAL-M 
do 30. března, pak končí. RU-
BIGAN končí 30. června. Také 
SUMITHION-SUPER, který 
byl na květilku cibulovou a roztoče 
na jahodách také končí. Také ZO-
LONE, které bylo na pilátku už se 
také nevyrábí. Za DECIS FLO je 
nový DECIS MEGA, KVADRIT 
NAT bude nadále. Za RIDOMIL 
MZ bude RIDOMIL-GOLD. 
Smáčedlo Sylvet Star bude, BAJ-
KOR asi také končí. Teď vhodné, 
které budou: Polyram na rez, Di-
thane na plíseň, Rovral na jádro-
viny. Na rez hrušňovou použijeme 
všechno co je na strupovitost.

Na obaleč Calipso nebo Rel-
dan. Mospilan také na mšice, 
třásněnku, po 10 dnech opakovat. 
Galipso také na vrtuli třešňovou 
a mandelinku. Best-K na okrasné 
dřeviny, Best PL na savé a žravé 
škůdce. Jarní souprava, Galipso 
nebo Silvet Stár jsou lepší než Ole-
oekol. Na puklice je Nurelle-D, 
Vertimec 1,8 EC je na třásněnky, 
svilušky. Kothrine-25 EC je teku-
tina proti obtížnému hmyzu jako 
jsou mravenci, švábi, klíšťata, 25g 
na 1 litr vody, látka funguje 3 až 
4 měsíce.

Fungicidy: Heritage, na tráv-
níky proti plísni sněžné. Ortiva 
na houbové choroby na zelenině, 
plíseň bramborovou, na rajčata, ci-

buli, celer, asi jako Decis.  Ortiva je 
také na Sípavku u borovic.

Hebricidy: CASARQN bude 
končit do 2 let. BANVEL-480 
S je do trávníků, GARLON-EG 
je také do trávníků, PUMA-extra 
je také herbicid na plevele. Herbi-
cidní trysky používat při postři-
ku na plevele, aby se nedostal na 
vedlejší rostliny, tyto by popálil. 
ATONIK je výrobek na zvýšení 
výnosu.

Smáčedla: místo Silwet L77 
bude Silvet Star (smáčedlo). U to-
ho musíme dodržovat míchání, kdy 
voda, kdy pesticit a kdy smáčedlo, 
přesně podle popisu na obalu.

Hnojiva: AVA je dlouhodobé 
minerální hnojivo, práškové a gra-
nulované. Prášek působí jeden rok, 
granule dva roky, bez dusíku, bez 
chemie, obsahuje 95% hnojiva 
a 5% jiných látek. Je to výživa bu-
doucnosti. Rostlina si vezme sama 
kolik potřebuje. Toto hnojivo obsa-
huje i vápník, proto u rostlin, které 
nesnášejí vápno opatrně. KRYS-
TAL plus je míchaný v Belgii. Je 
to vodou rozpustné hnojivo jak na 
ovocné, tak na okrasné dřeviny. 
500 g balení je na 500 litrů vody. 
Na jaře na list na 500 litrů vody, na 
jahody na 250 litrů vody, ostatní 
dřeviny na 500 litrů vody, okrasné 
dřeviny na 250 litrů vody. SEDO  
SCOTE-květy, výživa na 6 měsíců 
pro pokojové a truhlíkové květiny 
ozdobné květem. SEDO SCO-
TE-TRÁVNÍK-výživa na 70 dnů 
obalované granulované hnojivo pro 
trávníky.

Travní směsi: ALFA parko-
vá, BETA hříštní směs, GAMA 
technická rekultivační směs. Pro-
ti hlodavcům RODENTICIDY. 
Také BRODITOP-GB je proti 
potkanům, myším a krysám. No-
vého se chystá: FUNGURAN, 
měďnatý prostředek jako KUP-
RIKOL VISTON, PYRYMOR, 
POLYRAM, PUMA extra, 
STEWARD na zeleninu a oba-
leče. TALENT pro třešně, višně, 
jahody, PELDOR pro víno a ja-
hody. AGRO-BIO připravuje nové 
obaly, kde bude: na co se používá 
a jaké ředění. Ceník vyjde asi ko-
lem 15. března 2008.

V březnovém čísle už vám po-
radím zase běžné věci, na které 
nesmíme při pracích na zahradě 
zapomenout. Do té doby vám přeji, 
abyste se poučili jak na to a abyste 
měli jen samé úspěchy v pěstování 
a samou radost ze zahrádky.

To vám přeje Erich DUXA
z BOROVÉ.
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to ještě paMatuju...
Vždycky, když se z procház-

ky vracím cestou, kde stojí rodný 
domek mé maminky a k němuž se 
váže bezstarostný čas mého dět-
ství, neubráním se vzpomínkám. 
Kolikrát jsem se přistihla, že se 
dívám, zda na mě oma nečeká pod 
ořechem a jestli mě láskyplně ne-
pošle do zahrady: Di se obezdřeč, 
ezli tam něni spadnute jake jableč-
ko lebo ezli už su jahudky zdrale. 
I když se ta důvěrně známá ulice 
změnila a některé chaloupky zmi-
zely, stále se mi vybavují historky, 
které se o dřívějších obyvatelích 
u peřa nebo u nedělních svačinek 
u omy vyprávěly.

O hodně později v maminči-
ně rodném domečku stárla teta 
Valeska se strýcem a pak už tam 
jen dožívala sama. Měla jsem ji 
ráda, byla to skromná energická 
žena s moudrostí venkovských li-
dí. Měla velmi pohnutý osud, ale 
přesto jsem ji nikdy nepřistihla 
žehrající a mrzutou. Její život byl 
naplněn prací a starostí o druhé. 
Byla to Matka Tereza v jednoduš-
ším vydání. Kolika lidem opravdu 
nezištně pomohla ve svízelných 
situacích, i když to sama neměla 
lehké. Zajímavá byla její životní fi-
lozofie. I když už měla hodně přes 
osmdesát, byla soběstačná a ještě 
pracovala na zahradě. Jak idu ko-
lem, tak če dycky vidim enem po-
lovicu, s nosem v hlině, smála jsem 
se. To vis, děvucho, mušim robič! 
Panbuh něma rad darebaky, a jak 
nebudeš robič, tak če sbere. A mi 
se ešče na tym svěče podoba, ešče 
bych chčela chvilu požič. A splnilo 
se jí to vrchovatou měrou.

Poblíž maminčina rodného do-
mu stojí velký výstavný dům s kap-
ličkou v předzahrádce. Kaplička 
tam je odedávna, ale já ještě pama-
tuji, jak tam stával upravený menší 
bílý domek se sedlovou střechou, 
ve kterém bydlela rodina Tichých. 
Pán domu, statný nemluvný muž 
(jak příhodné měl jméno), byl ob-
razem ztělesněného zdraví. Kulatý 
zarudlý obličej s modrýma očima 
zdobil zakroucený knír, jakým se 
honosil kaizer Vilém. Jakmile vy-
rostly kopřivy, tak prý se každý 
den šlehal po nahém těle.

Měl dobře placené místo ve Vít-
kovických železárnách a „jenom“ 
tři děti, proto byla rodina pova-
žována za „cošik lepšiho“. Moje 
maminka vždycky vzpomínala, že 
když jako holka nad něčím ohrno-
vala nos, tak vždycky slyšela, že se 
měla narodič u Čicheho. Samo-
zřejmě rčení se dědí z pokolení na 

pokolení, a já když jsem se nad ně-
čím ušklíbala, tak jsem jen s malou 
obměnou slyšela totéž, měla jsem 
se narodit u Rotschilda.

