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Boj proti plnoštíhlosti za našich předků

Po stopách našich předků - 
poutní místo Hrabyň.

Dnes se vydáme cestou, kterou 
chodívali naši předkové každoroč-
ně kolem 15. srpna k Panně Marii 
Hrabyňské. Jak se celý rok těšívali, 
až se všichni brzy ráno seřadí do 
procesí a za zpěvu mariánských 
písní poputují kolem Opavice přes 
Jilešovice, Háj až do Hrabyně. 
Důležitým členem procesí byl člo-
věk, který poutníky vedl a zároveň 
vykřikoval po částech sloky písní. 
Bylo to účelné. Jakpak by lidé mohli 
sledovat hrbolatou cestu zároveň 
s texty ve zpěvníku ?

Půjdeme z Hlučína na Děhylov 
a za mostem zahneme doprava na 
zpevněnou cestu a ta nás kolem 
Poštovního rybníka zavede přes 
chatovou osadu „Rybárna“ až  do 
Jilešovic. Vydáme se směrem ke 
kapli a pokračujeme nahoru po 
málo frekventované okresce kolem 
hřbitova až dosáhneme vrcholu 
kopce s malou kapličkou. Nápis 
uvnitř nás upozorňuje, že ji kdysi 
nechala z vděčnosti postavit místní 
obyvatelka. Od kapličky je vzácný 
rozhled  na velkou část Prajzské 
a na mysli nám bezděky  vytanou 
slova básníka: Na modré straně je 
Hlučín! Cesta nás spolehlivě po-
vede až do Háje. Na okraji, hned u 
samoobsluhy opustíme  hlavní cestu 
a po levé straně vklouzneme na ces-
tičku mezi domy a pokračujeme ko-
lem krásně opraveného kostela, pod 
Ostrou Hůrkou až k hlavní silnici. 

Tam nás rozcestník nasměruje. Vy-
dáme se vlevo kolem Čertova mlýna 
a bývalého muničáku stále nahoru. 
Málo frekventovaná silnice nás 
dovede až ke kostelíku v Hrabyni. 
Pozdravíme Pannu Marii, položí-
me jí k nohám všechny své trable 
a stesky a věřte, že o hodně lehčí 
se vydáme po cestičce proti kostelu 
(souběžně s hlavní cestou) až ke 
komplexu Rehabilitačního ústavu. 
Pro usnadnění chůze a hlavně 
jízdy na vozíčku vede  přímo z něj 
nový nadjezd, po kterém můžeme 
projít. Přímo v areálu si můžeme 
prohlédnout nové Centrum sv. 
Kláry, případně se občerstvit. Pak 
máme při našem putování více 
možností. Buď se vracíme stejnou 
cestou, nebo po opuštění areálu 
v nejnižším místě přejdeme silnici 
a za autobusovou budkou vejdeme 
do lesa na zpevněnou lesní cestu, 
která běží krajinou připomínající 
horská údolí. Zurčící potůček nám 
několikrát překříží cestu a dopro-
vází nás téměř až k hlavní silnici 
Ostrava-Opava. Jdeme pár metrů 
po levé straně směrem na Opavu a 
u prvních domků Mokrých Lazců 
opatrně přejdeme na druhou stranu. 
Asfaltka nás zavede až na vlakové 
nádraží, kde nastoupíme na vlak do 
Děhylova nebo do Opavy a pak do 
Hlučína. Zdatní mohou celou trasu  
absolvovat na kolech, pěší si mohou 
části cesty ještě usnadnit vlakem 
z Děhylova do Háje a zpět.

M. F.

Po našich prapředcích za-
chovaly se nám leckteré dobře 
míněné rady a poučení, kterak 
se chovat a co činit, máme-li 
náběh k tomu, stát se obézními. 
Protože obézních dětí i občanů 
všeobecně přibývá, je to problém 
více než aktuální a dobrá rada, 
jak se zbavit kil, je téměř nad 
zlato. Letní období je časem, 
který často vybízí k aktivnímu 
pohybu a tím obezitě brání, zima 
však naše plány leckdy zmaří a 
my často usínáme na vavřínech, 
namísto toho, abychom vytrvali 
ve svém úsilí. 

Proti tučnosti podle dávných 
doporučení (které se stoletími 
často upevnily) účinkuje tělesné 
namáhání, běhy, jízda na koni, 
šermování a suché tření těla, 
dále sluneční parno, studené 

koupele, plavání, zdrženlivost 
v pití, mnoho bdění a študování. 
Na večer se doporučuje ničeho 
nejísti, nanejvýš čaj bez mléka 
požívati. Přispívá to ke zmírnění 
sádelnatosti. 