Naproti bydlela stará upoví-
daná paní, které se říkalo tetka. 
Několikrát za den přišla ku omě 
na plac s budíkem v ruce, že se jí 
zastavil. Její manžel už byl dávno 
u Margetky a syn padl den před 
koncem války. Německé vojsko 
bylo v markvartovickém lese, Ha-
nek si odskočil domů. Doma jej 
přemlouvali, ať již zůstane, že Rusi 
jsou za humnama. Němožu, za-
střelili by mě ani dezertera! V noci 
padl. Tetka se s tím nikdy ne-
smířila. K omě vždycky přiběhla, 
srovnala budík, prohodila pár slov 
a odběhla.

Další domek v těsném soused-
ství s opovou zahradou už tady 
dávno není. Ale opa nám vyprá-
věl, že kdysi dávno mu u jeho zdi 
několikrát uschly keře angreštu 
i tráva kolem nich v celkem pra-
videlném kruhu. Pak přišel na to, 
že sousedovic klukům se v noci 
nechtělo z podkrovní světničky 
na dvorek a okna vedla přímo do 
zahrady...

V domku, jehož prázdná zaprá-
šená okna smutně hledí do ulice, 
žila babka, kterou jsem dobře zna-
la a která taky k omě ráda přiběhla. 
Dokázala legračně vyprávět, ráda 
jsem jí naslouchala. Nezapomenu, 
jak líčila poslední hodinku svého 
muže: Před smrču se každemu 
marodovi ulevi a dostaně chuč na 
to, co cely život něchčel. A tuž jak 
mě ten muj poslal pro kyšku, tuž 
sem věděla, kera bije. Lyknul se, 
zrobil he a bylo po nim. Teatrálně 
obrátila oči v sloup, otevřela pusu, 
vysunula bradu a zároveň s ní svůj 
jediný zub.

Kousek dál kdysi stávala ma-
lá chaloupka, kde hospodařila 
matka s rodinou své dcery. Dcera 
byla pracovitá až přespříliš. Její 
muž, kříženec vesnického krasav-
ce s Napoleonem, ležel vyložen 
v okně, kouřil a sledoval nejen že-
nušku, jak pracuje, ale ještě pokři-
koval na kolemjdoucí. Jednou jim 
přivezli uhlí na zimu a ona pend-
lovala s plnými kolečky do sklepa. 
Sousedka se jí ptala, zda je ten její 
marodný, že se s tím tahá sama, 
ale se zlou se potázala. Mám ho na 
jinou práci, odsekla a významně na 
sousedku mrkla.

Všechno bylo dobré, než matka 
dceři u notáře chaloupku „puš-
čila“. Od té doby začala matce 
sladit život. Několikrát ji zamkla 

na kadibudce s tím, že ve smlouvě 
má psáno, že má volný přístup do 
kadibudky, ale o tom, že může z ní 
ven, tam není zmínky. Když přišly 
sousedky za starou paní na ná-
vštěvu, tak dcera zmíněnou budku 
zamkla, protože ve smlouvě není 
psáno, že ji mohou užívat i ná-
vštěvy. Je zbytečné popisovat další 
naschvály.

Vše skončilo, až maminka ode-
šla tam, odkud není návratu. Záhy 
na to nezdárná dcera zjistila, že 
svého muže hýčkala a oprašovala 
pro jinou ženu. Muž si sbalil saky 
paky a odstěhoval se. Po čase se 
jí doneslo, jaký je z něj pracovitý 
člověk a svoji novou ženu na rukou 
nosí. Nadarmo se u nás neříká, že 
druha baba ma zlatu ř...

Na jednom statku, kterých 
na této ulici bylo v té době více, 
bydlela ve výměnku stará selka.
Vyprávělo se o ní, že měla na 
půdě léta připravenou rakev a jako 
členka Třetího řádu svatého Fran-
tiška i smrtelnicu (hnědý rubáš), ve 
které ji měli pochovat. Čas od času 
si ji oblékla, lehla do rakve a ve 
střepu starého zrcadla opřeného 
o zeď se shlížela, jak jí to bude po 
smrti slušet. Provalilo se to, když 
ji přistihl listonoš a hrůzou spadl 
ze schodů. Když pak stará selka 
zemřela, rakev nebyla k ničemu. 
Prožraná červotočem se načisto 
rozpadla.

V dalším statku bydlela jiná 
selka, která se netajila tím, že od-
malička dávala svým dětem lžičku 
„zelené“, aby se jich nechytala ne-
moc a měly dlouhý život. Alko-
holici se z nich nestali, ale nebylo 
jim to moc platné, selka všechny 
přežila.

Nemohu zapomenout na frau 
Schikora, která neuměla jen dob-
ře vařit na svatbách, ale hlavně 
byla pověstná tím, že dokázala 
lidem pomoci při různých nedu-
zích. Dalo by se říct, že to byla 
první léčitelka v Hlučíně. Jako 
školačka jsem s ní přišla do styku, 
když jsme s bratrancem lyžovali 
na Malém a Velkém Úhoru a on 
si tam nějak pochroumal nohu. 
Po dokulhání domů a odvrácení 
výprasku se poslalo pro zmíněnou 
paní. V naprostém tichu jsme se 
dívali, jak opatrně maže sykající-
mu klukovi holeň sádlem a při-
tom jemně prohmatává: S tym nic 
nězrobim, to je zlomane, to chce 
gips! A trefila se.

Pamatuji vrata ozdobená dřevě-
ným kolem s loukotěmi, to měl již 
tehdy reklamu kolář. Poblíž bydlel 

první rozvedený muž v Hlučíně 
a jinak se mu neřeklo než Schei-
demann (rozvedený muž) a všich-
ni věděli, o koho jde. Tenkrát 
byl rozvod zvláštností, skoro jako 
v dnešní době spořádaná rodina. 
Kdyby vstal z mrtvých, tak by se 
nestačil divit, co je dnes scheide-
mannů.

Na dalším domečku, ve kte-
rém bydlel švec, prý se dlouho 
skvěl nápis Flinker Franz (Rychlý 
Franz). Doma jsme často slýchaly 
pochvalu: Ty ši Flinker Franz, po-
kud jsme rychle splnily úkol, který 
nám maminka uložila.

Přímo naproti bydlela paní, 
která mívala na Ostravské ulici 
mlékárnu. Než jsem ráno ode-
šla do školy, musela jsem zajít 
s konvičkou pro mléko. V malém 
obchůdku už stála fronta, ženy 
i děti mezi sebou brebentily a če-
kaly, až na ně přijde řada. Mléko 
bylo v obrovském hrnci, na kterém 
visely tři kovové odměrky různých 
velikostí a za pultem byla korpu-
lentní mlékařka, přepásána obrov-
skou bílou zástěrou. Velaj? A už 
jednou rukou rozvážně nabírala 
a nalévala mléko do konvičky, kte-
rou si druhou rukou přidržovala. 
Šlo to jako na drátku, pokud ve 
frontě nestála Hanka. Byla to svo-
bodná starší slečna, která chodila 
pro mléko „lepším rodinám“, a než 
se naplnilo deset konviček větších 
i menších, které sebou přinesla, 
tak to chvíli trvalo.

Pamatuji, že jednou se objevil 
nějaký šprýmař, který žádal po 
mlékařce tři metry mléka a za-
balče mi to do papiru. Nemluvná 
žena zaperlila. Neskutečně hbitě 
vytáhla zpod pultu balicí papír, 
namočila prst do mléka, udělala tři 
čáry a složený papír k obveselení 
všech podala muži. A věřte, že jej 
docela vyvedla z míry.

Na konci této ulice, téměř ve 
městě, byl ještě jeden sedlák, kte-
rému byl, jako mnoha jiným v těch 
letech, přidělen podnájemník. 
Chudák starší pan učitel z jižní 
Moravy dostal místo ve zdejší uč-
ňovské škole. Selka, maminčina 
spolužačka, nám vyprávěla, že pan 
učitel je skromný a nenáročný, že 
si každý měsíc u ní koupí kus do-
mácího špeku, krájí tlusté plátky, 
pokládá na ovocné oplatky a s při-
vřenýma očima bužíruje, až se mu 
leskne brada. Proti gustu žádný 
dišputát! říkával již kdysi pan otec 
na Starém bělidle.

Z knihy Jany Schlossarkové
Po hrbolatym chodniku
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křížovka

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím …          (tajenka).
             Seneca
VODOROVNĚ: A. Část obličeje; svaly (nář.); sotva (nář.); spona 

(nář.); starořek. B. Bobizační slabika; plavidlo; značka energie; před-
ložka; játra (nář.); rychlá rota; planetka. C. Chemická značka hliníku; 
chemická značka americia; citoslovce bolesti; trhnout (nář.); SPZ Prahy; 
ypsilon; noviny (nář.). D. Usazenina; název písmene; červená (něm.); 
dvojhláska; citoslovce pochopení; iniciály herečky Brejchové; nepukavý 
plod; římská 2. E. Já; hovorový souhlas; javor; pápeří; starořecký pěvec; 
část abecedy. F. Sladkost (děts.); utěrka; hlodavec; koření; chytla (nář.); 
zkratka deodorantu.

SVISLE: 1. Babička (nář.); čaj. 2. Invalida (nář.). 3. Kryt; primát. 
4. Klam. 5. Geologická vrstva prvohor; citoslovce. 6. Kůžička (nář.). 7. 
Pomačkané brambory; římsky 450. 8. Mluvčí vlády. 9. Sovětské kosmické 
těleso; značka metru. 10. Rostliny. 11. Sopka; mateřská škola. 12. TA-
JENK A. 13. Oční lékaři (hovor.). 14. Beduínský plášť; hornina. 15. 
Okenní tabulka; římská 1. 16. Pryčna (nář.). 17. Mlž; citoslovce osla. 
18. Papoušek; SPZ Opavy. 19. Africký kmen v Keni; SPZ Olomouce. 20. 
Částice protoplazmy; SPZ Rimavské soboty. 21. Chemická značka astatu; 
chemická značka uranu; arabský sluha. 22. Plevel. 23. Zápor; svršková 
useň; nula.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 2. 2008. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za leden je Pavlína Glabačová, Petřkovice.  Blahopřejeme.
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proGraM kina Mír hluČín
únor 2008

pátek 15.2. v 19.30 hod.
POSLEDNÍ PLAVKY
MP od 12 let, ČR – nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem.

sobota 16.2. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 17.2. v 17.00 hod.
CHYŤTE DOKTORA
MP,  ČR – komedie o lásce a jejich následcích.

neděle 17.2. v 15.00 hod. 
ZASADIL DĚDEK ŘEPU
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky 

úterý 19.2. v 16.00 a 17.30 hod. 
PAN VČELKA
MP, USA – animovaný, komedie. V českém znění

úterý 19.2. v 19.00 hod., středa 20.2. v 18.00 hod.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
MP, ČR – akční, dobrodružný od Filipa Renče.

sobota 23.2. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 24.2. v 17.00 hod.
P.S. MILUJI TĚ
MP od 12 let, USA, Irsko – romantický milostný příběh. 

pátek 29.2. v 19.30 hod., sobota 1.3. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 2.3. v 17.00 
hod.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
MP od 12 let., ČR – úsměvná komedie.

tel.  595 041 074 www.kc-hlucin.cz

Pan Alois Nasadil poskytl 
výsledky svého sběratelského 
úsilí Muzeu Hlučínska, které na 
jejich základě sestavilo výstavu 
nazvanou Svět karetních her. 
K vidění nebudou jen artefakty 
sloužící ke karetním hrám, ný-
brž také předměty s tematikou 
karet. 

Teorie, které objasňují stá-
ří a původ karet se v mnohém 
liší. Podle jedné se hrací karty 
používaly již v Číně v 10. stole-
tí. Jiná verze soudí, že místem 
vzniku karet je Čína asi o 150 
let později. Odtud měl karty 
do Evropy přivézt Niccolo Po-
lo nebo jeho slavný syn Marco 
v roce 1269. Jde však často pou-
ze o domněnky, první zmínky 
o kartách jsou příliš kusé na to, 
abychom mohli utvářet ucele-
nější obrázek.

Někteří se domnívají, že kar-
ty mohly vzniknout také v Indii, 
k čemuž odkazují podobizny bo-
hyně z hinduistické mytologie. 

Karty se staly součástí na-
ší kultury. Hráči karet se sta-
li inspirací pro malíře, karetní 
tematiku užila řada spisovatelů 
i hudebních tvůrců. V běžné ře-

či užíváme termínů „zelený ja-
ko sedma“, „držet trumfy“ nebo 
„mít eso v rukávu“.

Řadu obecných informací 
k tématu a ukázky zajímavých 
kousků prezentují internetové 
stránky Muzeí hracích karet 
či společností pro hraní karet, 
které sdružují nadšence spoje-
né touto zálibou. Jako ukázka 
může posloužit The English 
Playing Card Society, která 
vznikla v roce 1984 nebo Me-
zinárodní společnost pro hra-
ní karet (International Playing 
Card Society). 

Muzea hracích karet najde-
me v řadě evropských zemí: ve 
Velké Británii, v Rakousku, 
Belgii, Francii, Německu, Ma-
ďarsku, Španělsku, Nizozemí, 
Švýcarsku a přirozeně také za 
oceánem ve Spojených státech 
amerických. Německé „Spiel-
kartenmuseum“ sídlí ve městě 
Leinfelden-Echterdingen na ji-
hozápadě země.  

Pro získání ucelenějšího ob-
razu o světě karet a her s nimi 
prováděných navštivte Muzeum 
Hlučínska v době od 21. února 
2008 do 20. dubna 2008. 

hrací karty v Muzeu hluČínSka

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK
NA VALECH 13, HLUČÍN

Pro jarní sezónu Vám připravila
tuto nabídku

zeleninová a květinová semena

sazečku, sadbové brambory, hnojiva,
postřiky, cibuloviny,

zeminy, květináče,
truhlíky, 

okrasné keře a ovocné stromky,
a jiné

Na jakékoliv dotazy
Vám odpovíme na novém tel. čísle 732 655 851
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bál a koblížky 
Pokračování z minulého čísla
Karty
Na konci vsi, kde se dělily cesty 

na čtyři světové strany, stála hos-
poda. Kdysi bývala navštěvována 
zámožnými kupci, kteří se zde za-
stavovali na cestách za obchodem 
na dobré jídlo a nocleh. Změnil 
se směr obchodování, z cest se 
staly polní pěšiny a zarostly trávou. 
Hospodě se přestalo dařit a pustla.