Ženám se doporučuje pít hoj-
ně vinný ocet, coby prostředek 
k získání bledé, ušlechtilé pleti 
namísto červené. Na hubenost 
údajně působí i vnitřně užívané 
mýdlo zapité dvěma žejdlíky vo-
dy (obezitologové dnešní doby by 
zřejmě toto nedoporučili zkoušet 
a adeptky na štíhlou postavu by 
k tomu patrně nenašly ani od-
vahu). Umírnění tělnatosti lze 
očekávat i od ukrácení spaní. 

Nejlepším lékem proti frustra-
ci z plnoštíhlých tvarů je přísloví: 
„Roba bez břicha jako džbán bez 
ucha!“

na padesatce

Elza sušedky na kafej pozvala.
– Ukaž nam co ši od chlopa dostala!

– Poče se podivač! A my lečely,
z okna sme zelene Audi viděly.

– Ty ši od chlopa auto dostala?
Ale pěruna se jak hlupa smiala:
– Kaj tež auto, či šče střelene?

Dva fěrtuchy, genau tak zelene!

Ukázka z nové knížky Jany Schlossarkové 
Jak sem kupila, tak předavam,

která vyjde v září 2004.
V prodeji bude v Papírnictví paní Balouškové, 
v trafice paní Borovcové  a v Kulturním centru

na zámku v Hlučíně. 

Autogramiáda s autorským čtením
se připravuje na 24. září 2004 v 16.30 hodin 

v hlučínském Kulturním domě.

Rolník věnoval velkou péči pěs-
tování koní, snažil se pověrečným 
způsobem zajistit, aby byli silní, pěkní 
a vždy čerství. Kdo chtěl mít takové 
koně, musel mít patník, který stál 
na hranicích třech panství o půlnoci 
uražený, kterým vytíral koním žlab. 
Poněkud morbidnější pověra praví, 
že aby byli koně pěkní, stačilo je 
potírat některou částí lidské mrtvoly. 
Nezřídka v těchto pověrách hraje 
roli i menstruační krev na košilích 

mladých děvčat. Proto mámy varo-
valy své dcery, aby byly na své prádlo 
opatrné, protože kočí takovou košilí 
potírá koně, ale následkem toho pak 
děvče chudlo, až úplně sešlo. 

Existují také pověry zajišťující, 
aby koně hospodáře byli nejúspěšnější 
o svatební jízdě do kostela: „Když 
chceš, aby tě žádný nepředejel, vezmi 
od slunka východu ze tří studnic vo-
dy, prolej ji skrz tu díru u voje třikráte 
a dej ji koňům vypít.“ 

chov koní v pověrách
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a co v září na zahradě?
Letní řez jádrovin máme za 

sebou a pokračujeme v řezu pec-
kovin od poloviny srpna do konce 
září. Také angrešt a rybíz musí-
me řádně prosvětlit a zakrátit. 
Velice důležité je to u angreštu, 
to proto, že se velice rozšířilo 
u nás americké padlí. Toto se 
nejvíce objevuje u stromků a ke-
řů, které jsou husté a jsou sázeny 
pod stromy nebo na zastíněných 
místech na zahrádce. Toto vám 
radím celý rok a přesto se mno-
ho zahrádkářů obrací na mne 
s poškozenými plody co mají 
dělat. Ale to už je pozdě proti 
tomuto zasahovat. Také musíme 
pokračovat v postřiku jablek ná-
chylných na pihovitost. Můžeme 
použít buď KALKOSAN nebo 
WUXAL-KALCIUM. Ale 
znovu připomínám, že nestačí 
postříkat jenom list, ale musíme 
plody doslova umýt.

Kdo chce vysazovat nové 
stromky na své zahrádce, tak už 
by se měl zajímat a plánovat kde 
co zasadí a hlavně jaké odrůdy 
bude shánět. Odrůdy jsem vám 
radil v loňském zářijovém čísle 
novin, tak toto letos vynechám. 
Ale velice vám radím, abyste 
navštívili výstavy, které probíhají 
v září a říjnu a tam nejlépe zís-
káte přehled odrůd, které chcete 
mít na své zahrádce. Také získáte 
mnohé informace od zkušených 
zahrádkářů, kteří vám předají své 
znalosti. Letošní úroda na našich 
zahrádkách je velice dobrá, jen je 
třeba si všímat nemocí a škůdců 
a proti nim musíme ve vhodnou 
dobu zasahovat, abychom sklidili 
zdravé a vybarvené plody. Toto 
je naše výplata za snahu a práci, 
kterou jsme zahradě věnovali od 
jara. Kdo se poctivě staral, má 
také dobrou úrodu, která potěší 
hlavně rodinu, a také nás potě-
ší, když nám ovoce pochválí na 
výstavách. Kdo zapomněl na od-
stranění odplozených částí u ma-
lin, kromě těch, které plodí ještě 
jednou na podzim, dále ostružin 
a malinoostružin, mimo beztr-
ných, může pokračovat i v září. 
Ještě můžete vysévat svazenku na 
zelené hnojení, které pak zaryjete 
a tím si půdu obohatíte o další 
živiny. Svazenka nepodporuje 
boulovitost kořenů u košťálové 
zeleniny, proto je lepší než hořči-
ce nebo řepka. Kdo vykácel staré 
stromy a chce je nahradit novými 
mladými, tak znovu připomínám, 
že nemůžeme sázet po jabloni ne-
bo hrušni znovu jabloň a hrušeň, 

ale musíme sázet po jádrovinách 
peckoviny. To se týká stromů, 
které měly kolem dvaceti roků a 
starších. Jediná pomoc je, když 
vykopeme jámu v průměru jeden 
metr a do hloubky 60 cm, tuto 
zeminu vybereme a navezeme 
jinou, z jiné části zahrady. Pak 
můžeme sázet zase stejný druh 
stromku.

Na dotazy od vás ohledně 
nedostatku BORU u jabloní vám 
poradím, co máte použít pro ten-
to velice důležitý stopový prvek. 
Tohoto bývá v půdě nedostatek. 
Po přihnojení BOREM reagují 
jabloně zvýšením výnosu a také 
délkou skladování. Proto se do-
poručuje mimokořenová výživa 
na list přípravkem SOLUBOR, 
který obsahuje 20 % boru a je 
dobře rozpustný ve vodě. Nejú-
činnější aplikace je na podzim, 
hned po opadu listí. Tím se 
ještě dostane do pupenů, kde 
bude zjara včas k dispozici pro 
výživu vyvíjejících se květů a pří-
znivě ovlivní plodnost a odolnost 
k nízkým teplotám. Pokud 
postřik nestihnete vykonat na 
podzim, je možno ho aplikovat 
s dobrou účinností na jaře v době 
zeleného poupěte. Pro postřik je 
doporučena koncentrace 0,4% 
SOLUBORU na 10 litrů vody. 
Je možno také použít BORAX, 
který rozhodíme po obvodu 
koruny. Ale musíme ho použít 
jako šafránu, jenom v nepatrném 
množství. Návod je napsán na 
obalu. Když chceme veliké bulvy 
celeru, musíme v září a říjnu pa-
matovat na dostatečnou zálivku. 
V měsíci září nám celer nejvíce 
narůstá do bulev a proto po-
třebuje dostatek vody. Je od vás 
hodně dotazů, jestli se můžou 
otrhávat listy u celeru. Můžeme 
otrhat ty, které leží na zemi a jsou 
u bulvy popraskané. Tyto může-
me otrhat a dát na kompost.

V první polovině září ještě 
můžeme očkovat broskvoně, 
ale očka musíme brát ty, které 
jsou spíci. Na jaře se očkují 
bdící a na podzim spíci. Vázací 
pásky u roubování a očkování 
máme používat neprůhledné. 
U průhledných se při jarním a 
letním vedru hodně pod nimi 
dřevo zahřívá a rouby a očka pak 
usychají. Tuto zkušenost jsem 
pochytil na školení odborných 
instruktorů, které jsme měli 
v červenci v Přerově. To, co 
jsem se tam dozvěděl, vám zase 
poradím v zimních měsících. 

Přednášel tam o peckovinách 
a ořešácích pan Matejsek, kte-
rý je uznávaným odborníkem, 
a ing. Rod, který přednášel 
o ochraně zahrady po celý rok. 
V sobotu odpoledne jsme navští-
vili zahradu v Týně n/Bečvou, 
kde mají vysázeno 50 ha jabloní, 
35 ha švestek, renklod a mirabe-
lek, 15 ha broskví a meruněk a 5 
ha třešní a višní. Je to zeměděl-
ský podnik, kde jim pomáhá při 
sklizni a řezu hodně brigádníků. 
Mají tam svůj způsob pěstování 
stromků. Slivoně mají bez termi-
nálu, aby byla snadnější sklizeň 
a ošetření. O těchto novinkách 
vám zase napíši v zimě.