Vystřídala mnoho majitelů, až 
se z ní nakonec stala putyka, dobrá 
tak pro chlapy ke karbanu a di-
vokým flámům. Obsluhovala je 
stará hospodská. Nesla břemeno 
celé hospody sama, tak jako balvan 
uvázaný na krku. Byla nevrlá, ale 
karbaníkům to nevadilo. Měli zde 
na hru klid a nikdo je nerušil, ne-
boť hospoda stála mimo ves a byla 
od ruky. Scházeli se zde chudí 
i bohatí. Za jeden večer se mohl 
z chudáka stát boháč a nejeden 
bohatý sedlák prohrál i pole. A tak 
sedávaly u jednoho stolu radost 
i smutek. Stalo se i to, že přicháze-
la smrt z vlastní ruky nešťastníka, 
který o vše přišel.

Bylo před Vánoci a tenkrát 
i sníh přišel o něco dřív. Bílý kouř 
z komína naznačoval, že stará hos-
podská zatopila a čeká hosty. Jed-
na začouzená místnost s výčepem 
a kamny, okolo stěn pár lavic, židlí 

a dřevěných stolů, to bylo vybavení 
celé hospody. Z dřívějších zlatých 
časů zůstal na stěně viset pouze 
veliký vyřezávaný kříž a u dveří 
kropenka.

Karbaníci sedávali u okna pod 
křížem. Jedním okem sledovali 
okolí, aby zavčas odhalili nepřed-
vídané situace.

Ale to je drželo jen do chvíle, 
kdy je hra zcela pohltila. Ani si 
nevšimli nově příchozího v čer-
ném kabátě. Sedl si ke kamnům 
a pozoroval hráče. „Chcete si s ni-
mi zahrát, panáčku?“ zeptala se 
hospodská hosta, když cítila kšeft, 
a podívala se na jeho prsty, jak byly 
neklidné. Přikývl. „Chlapi, vezmě-
te ho mezi sebe,“ zavolala a odešla 
za výčep. Hráči mu uvolnili místo. 
Bylo zjevné, že se zdráhá. Zavolal 
na hospodskou, že dnes se pije na 
jeho účet, ale pod jednou pod-
mínkou. Hráči si mají přisednout 
k němu. Bylo jim jedno, kde bu-
dou hrát, hlavně když zaplatí pivo. 
Vzali tedy své věci a přisedli si ke 
kamnům. Stejně začalo mrznout 
a od oken táhlo.

Rozdali karty a hra začala. No-
vě příchozímu šla karta od ruky 
sama. Byl velmi dobrý hráč, jeho 
prsty byly mrštné, úsudek dobrý. 
V banku se kupily peníze, moz-
ky se zatemňovaly vášní. Vyhrával 

jednu hru za druhou. Na čele sed-
láka ze vsi se ukázaly kapičky potu. 
Nemá už co vsadit. Prohrál všech-
ny peníze, musí je vyhrát zpět, teď 
to musí vyjít, vždycky byl nejlepší 
ve hře přece on.

Do hry vsadil louku u lesa. „Tu 
přece neprohraje, otec se o ni sou-
dil a draze ji zaplatil.“ Hra začala, 
byla divoká, na čele se perlil pot 
a hospoda se nořila do kouřo-
vé clony. Napětí se zvyšovalo, jde 
přece o tu louku! Co řekne doma, 
budou Vánoce. „Panáček“, jak ho 
pojmenovala hostinská, byl klidný, 
jen oči mu svítily jako žhavé uhlí-
ky. Teprve teď si sundal beranici. 
Jeho hlavu pokrývaly černé kudr-
naté vlasy a měl jich tolik, že by 
jej zahřály místo beranice. Jeden 
z hráčů se natáhl pro sklenici s pi-
vem. Prudce rozhodil ruce a zava-
dil o hromádku karet, které padaly 
dolů na zem. Hbitě se ohnul a za-
čal je sbírat. Jedna chyběla, musel 
na kolena a pořádně se podívat, 
kam zapadla. Šmátral pod stolem 
mezi vysokými zimními botami, 
až ji uviděl.

Natáhl ruku, ale nedosáhl, mu-
sel blíž. Před očima se mu udělaly 
mžitky. Karta ležela u jedné no-
hy „panáčka“ a místo druhé nohy 
uviděl chlupaté kopyto. Zděšeně 
ucouvl, v hlavě se mu rozjasnilo 

a došlo mu, s kým se dali do hry. 
„To je čert!“ vykřikl a nic jiného 
jej v té chvíli nenapadlo, než utéct 
k oknu pod kříž. Tam on nepůjde, 
kříže se bojí. Jak předpokládal, se 
stalo. Na stole zůstala ležet hro-
mádka peněz a hráči se krčili ve 
strachu pod křížem u okna. Venku 
začalo pomalu svítat.

S prvním ranním kuropěním 
zmizel i černovlasý karbaník. Hos-
podská hudrovala, že neměla dob-
rý kšeft, když zavírala dveře za 
nočními hosty. Upřela unavené oči 
na stopy ve sněhu, které směřovaly 
k probouzející se vsi.

Pohlédla na louku u lesa. Spala 
tam tiše, přikrytá čerstvě napa-
daným sněhem, a ani netušila, že 
dnešní noci se o ni pokoušel čert.

„Tak, a to je konec příběhu 
o čertovi a teď spát, děti!“ Stařenka 
ještě prohrábla oheň a přiložila pár 
polen dříví, aby teplo vydrželo až 
do rána. „Je jasno, v noci přituhne,“ 
drmolila pro sebe a škvíru mezi 
dveřmi zatěsnila houní. Kluci ještě 
chvíli zlobili, ale hned nato je pře-
mohl spánek. Klárka si vzpomněla 
na maminku, jak s tatínkem tančí 
na bále, a v duchu tančila s nimi 
tak dlouho, až se pomalu propadla 
do sladkého snu.

Z knihy Anny Malchárkové
Poztrácené korálky

Čtení na pokračování, obec Hať
Nálezy patrně z období line-

ární a moravské malované kera-
miky svědčí o osídlení zdejšího 
kraje již v mladší době kamenné. 
Most z proutí přes bažinatou 
krajinu, staročesky nazývaný ha-
tí, dal nejspíše ná-
zev staré slovanské 
osadě v pohraniční 
oblasti holasického 
kraje.

Osada byla 
pravděpodobně za 
mongolského vpá-
du roku 1241 vy-
pleněna, a proto se 
stala cílem koloni-
začního úsilí cister-
ciáků velehradského 
kláštera.

V papežské listině Inocenta 
IV. z roku 1250 pro velehrad-
ské cisterciáky je darovaná osada 
označena pojmem „had“ a snad 
tato prvá písemná zpráva zavdala 
příčinu, proč se plaz dostal do 
obrazového znamení obecní pe-
četi. Husitství přivodilo rozklad 

klášterního majetku, takže i Hať 
získali šlechtičtí majitelé. Nejpr-
ve Zvorkovští z Kravař, posléze 
stoupenci krále Jiřího z Podě-
brad a české reformace Bírkové 
z Násilé a páni z Drahotuš.