Na okrasné zahrádce máme 
v září hodně práce se sázením 
nových cibulí a hlíz, které nám 
obohatí příštím rokem květy 
naši skalku a okolí domu. Také 
sledujte narůstající okrasné keře 
a tyto regulujte řezem. Už nám 
také hodně okrasných keřů 
ukazuje barevné bobule a mal-
vičky, a to u hlohyně, dřištálu, 
berberisu a také žluté kdouličky. 
Také na podzim je co obdivovat 
na našíokrasné zahrádce. Letošní 
léto bylo velmi suché a proto jsme 
museli hodně sledovat vlhkost 
a dodávat vodu. Hlavně jsme to 
poznali u rhododendronů, které 
nám velice signalizovaly nedo-
statkem vody zavadající mladé 
lístky. U těchto rostlin musíme 
pamatovat, že mají jen malý 
chomáč kořenů a nemají možnost 
čerpat vlhkost z okolí, jako třeba 
ovocné stromky. V září už také 
nemůžeme přihnojovat růže, a to 
hlavně dusíkem. Tyto jsou v zimě 
náchylnější na mráz, neboť jim ne-
vyzraje dřevo po ukončení růstu.

Ale hlavní úkol, který nás 
čeká, je, aby jsme si připravili 
krásné výpěstky ovoce, zeleniny 
a květin na výstavy, které se ko-
nají hlavně koncem měsíce září 
a začátkem října.

Také pěstitelé bonsají 
a kaktusů mají napilno s přípra-
vou těchto rostlin na výstavy. 
U bonsají musíme celé letní ob-
dobí sledovat narůstání nových 
výhonků a tyto dle vlastní fanta-
zie zaštipávat, ohýbat a tvarovat. 
Je to krásná záliba, která nám 
zabere dosti času, ale pohled na 
krásné rostliny nám to v plné 
míře vynahradí.

Přeji vám krásnou sklizeň 
z vašich zahrádek a jen samou 
radost z vaší práce. 

Erich DUXA z BOROVÉ

Ryby na září
1. den - docela dobrý od rána 

do šera
2. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
3. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
4. den - docela dobrý od rána 

do 14.00 hodin
5. den - průměrný zrána doce-

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

din
7. den - docela dobrý od rána 

do šera
8. den - dobrý do 15.00 ho-

din
9. den - průměrný od 15.00 

hodin
10. den - dobrý pouze po 

poledni
11. den - dobrý pouze po 

poledni
12. den - docela dobrý po 

poledni
13. den - průměrný zrána do-

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

hodin
15. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
16. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
17. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
19. den - špatný den
20. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
21. den - je dobrý zrána, prů-

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

la dobrý po poledni
23. den - je celý průměrný
24. den - docela dobrý po 

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

16.00 hodin do setmění
27. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
28. den - velice dobrý od 

15.00 hodin
29. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
30. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin

ryBáři, pozor!
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AUTO HRUŠKA s.r.o. 
Budovatelská 8,  Ludgeřovice,  Tel.: 595 052 565, 595 053 906 
Krnovská 163,   Opava-Jaktař,  Tel.: 553 609 986, 553 609 980

www.peugeot.cz Více informací:     800 555 747
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(Tajenka)…vždycky čáru přes rozpočet rozumu.       
La Rouchefoucauld

VodoroVně: A. Železo; sad; okrasná rostlina; snímek; krmení. B. Řím-
sky 49; horolezecká potřeba; české město; mělčina; citoslovce bučení. C. Písmeno abece-
dy; zvon; iniciály herečky Medřické; idol; základ. D. Citosl. pochopení; lepidlo; cenný 
papír; brazilská bavlna; Brněnské veletrhy a výstavy (zkr.). E. Tropické ovoce; smůla; 
značka krému. F. Horské jezero; citosl. tišení; dva; stydět (nář.). G. Hmota kokosových 
ořechů; hospodářská budova; sudokopytník. H. Spojka; salám (nář.); název písmene 
„P“; oblečení; díra; záhada. CH. Vozka; lékařské oddělení; americké platidlo; chemická 
značka neodymu; dívčí jméno. I. Zkratka tiskové kanceláře; nula; koťátko (nář.); dívčí 
jméno; jméno feny; cestovní průkaz.

SVISLE: 1. Značka aut; jednání. 2. Ženské jméno; citoslovce kvoknutí. 3. Na-
dání; trenér. 4. Dětský pozdrav; tu máš; opačně (nář.). 5. Rybářský prut (nář.); Rych-
lá rota (zkr.); zde; samohláska. 6. Český herec; pracka (nář.). 7. Navigační přístroj; 
mládě prasete. 8. SPZ Dunajské Stredy; snížený tón; číslovka; SPZ Dolného Kubína. 
9. Opuchlina; iniciály zpěváka Dobeše; zubní pasta. 10. TAJENKA. 11. Zbytečně; 
zabijačková pochoutka. 12. Čisticí prášek; pštros; hudební nástroj. 13. Táborový oheň; 
dívka. 14. Velikán; duhovka (lat.); politická strana. 15. Skladba pro tři hráče; bojový 
plyn. 16. Značka mouky; bývalá zkratka policie; ještěr. 17. Předložka; dívat (nář.); 
svazek slámy. 18. Boty; koupací nádoba. 19. Citosl. spadnutí; svit.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 9. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za červenec-srpen je Bedřich Mušálek, Hať.  Blahopřejeme.

křížovka

proGraM kina Mír hlUČín
září 2004

pátek 3.9. v 19.30 hod., sobota 4.9. v 17.00 a 19.30 hod.
50x a StáLE poprVé USA – romantická komedie. MP 

pátek 10.9. v 19.30 hod., sobota 11.9. v 17.00 a 19.30 hod.
Hříšný tanEc 2 USA – taneční. MP od 12 let

neděle 12. 9. v 15.00 hod. 
HrnEČKU Vař! Představení pro děti

neděle 12.9. v 17.00 hod.
troJa Velká Británie, Malta – historický, válečný. MP od 12 let

úterý 14.9. a středa 15.9. v 19.00 hod.
MŮJ SoUSEd ZaBIJáK 2 USA, SRN – krim. komedie. MP od 12 let

pátek 17.9. a sobota 18.9. v 17.00 hod., neděle 19.9. v 16.00 hod.
Harry pottEr a VěZEň Z aZKaBanU USA, Velká Bri-

tánie – pohádka, adaptace. MP

pátek 17.9. a sobota 18.9. v 19.30 hod.
pánSKá JíZda ČR – komedie - … správný chlapi si poraděj sami … MP

pátek 24.9. a sobota 25.9. v 19.30 hod.
dEn poté USA – katastrofický, sci-fi. MP od 12 let

sobota 25.9. v 17.00 hod., neděle 26.9. v 15.00 a 17.00 hod.
SHrEK 2 USA – animovaný, pohádkový, komedie. MP

oBec lUdGeřovice
Pane starosto, Ludgeřovice 

jsou každým rokem hezčí, je u vás 
také něco co vás trápí?

Když pominu skutečnost, 
že je nedostatek finančních 
prostředků, tak právě ve chvíli, 
kdy to nejméně potřebujete, ob-
jeví se nějaká událost, která vám 
to málo, co máte, odčerpá, a to 
i ty peníze, které šetříte úplně 
na jinou akci.

Týká se to potoka, který 
odděluje hranice katastrálního 
území Ludgeřovice s Petřkovi-
cemi – respektive Ostravou.  Při 
povodních voda podemlela  be-
tony na březích, které byly vy-
budovány v padesátých létech, 
a tak vlastně způsobila katastro-
fu. Ostrava se k opravě neměla, 
tak jsme vyvolali jednání s pa-
nem primátorem Ostravy, kde 
nakonec po úporném jednání 
jsme dosáhli toho, že si dali říci 
a budou se na opravě podílet. 
Přesto, že Ostrava kryje cca 2/3 
nákladů, nás tato oprava bude 
stát obrovské peníze.

Nejhorší na tom je to, že 
jsme byli nuceni rozpustit fi-
nanční rezervu, kterou jsme 
měli na neočekávané opravy.

Přesto se nám podařilo udě-
lat řadu věcí, které pozitivně 
ovlivňují život v naší obci.

Jde například o úpravu okolí 
kolem Obecního domu, který 
jsme koupili před dvěma roky 
za 6 miliónů korun a nyní jsme 
museli investovat do jeho opravy 
a úpravy okolí.

Pro občany naší obce je 
vlastnictví tohoto Obecního 
domu přínosem, neboť se má-
me kde scházet. Naše zájmové 
organizace mají kde konat své 
akce, svoláváme tam naše se-
niory atd. 

Nyní připravujeme úpravu 
prostranství naproti prodejny 
Jednota, kde by mělo vzniknout 
přirozené centrum obce.

V polovině září chceme 
oslovit naše občany, aby i oni 
vyslovili svůj názor co by bylo 
nejvhodnější a nejúčelnější na 
tomto místě vybudovat.

Dále se nám podařilo vylep-
šit sociální zařízení na našem 
fotbalovém hřišti, jehož jsme 
50% majitelem.

Na 16. října chystáme velkou 
oslavu. V tento den bude dáno 
do provozu nové osvětlení na-
šeho nádherného kostela.