Posledně jmenovaní se titulo-

vali Haťskými a pravděpodobně 
za nich byla ve vsi zbudována 
tvrz. Panské sídlo po připojení 
obce nejprve k panství hlučín-
skému roku 1517 a potom roku 
1567 k Šilheřovicím ztratilo na 
významu a beze stopy zaniklo. 
Při zdejší evangelické faře byla 
roku 1576 postavena škola.

V roce 1608 v Hati byl 1 
svobodný fojt, 40 sedláků, 9 za-
hradníků a 1 svobodný mlynář. 
V roce 1673 v obci propukl ob-
rovský požár, jemuž za oběť pa-
dl i zdejší mlýn. V následujícím 
roce Hať se šilheřovickým pan-
stvím koupila opavská jezuitská 
kolej, která své rekatolizační dílo 
završila roku 1731 stavbou jed-
nolodního barokního kostela sv. 
Matouše.

Tato venkovská 
stavba byla v roce 
1894 přebudována, 
ale se zachováním 
původního vyba-
vení. Dle karo-
línského katastru 
žilo v Hati v roce 
1721 33 sedláků 
a 9 zahradníků, dva 
mlynáři vlastnili 
dva mlýny o dvou 
složeních. 

Po zrušení Jezuitského řádu 
připadla obec se šilheřovickým 
panstvím náboženskému fondu 
a roku 1787 je nejprve získal 

Karel sv. p. Laryš a ještě téhož 
roku Fridrich sv. p. Eichendorff, 
od roku 1844 byla majetkem 
Rothschildů.

Z tohoto období pochází 
i zdejší špejchar č. p. 24, který je 
typickou stavbou pro Hlučínsko, 
a proto byl zařazen do seznamu 
kulturních památek.

Rozhodnutím mezinárodní 
komise pro stanovení hranice 
československo-německé byla 

dne 19. 12. 1922 obec s částí 
Karlovcem přičleněna k ČSR.

Pokračování na straně 6
Hlučín

Hať, pošta, restaurace, kostel, celnice a škola
foto datované 1925

Hať, část obce s kostelem a celkový pohled
foto datované 1925

pozdravy z hluČínSka, MíStopiSné pohlednice
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pozdravy z hluČínSka, MíStopiSné pohlednice

Pokračování ze strany 5
Dne 28. ledna 1303 daroval 

hlučínským měšťanům Žibřid 
Barut na Landeku pole u řeky 
Opavy pro pastvu jejich dobytka.

Tuto první písemnou zprávu 
o městě potvrdil svým svědec-

tvím i dědičný fojt Kunrat z Hlu-
čína. Město založil český král 
Přemysl Otakar II. pravděpodob-
ně kolem roku 1256, ale jako 
poddanské náleželo k panství, je-
hož sídlem byl hrad Landek. Při 
dělení Opavska mezi syny vévody 
Mikuláše II. v roce 1377 hrad 
Landek, vsi Bobrovníky, Kob-
lov, Markvartice a město Hlučín 
s velkým mlýnem a pronajatým 
dvorem připadly k dílu knížat 
Václava a Přemka. Jenže opav-
ský vévoda Mikuláš II. poukázal 
své manželce kněžně Hedvice, 
předtím olešnicko-kozelské věno, 
které její příbuzní obdrželi for-
mou zástavy landeckého panství, 
tedy i Hlučína.

V roce 1428 husitská vojska 
obsadila nedalekou Ostravu a je-
jich vliv se projevil v širokém 
okolí. Knížata kozelsko-olešnic-
ká plně podporovala husitského 
krále Jiřího z Poděbrad v boji 
proti jeho nepřátelům, což bylo 
důvodem kruté odvety uherské-
ho krále Matyáše Korvína při 
jeho křižáckém tažení Opavskem 
v srpnových dnech roce 1474. 
Hrad Landek byl dobyt a zni-
čen, správu olešnicko-kozelského 
knížectví včetně landeckého pan-
ství i s Hlučínem předal Korvín 
svému hejtmanovi Janu Bělíkovi 
z Kornic.

Sídlem panství místo zničené-
ho hradu Landek se stalo město 
Hlučín, které novými pány bylo 
podporováno rozšířením tržních 
privilegií a právem přeměnit 

pastvisko v rybník. Rybnikaření 
se stalo pro měšťany v tržním 
hospodářství výnosným, a tak 
již v roce 1495 získali oprávnění 
založit další rybník nad „Nadý-
mačem“. 

První zmínka o hradu-zámku 

je z roku 1439 a na základech 
tohoto gotického hradu nechal 
Bernard ze Zvole postavit v roce 
1525 ve městě pozdně gotický 
zámek ke správě hlučínského 
panství, ke kterému v té době 
vedle města Hlučína patřily vsi 
Hať, Velké Darkovice, Ludgeřo-
vice, Koblov, Petřkovice, Lhotka 
a Bobrovníky. Majitel panství 
Bernard ze Zvole dal Hlučín 
v roce 1535 obehnat hradbami 
s branami opavskou a ostravskou 
a 13 baštami. I když byly hradby 
v roce 1829 zbořeny, přesto jejich 
dochované zbytky jsou jediným 
dokladem fortifikace na území 
opavského okresu.

Syn Bernarda ze Zvole Kryš-
tof se stal olomouckým kanov-
níkem, a nechal proto v Hlučíně 
v roce 1538 
postavit hřbi-
tovní kostel 
sv. Markéty 
a současně při 
něm založil 
špitál.

Po požáru 
roku 1742 byl 
znovu posta-
ven.

Ve městě 
se zdárně roz-
víjela řemesl-
ná výroba, jak 
svědčí dochovaná cechovní pri-
vilegia pro hrnčíře z roku 1433, 
kováře z roku 1537, soukeníky 
z roku 1554, tkalce z roku 1569, 
ševče z roku 1572.

Ačkoliv od roku 1542 Hlučín 
s celým panstvím náležel kato-
lické větvi pánů z Vrbna, přes-
to i zde reformace zapustila své 
kořeny, zvlášť pak za evangelic-
ky Maruše Tvorkovské a jejího 
druhého manžela českého bratra 
Bernarda Drnovského z Drno-
vic. Opoziční slezská šlechta před 
Bílou horou se proto scházela 
i v Hlučíně. Po porážce odboje 
získal Hlučín v roce 1629 před-
stavitel protireformační šlechty 
Jan Jiří hr. z Gašína. Proto Švé-
dové v roce 1645 město vypáli-
li při vojenských akcích. V roce 
1694 se hlučínští měšťané vzdali 
svých rybníků ve prospěch vrch-
nosti a získali tím osvobození od 
robot.

Za Františka Řehoře hraběte 
Gianini měl k roku 1721 Hlučín 
102 domů, 
z toho 32 na 
předměstích, 
48 z nich mělo 
právo vinného 
šenku, dále 2 
panské dvo-
ry - Zámec-
ký a Vinnou 
horu, ryb-
níky Měst-
ský, Mlýn-
ský a další. 
V Dlouhé Vsi, 
která je v sou-
časnosti připojena k Hlučínu žilo 
15 sedláků, 18 zahradníků, 23 
domkařů a 3 mlynáři a bylo zde 
32 zahrad a panská krčma.

Pruský zábor roku 1742 přeru-
šil obchodní tepnu Opava-Krakov 
a Hlučín hospodářsky utrpěl.