Je opraven plot mezi 
hřbitovem a kostelem, kde 

jsme měli problémy s pa-
mátkáři, což se vyřešilo. 
K zahájení slavnostního osvět-
lení kostela přislíbil účast také 
mons. Lobkowicz a ministr 
životního prostředí pan Amb-
rozek. Samozřejmě že přizve-
me i další význačné osobnosti 
a všechny naše občany.

Na tyto akce jsme dostali 
nejvyšší možnou dotaci z Kraj-
ského úřadu „Na rozvoj venkov-
ských oblastí“.

Kromě toho jsme proved-
li opravu veřejných zařízení 
a prostranství.

Problémy máme s veřejným 
rozhlasem, které musíme co 
nejdříve vyřešit. 

Velkým naším problémem 
je veřejná kanalizace, jejíž vý-
stavba, případně rekonstrukce 
bude značně drahá. V příštím 
roce budou Petřkovice se  svou 
kanalizací na konci svého 
území a na začátku naší obce, 
znamená to, že již musíme 
tuto situaci řešit, protože naše 
kanalizace bude  napojena na 
jejich páteřní stoku. Celková 
stavba kanalizace nás bude stát 
cca 450 miliónů korun. První 
etapa, která zahrnuje část obce 
přilehlou k Petřkovicím cca 160 
miliónu korun.

S touto opravou jsme počítali, 
a tak jsme nějaké finanční pro-
středky ušetřili, počítáme s vý-
znamnou finanční dotací ve výši 
asi 80 % rozpočtových nákladů, 
ale i tak by naše celková spolu-
účast měla být cca 100 miliónů, 
což je pro nás strašně mnoho, 
a i když jsme dosud nezadlužená 
obec, tak to již dlouho nebude,  
protože si budeme muset půjčit. 

Na Vrablovci se letos usku-
teční přestavba hasičské zbrojni-
ce na objekt typu Obecní dům. 
V příštím roce bude dostavěno 
víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem. Finanční prostředky na 
tyto akce jsme získali prodejem 
vrablovecké restaurace.

V letošním roce slavil SDH 
100 let svého založení. V rám-
ci oslav jsme provedli opravu 
hasičské zbojnice a tím zlepšili 
vzhled této budovy ve středu 
obce.

V současné době jednáme se 
sponzory, kteří by nám formou 
pronájmu reklam pomohli rea-
lizovat výstavbu nových autobu-
sových zastávek.

Děkuji za rozhovor
Luk
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cyklUs „chráMové stavBy na hlUČínskU“

historie Města –„kravařští ve vírU staletí“

Kostel sv. Bartoloměje 
v Kravařích

Řeč je o monumentální cih-
lové stavbě, okolo které jste již 
určitě projížděli cestou na Opavu 
a kterou si jistě vybavíte. Hlavní 
vchod s předsunutým obloukem 
je v čelní fasádě budovy. Zvenčí 
jsou na kostele patrné motivy 
obloučků a trojlístků. Kostel je 
jednolodní, dělený dvěma řa-
dami sloupů, klenba je křížová, 
kněžiště s pěti okny je odděleno 
lomeným obloukem. Stavba 
kostela spadá do let 1894 – 1896 
a stavitelem byl Josef Seyfried 
z Kravař.

Věž u farního kostela sv. 
Bartoloměje je čtverhranná pě-
tipatrová a stojí u jižního průčelí 
pseudogotického kostela. Je za-
končena krytou cibulovitou bání 
s otevřenou lucernou a makovicí. 
Je posledním fragmentem původ-
ní renesanční stavby z 16. stol., 

k níž byla v roce 1896 přistavěna 
pseudogotická loď. 

Fara v Kravařích je třípod-
lažní budova, která má obdélný 

půdorys. Stavitel kostela Josef 
Seyfried byl také tím, kdo faru 

v letech 1907 – 1909 přestavěl 
v pseudogotickém slohu. Josef 
Seyfried studoval architekturu 
jako samouk a své projekty rea-

lizoval v Kravařích a okolí. Jeho 
stavby byly koncipovány v duchu 

severoněmecké pseudogotiky 
a komplex budov kostela, měst-
ského úřadu a farního úřadu jsou 
zapsány jako památkově chráně-
né objekty. Připisuje se mu též 
projektování církevních staveb 
v Sudicích, Ludgeřovicích, poš-
ty a drobných obytných budov 
v Kravařích. 

K významným uměleckohis-
torickým památkám města se 
řadí zvony, z nichž dva jsou za-
věšeny ve farním kostele sv. Bar-
toloměje, jeden v zámecké kapli a 
čtvrtý je umístěn v obecní kapli 
v části Kravaře – Kouty. Do-
chované zvony potvrzují význam 
Kravař v 1. polovině 17. stol., 
kdy panství se zámkem vlastnila 
šlechtická rodina Eichendorfů.

Nejcennější zvon, za-
věšený ve zvonici kostela, 
pochází z dílny opavského 
zvonaře Kryštofa Gampkeho 
a byl vyroben v roce 1641.

Pokračování z minulého čísla
Pro svou popularitu se stal 

Lacek z Kravař na Helfštýně 
nejvěhlasnější osobností rodu 
pánů z Kravař. Brzy pochopil, 
že Zikmundův zásah do českých 
poměrů v prosinci 1399, kdy 
jeho vojska a vojska markraběte 
Prokopa pustošila i Moravu, 
nebyl šťastným řešením. Tento 
chybný krok, který sám podpo-
řil, chtěl odčinit.

Uvěznění krále Václava 
IV. a jeho bratrance Prokopa 
uherským králem Zikmundem 
vedlo k novým střetům. Když 
byl panovník v listopadu 1403 
osvobozen, odvrátilo se české 
panstvo, mezi nimi i Lacek, od 
Zikmunda a přilnulo k českému 
vládci.

V období částečného příměří 
roku 1405 pomáhal Lacek rada-
mi i penězi olomouckému bisku-
povi Lackovi, synu bratra Voka 
Jičínského, při obnově válkami   
poškozené olomoucké diecéze.   
Hlouběji se dotkla šlechtice   
kauza o dědictví Šternberské. 
Petrem I. Plumlovským z Kra-
vař byl zažalován, že si z něho 
osoboval více, než mu příslušelo. 
Příbuzní páni se dohodli. Po 
vyrovnání zůstaly Lackovi pou-
ze Odry a pocit křivdy  z prohra-
ného  soudu  (rozhodlo  ujednání  
při uherském tažení 5. 8. 1385). 

Náladu mu zlepšilo, když byl 
v prvních jarních dnech roku 
1407 pozván ke dvoru do Prahy. 
Panovník, který si cenil Lac-
kových diplomatických aktivit 
s polskou stranou a služeb, které 
v dobách míru i válečných po-
skytl markraběti Joštovi, které-
mu důvěřoval, jeho návrh akcep-
toval. Před mocným šlechticem 
se otevřela významná etapa, 23. 
března 1407 byl jmenován hof-
mistrem a členem královské rady 
a později purkrabím.

Za pražského pobytu se 
stupňovaly návštěvy Lacka na 
Husových kázáních v kapli 
Betlémské. Ta na něho moc-
ně zapůsobila. Po záhadném 
skonu biskupa Lacka 5. května 
1408 (údajně byl otráven) si 
uvědomil, že je náprava osobní 
i církve potřebná. V té době 
se začala vyhrocovat situace 
mezi Polskem a Řádem ně-
meckých   rytířů. Proti Řádu 
Lacek   z Kravař zprostředkoval 
účinnou vojenskou pomoc svých 
věrných pánů, mezi nimi i Petra 
Strážnického, pánů Tvorkov-
ských z Kravař a mnoha dalších 
šlechticů, mezi kterými byli 
i omilostnění členové loupeži-
vých rytířských družin i s Janem 
Žižkou. Ti přispěli 15. července    
1410 u Grunwaldu k vítězství 
polských korouhví. Na inten-

zitě nabíraly při zhoršujících 
se hospodářských poměrech 
i události v Čechách. Rovněž 
církevními hodnostáři vyvolané 
úsilí proti Husovi se zostřilo, 
ačkoli královský manželský pár, 
pražští vzdělanci, ani Lacek se 
synovcem Petrem Strážnickým 
s postupem proti oblíbenému 
kazateli nesouhlasili.

Zřejmě přátelství, které po-
jilo Lacka s nedávno zemřelým 
markrabětem Joštem, a rovněž 
doporučení moravského panstva 
přispělo 16. února 1411 k jeho 
jmenování zemským hejtmanem 
na Moravě. Po návratu účastní-
ků polského tažení ho pobouřila 
zpráva, že manželčini příbuzní 
z Pogorelé byli spojenci Řádu. 
Zámožný šlechtic, disponující 
obrovským jměním, vlastník 11 
měst, 7 městeček a 180 vesnic 
v různých moravských regionech, 
se zcela soustředil na podporu 
husitského hnutí a řízení králem 
mu svěřené Moravy. Směl se 
jmenovanými hodnostáři také 
delegovat duchovní na farnosti.