12. března 1761 město vyhoře-
lo s radnicí i pivovarem. Úpadek 
zvyšoval sociální napětí, které 

vyvrcholilo v roce 1848, kdy pod-
daní vzali útokem zámek i obydlí 
vrchnostenských úředníků. Farní 
kostel sv. Jana Křtitele byl obno-
ven v roce 1608 s gotickým já-

drem a renesanční kaplí, fara při 
něm je doložena již v roce 1392. 
Synagoga v Hlučíně byla posta-
vena v roce 1840, záhy potom se 
pánem města stal židovský pod-
nikatel a bankéř Salomon Mayer 
svobodný pán Rothschild.

Od roku 1837 se Hlučín stal 
postupně sídlem několika soud-
ních institucí. Škola v Hlučíně 
byla již v roce 1522.

Novější školní budovy byly 
postaveny v letech 1839 a 1885, 
gymnázium pak v roce 1924. 
Železnice z Hlučína do Kravař 
a Opavy byla zbudována v roce 
1913.

Po připojení k ČSR se Hlučín 
stal okresním městem, měl roz-
lohu 1467 ha, 4796 obyvatel, 573 
domů, cihelnu, vrchnostenský 
dvůr Vinná hora, hájovnu Vaře-

šinky, 3 mlýny, pilu a od 1. ledna 
1927 byla do provozu uvedena 
hornická kolonie.

V Hlučínč se narodili hudeb-
ní skladatelé Pavel Vejvanovský 
(1640-1693) a Paul Blaschke 
(1885-1969), spisovatelé Bohumil 
Hynek Bílovský a Tomáš Xaver 
Laštůvka (1688-1747), malíř Jan 
Bochenek (1831-1903), filozof 
Alois Hrusik (1779-1860), vědec 
Karel Ferdinand Václavík (1700-
1784), novinář Johanes Meier - 
Hultschin (1901-1958) a mnoho 
dalších významných osobností 
zde prožilo část života.

Součástí Hlučína se sta-
ly 12. června 1960 Darkovičky, 
1. července 1973 Kozmice, 1. 
ledna 1975 Vřesina, 1. července 
1975 Bobrovníky, 1. ledna 1976 
Dobroslavice, 1. ledna 1979 Dar-
kovice a Děhylov, 1. července 
1979 Hať.

Nyní u Hlučína zůstaly jen 
Bobrovníky. Místní název Hlučín 
vznikl ze slovanského názvu 
„hlučí“, jež je odvozeno od staro-
českého „huleti“- získávat.

Pokračování příště

Hlučín, náměstí s kostelem, foto datované 1915

Hlučín, nádraží, foto datované 1925

Hlučín, Ostravská ulice, foto datované 1911
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třešňovou alejí (Čtení na pokraČování) dívka roku 2008
Pokračování z minulého čísla

10. Noc protnul prudký ka-
šel. Vlhký pach dráždil, v teple 
se probouzely blechy a vši. Spá-
nek byl tentam. Hleděl široce 
otevřenýma očima před sebe 
a toužil nevnímat své tělo, ani 
tento páchnoucí, tmavý uza-
vřený prostor.

Pondělí patřilo praní. Edel-
traud, tělem dítě, pocitem 
žena, vstávala ve čtyři ráno 
a zapojovala se do pondělního 
praní. Mrazivé adventní ráno, 
tmavé a nevlídné, strašilo ku-
pami špinavého prádla roztří-
děného podle materiálu, barvy 
a stupně špíny, slabou blikající 
žárovkou v prádelně, zvuky ple-
chových kbelíků tahaných po 
dlaždicích, obrovským černým 
kotlem. Služebné, zmrzlé a ro-
zespalé, chystaly dříví a vodu, 
matka v kuchyni přikládala do 
kamen a hřála vodu na meltu. 
Edeltraud překlopila necky se 
špinavými zástěrami a ubrusy. 
Kdosi je už vykroutil z první 
špíny a vypustil vodu, vykrou-
cené prádlo ale v neckách ne-
chal. Edeltraud naházela kusy 
prádla na hromadu, popadla 
kartáč a dala se do drhnutí ne-
cek, aby je připravila na praní. 
Ruce jí trnuly od studené vody. 
Chvílemi je z vody vytáhla, 
procvičila, vzápětí už ale znovu 
drhnula necky. Měla obavy, že 
když poleví, vyženou ji k dě-
tem. Netušila, že jí ostatní 
tuhle práci rádi přenechávají, 
pokukují po ní, jak se ze všech 
sil snaží vyrovnat dospělým, 
a baví se jejím zápalem. Však tě 
to brzy přejde, děvenko…

Její otec tou dobou zběsile 
škrábal své tělo drážděné para-
zity, snažil se neslyšet záchvaty 
kašle jednoho z vojáků a zoufa-
le si přál ještě na chvíli usnout. 
Spánek, ten nepředstavitelný 
luxus, ale neměl šanci. Pouhé 
dvě hodiny stačily k tomu, aby 
se blechy a vši vzpamatova-
ly z ukrutného mrazu venku 
a pustily se do své práce. Už 
to znal, proto ulehl ihned po 
hlídce, jen shodil  to nejnut-
nější oblečení, svezl se na ka-
valec a upadl do bezvědomí, 
které mělo být spánkem. Dvě 
hodiny… Vši a blechy – další 
strašliví nepřátelé, kterých se 
nedalo zbavit. Nepřátel při-
bývalo – ruští vojáci, mráz, 
hlad, blechy, vši, nedostatek 
spánku a nejnověji i partyzáni. 

Ukázalo se, že wehrmacht po-
stupoval příliš rychle a nepo-
zorně, v nepřehledném terénu 
minul skupiny ruské armády, 
které zůstaly uvězněné v lesích 
a bažinách, a teď, za podpory 
obyvatel, vedly partyzánskou 
válku. Všude nepřátelé. Úniku 
ani konce nebylo.

V Třebomi služebné zatopi-
ly pod kotlem, natahaly do něj 
vodu a nechaly ji hřát. V tep-
le kuchyně, u stolu pokrytého 
bílým ubrusem, voněla mel-
ta s čerstvým mlékem a chléb 
s máslem. Matka zapnula rá-
dio. V potemnělé pondělní ku-
chyni nebylo nikomu do řeči. 
Hlas z rádia zněl ostře, ale 
vzdáleně. Teplá melta příjemně 
hřála v žaludku, teplo se rozlé-
valo po těle, chléb byl teprve tři 
dny starý, takže ještě chutnal, 
máslo nebylo každý den, dnes 
mělo dodat sílu k velkému prá-
dlu, a tak se snídaně vydařila. 
Zprávy z fronty byly potěšující. 
Wehrmacht stál před Moskvou 
a dobytí Ruska bylo záležitostí 
dnů, možná týdnů. 

Otec Edeltraud zatím snil 
o teplých ponožkách. Odmotá-
val pomalu z nohou kusy látek 
a kroutil ztuhlými prsty. Roz-
razily se dveře, dovnitř  zavál 
nápor zimy, metelice a strachu. 
Dva muži vpadli do zemljanky, 
dva muži odešli. Hlídka se stří-
dala po dvou hodinách, déle se 
v mrazu nedalo vydržet. Zmrzlí 
vojáci ztuhle stáli v teple zeml-
janky a vyděšeně hleděli před 
sebe. Teprve po pár minutách 
v teple byli schopni vnímat. 
Otřásli se a sundali první svrš-
ky. Pomalu a opatrně. Mohly 
některé přimrznout ke kůži. 
Strhnout svršky i s kůží bylo 
bolestivé. Možná to bolelo mé-
ně než omrzliny, sražená zmrz-
lá krev v ráně, nebo duše, ale 
bolest to byla. Proto opatrně.

Blížila se sedmá hodina. 
Voda v třebomském kotli va-
řila, v prádelně se oteplilo, vy-
myté necky čekaly na první 
várku teplé mydlinkové vody 
a nejjemnějšího prádla. První 
praní patřilo matce. Láskyplně 
a něžně mnula jemné prádlo, 
opatrně ho promačkávala a há-
zela do vlažné vody na máchání. 
Edeltraud na ni nábožně hle-
děla a přála si být taky dospělá 
a mazlit se s jemnými spodnič-
kami a blůzkami. Když matka 
doprala, nastoupily služebné 

a praly jeden kus za druhým. 
Mýdlo, pěna, pára, valcha, ru-
ce tuhnoucí od máchání ve 
studené vodě. Edeltraud bolela 
záda, ale odhodlaně máchala, 
ždímala a tahala těžké kbelíky 
s vodou, či s vypraným a vymá-
chaným prádlem. 

Otec Edeltraud si mnul prs-
ty u nohou a cítil úlevu. Po 
chvíli zase vši a úleva pryč. 
Znovu zápach, vlhko, bída. 
Muži po hlídce pookřívali. 
Všichni v zemljance měli hlad. 
Nikdo nic nepřipomínal, ale 
všichni mysleli na to, že večer 
nedorazilo jídlo. Přijede někdo 
teď, nad ránem, nebo alespoň 
k poledni?

Prádlo v Třebomi bylo do-
práno. Prádelnu a kuchyň kři-
žovaly šňůry, na nich bylo na-
věšeno čerstvě vyprané prádlo. 
Edeltraud znovu drhla necky, 
unavená a rozbolavělá. Z ku-
chyně cítila zelnou polévku. 
Sevřel se jí žaludek. Uvědomila 
si, že má pořádný hlad.

Na východní frontě se její 
otec radoval nad zmrzlým ča-
jem, chlebem a jakousi šlich-
tou. Jídlo bylo zmrzlé, ale vyfa-
sovali s ním malé osobní lihové 
vařiče a s nimi naději teplého 
jídla. Vojáci zaníceně zapalo-
vali tuhý líh a nad plamínkem 
hřáli zmrzlý čaj i ono neiden-
tif ikovatelné jídlo. Spolu s jíd-
lem hřáli naději na zvrat. Jaký, 
netušili. Jen chtěli, aby nějaký 
nastal.

Edeltraud v Třebomi usedla 
ke stolu. Matka z obrovského 
hrnce rozlévala zelnou polévku 
s kusy klobásy a rozdávala kra-
jíce chleba.

Vyprané prádlo bylo cítit 
mýdlem, vlhký vzduch voněl, 
polévka hřála a v Edeltraud 
předlo ženské kotě. Pracovala 
jako dospělá a jedla s ženami. 
Děti jedly zvlášť. Edeltraud ani 
nepohlédla na prázdné místo, 
které po ní u dětského stolu 
zbylo.

Pokračování příště,
Eva Tvrdá

Centrum volného času 
Kravaře a Obecní úřad Bo-
latice vyhlásily soutěž Dívka 
roku 2008 určenou pro slečny 
ve věku 13 – 15 let. 

Vzhledem k tomu, že před-
kolo se bez účasti veřejnosti 
konalo v pátek 18. ledna, je 
to dobrý předpoklad pro to, 
navštívit základní kolo, kde 
bude možno zhlédnout po-
stupující do užšího výběru.

Akce se uskuteční v so-
botu 23. února 2008 v 15:00 
v sále Kulturního domu v Bo-
laticích. 

Během ledna a února bu-
dou probíhat po celé republice 
základní kola.

Do šesti oblastních kol 
budou postupovat první tři 
vítězky ze základního kola, 
termíny jejich konání bu-
dou spadat do měsíců březen 
a duben. 

Celostátního finále se zú-
častní z každého oblastního 
kola dvě děvčata.

Pro ty, kteří budou chtít 
vyjádřit podporu výkvětu 
slezské krásy, který se pří-
padně umístí, vězte, že finále 
proběhne 31. května 2008 ve 
městě Jičíně.

Titulem Dívka roku 2007 
se pyšní Martina Hollá, která 
takto udělala v loňském roce 
dobré jméno městu Kynšperk 
nad Ohří. 

Hlučínský mikroregion 
v celostátním kole naposledy 
zastupovala v roce 2006 dívka 
z Kozmic, Michaela Dihlová. 
Významný úspěch zazname-
nala, když se stala finalistkou 
soutěže Miss Reneta 2007. 

Dívky, které začínají svou 
„kariéru krásy“ v regionálních 
soutěžích, nezřídka dosáhnou 
i na vyšší mety.

Příkladem za všechny 
může být Šárka Cojocarová 
ze Svobodných Heřmanic, 
druhá vicemiss Dívky roku 
2003, která se v loňském roce 
propracovala mezi finalistky 
prestižní soutěže Miss ČR.

KOUPÍM RODINNÝ DOMEK
K NASTĚHOVÁNÍ NA HLUČÍNSKU

maximálně 2 nebo 3 místnosti
NE U HLAVNÍ CESTY

nebo vyměním za družstevní byt v Opavě 5
Volejte: 733 192 225
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co je to podnikání
Začínáme s novou sérií 

článků na výše uvedené téma. 
Posláním těchto článků je dát 
vám informace, vyprovokovat 
vás k zamyšlení a vyrovnat vaše 
nevýhody vzhledem mladé ge-
neraci. Jaké? Určitě málo z vás 
má následující informace, které 
se snaží zdůvodnit, proč autor 
tohoto článku chce vést s vámi 
dialog (ne monolog) na tohle 
téma. 

A protože je trend v sou-
časnosti v této krajině argu-
mentovat „evropsky“… i když 
to nemusí vždy být pro nás 
optimálně dobré, píši i já pod 
tímto vlivem následující řádky. 
Evropská komise def inuje pod-
nikání, resp. podnikatelství, 
následovně: 

„Podnikatelství je stav mysli 
a proces vytváření a rozvíjení 
ekonomické činnosti spojením 
kreativity, inovace a ochoty 
nést riziko s kvalitním řízením 
v rámci nové nebo již existu-
jící“ (Evropská komise, 2003, 
str.6). 

Důležité kompetence pro 
podnikání se už učí na zá-
kladních školách od nového 
školního roku dle nových škol-
ských vzdělávacích programů 
v předmětu osobnostní sociální 
výchova. Evropská komise pro 
etapu základního vzdělávání 
def inovala 8 oblastí klíčových 
kompetencí (tento termín je 
vhodné chápat, jako způsobi-
lost mít výsledky v dané doved-
nosti) a jedna z nich má název 
podnikatelské dovednosti. 

S tím, že rozvoj podnika-
vosti našich žáků je v současné 
době důležitým cílem vzdělá-
vání, se jistě snadno ztotožní 
každý učitel (ne jenom on(a)), 
ale CO reprezentuje obsah to-
hoto pojmu?

Podnikavost chápeme jako 
schopnost nacházet, vytvářet 
a využívat příležitosti v našem 

prostředí. Podnikavost je často 
spojována s rizikem, které při 
hledání a realizaci příležitos-
tí musíme podstoupit. A větší 
riziko většinou přináší i větší 
zisk. 

Podnikavost může přinést 
úspěch, peníze, pocit svobody, 
možnosti se volně rozhodovat, 
dobrý pocit z vykonané práce, 
seberealizaci, pokrok, rozvoj 
a podobně. Na druhé straně 
podnikavost může vzít volný 
čas, peníze, zavedenou stabi-
litu, klid, rodinnou harmonii, 
ideály o lidech. Podnikavost 
je spojená s rizikem, nutností 
rychle se rozhodovat, být pod 
tlakem, odmítán,…přesvědčo-
vat lidi, vyjednávat, tvořit, být 
originální, nekonvenční v ře-
šení, jít po nových cestách 
…Věci, které se nikdy neu-
čili a neučí (čest výnimkám) 
na školách i když se objevují 
v nových školských vzděláva-
cích programech, povinných 
dle platného školského zákona 
od tohoto roku. Lituji Komen-
ského a vlastní národ, který 
zapomněl na jeho nesmrtelné 
myšlenky, ale štěstí pro nás, 
jiné národy v Evropě apliko-
vali jeho myšlenky a znovu se 
vracejí do naší krajiny. 

Také myšlenky velikána to-
hoto národa pána T. Bati se 
vrátily pomocí manažérských 
mezinárodních škol do rodné 
krajiny…Takže jedna z myšle-
nek k danému tématu tohoto 
podnikatele, který byl úspěšný 
v celém světě: „Každý podnika-
tel produkuje 3 věci – sebe, pod-
nik (systém) a produkt (výrobek, 
nebo službu).“  

Dovolím si upozornit na dů-
ležitost pořadí. Proto doplnil 
pán Baťa tuto myšlenku násle-
dující větou: „Chcete-li vybu-
dovat velký podnik, vybudujte 
napřed sebe!“  Takže první 
krok je BÝT (stát) se někým. 
To znamená mít přesvědčení, 
misi, vizi, hodnoty, vytrvalost, 
dovednosti, schopnosti a ta-
ké i vědomosti, ale ne jenom 
vědomosti…Až potom konám 
(jako například vědec, umělec, 
vrcholový sportovec, dobrý od-
borník, řemeslník,…) – tvořím 
díla k obrazu svého a získávám 
odměnu (mám úspěch, peníze, 
slávu, vlastní spokojenost,…).

Také na středních, vyšších 
a vysokých školách (např. Vy-
soká škola podnikání) se učí 

a dokonce i pedagogové mají na 
pedagogické fakultě  vzdělávací 
modul pod názvem: „Podnika-
telská výchova v přípravě učite-
lů středních odborných škol.“

Upozorňuji jenom učí a to 
většinou lidmi, kteří nikdy 
nepodnikali,… takže bychom 
měli být v tomto směru klidní. 
Z pohledu svých „nedostatků“ 
oproti mladší generaci.

V podnikání, stejně ja-
ko v mnoha dalších oblastech 
lidského života, VŠE závi-
sí jenom na výsledcích. Proto 
každý úspěšný podnikatel má 
„jenom výsledky“ a žádné neú-
spěchy, prohry, nezdary,…pro-
stě jde do toho znovu, dokud 
nemá výsledky, které plánoval 
= úspěch.

Po podrobnějším pohledu 
ale zjistíte, že vysoká škola 
vás bez ohledu na studovaný 
obor připravuje na jedinou věc, 
a to je zaměstnání. Jinak ře-
čeno, vysokoškolská příprava 
vám umožní vydělávat o 60 % 
více než ti, kteří odpovídající 
vzdělání nemají. Vysoká škola 
z vás ale neudělá podnikatele, 
a už vůbec vás nenaučí, jak 
zbohatnout. 

Vzdělání je téměř vždy 
a všude na světě pouze přípra-
vou na to, pracovat pro někoho 
druhého a být na něm tudíž 
závislý.

Dneska najdete všude spous-
tu lidí v pěkných kancelářích, 
kteří ovládají různé složité teo-
rie, ale zákazníci ve skutečnosti 
požadují to, co chtěli vždy – za 
své peníze očekávají odpovída-
jící kvalitu – hodnotu za při-
měřenou cenu. 

A myslíte si, že všichni stu-
denti všech škol chtějí se jenom 
„dobře“ zaměstnat?  Proč, když 
např. v Belgii 76 % f irem nemá 
žádné stálé zaměstnance! To je 
skutečnost a my jedeme ve vla-
ku s nápisem EU a tento trend 
je i u nás! 

Lidé často tvrdí, že „on“ 
je rozený prodejce, podnikatel 
atd. Není to pravda! Prodej-
cem jsem se stal, udělal ho ze 
sebe… „Být něčím od přírody“ 
je stejně vzácné jako jednoro-
žec, objevit někoho takového je 
stejně obtížné jaké zahlédnout 
lochneskou příšeru. 

Myslím, že uvažovat o „při-
rozených schopnostech“ je 
přinejmenším málo podstatné. 
Argumenty o vlivu dědičnos-

ti na straně jedné a výchovy, 
vzdělání a prostředí na straně 
druhé jsou rovněž málo pod-
statné. Neříkám, že jsou nutně 
neplatné, ale nepodstatné. Po-
kud máte bariéry v určité oblas-
ti, pokud skutečně postrádáte 
přirozené nadání, můžete přes-
to uspět, jestliže opravdu chce-
te něčeho dosáhnout. Máte-li 
pro to, v čem chcete vyniknout, 
určitý přirozený talent, buďte 
za to vděční a využijte tuto 
výhodu. Dobrých výsledků ale 
můžete dosáhnout ve všem, na 
co soustředíte své úsilí a zamě-
říte svoji mysl. 

Na závěr pro užitečnou zá-
bavu stručný test na téma: Mám 
předpoklady pro podnikání?

Jsem člověk, který ochotně 
podstupuje riziko? Umím se 
vyrovnat s nejistotou? Doká-
žu pracovat dlouho do noci? 
Bude mě má rodina podporo-
vat? Můžu si dovolit prodělat 
peníze, které investuji? Umím 
dobře jednat s lidmi? Umím 
se smířit s odmítnutím? Mám 
výdrž a vytrvalost? Umím řešit 
krizové situace? Dokážu praco-
vat pod tlakem? 

Pokud na většinu z 10 otázek 
jste odpověděli kladně, můžete 
začít „sadit myšlenku o Po….“

Tato série článků bude  po-
jednávat o dosahování výsledků 
– není to jen prostý návod „jak 
na to“.

Vy i já totiž víme, že knihy 
typu „jak na to“ nejsou k niče-
mu. Je třeba lidské práce, činů, 
být neustále aktivní a ochotní 
na sobě pracovat. Nebát se pa-
dat, ale umět se rychle postavit 
,jít si za „svoji severkou“ co je 
směrem, který určuje naše ži-
votní poslání. 

Svým studentům říkám: 
„1 gram činu (akce, činnost 
= aktivita) má větší hodno-
tu než tisíce předsevzetí, které 
má každý z nás dennodenně. 
Nazývám to akční inteligen-
cí: odvahu vzít odpovědnost 
za své činy, objevit své životní 
poslání, udělat změnu ve svém 
myšlení atd.…

Napište mi prosím.
Kritika mi pomůže být příště 

lepší.
Chvála mi řekne, že jsem vám 

přece jen pomohl.
Mnoho štěstí přátelé.

Štefan Mikulášek
mikulasek@cbox.cz
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