Když se polský král Vladislav 
II. Jagellonský vracel z Uher od 
Zikmunda, zastavil se v Novém 
Jičíně. Král zde Lacka požádal 
o roli prostředníka při pomoci 
polské koruně. Ten v čele vlast-
ního vojenského oddílu tehdy 
vytáhl na pomoc Polákům. Za 

tu mu král Vladislav poskytl 
rentu 500 hřiven grošů. Po svém 
příjezdu domů se dozvěděl, že 
Hus odcestoval do Kostnice. Na 
informace o nedůstojném chová-
ní a jeho věznění reagoval šlech-
tic svoláním moravských pánů 
na hrad do Velkého Meziříčí. 
Protestní list, který odeslali, zů-
stal bez odezvy a v červenci 1415 
byl Mistr Jan upálen.

Zemský hejtman ve věku 
okolo sedmdesátky cítil, že 
v nastávajících rozhodujících 
chvílích ho opouštějí síly, přesto 
nepolevoval. I z jeho popudu se 
v Praze 2. září 1415 uskuteč-
nil protestní sjezd. Mezi 452 
šlechtici, kteří pod list zavěsili 
svou pečeť, byli pánové Lacek 
a Petr z Kravař. Koncil všechny 
signatáře 24. února 1416 pohnal 
před svůj soud. Téhož roku 
v červnu Lacek s panovníkem 
řešil spornou transakci po 
Joštovi. Soustavné vypětí bylo 
znatelné a před Vánocemi 1416 
Lacek náhle skonal.

Lacek z Kravař na Helfštýně 
spočinul v kostele augustiánské-
ho kláštera na Fulneku. Jeho od-
chodem utrpělo a bylo oslabeno 
husitské hnutí.

Na strýcovo místo nastoupil 
a jeho úlohu převzal Petr II. 
Strážnický z Kravař, majitel 
kravařského panství.
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oleo-Mac má největšího světového part-
nera v Česku

Čemu by ještě před třemi lety věřil jen největší optimista je skuteč-
ností. Některé tuzemské firmy se už stávají i z celosvětového měřítka 
nejvýznamnějšími partnery takových výrobních kolosů jako je Oleo-Mac, 
Countax nebo Castel Garden. „V České republice bylo pro nás strategickým 
rozhodnutím spojit se s nejkvalifikovanějším obchodním partnerem. Vybrali 
jsme Mountfield, a to, v co jsme doufali, se splnilo překvapivě rychle,“ uvedl 
Stefan Slanzi, viceprezident Oleo-Macu. Největší český prodejce zahradní 
techniky a bazénů přeskočil během pár let i tradiční odběratele zahradní 
techniky Oleo-Mac v Německu či Velké Británii (např. Protecnica, Saxon 
Industries atd.). Za vše hovoří čísla: Češi si v prodejní síti Mountfieldu už 
pořídili více než 130 tisíc značkových řetězových pil Oleo-Mac a téměř 148 
tisíc motorových kos od stejného výrobce. Zvlášť benzinové pily Oleo-Mac 
získaly v tuzemsku výsadní postavení a jsou teď už nejprodávanější značkou 
u nás. „Došlo to v pozitivním smyslu slova tak daleko, že nám Mountfield 
navrhuje různá inovační a koncepční řešení vzešlá z podnětů a zkušeností 
českých zákazníků. Musím uznat, že technice tu lidé rozumí,“  říká Slanzi. 
Oleo-Mac musel přistoupit i na to, že své novinky bude uvádět vždy po-
čátkem roku nejprve v České republice a pak teprve v dalších evropských 
zemích, v USA (tam jsou např. řetězové pily Oleo-Mac známé pod značkou 
John Deere) a v Kanadě.

Příkladem může být špičková farmářská pila OM 952 s bohatou  nad-
standardní výbavou.

OM 952 překypuje technickými vymoženostmi a uživatelským kom-
fortem. Tuto farmářskou benzinovou pilu obdařil výrobce celou řadou prvků 
převzatých ze strojů profesionálních: dekompresním ventilem, kompenzáto-
rem znečištění vzduchového filtru, poloautomatickým sytičem, bočním na-
pínáním řetězu, bočním krytem z hořčíkové slitiny, možností volby zimního 
a letního provozu a skvělými výkonovými parametry.

Zimní řezání dřeva na otop  ruční pilou je únavná dřina. A to nemluví-
me o podzimním prořezávání stromů, které nás čeká už za pár týdnů. Nač se 
ale pořád takhle trápit, když jsou k mání kvalitní a cenově dostupné řetězové 
pily s motorem? Jenže vybrat si tu správnou nebývá pro každého lehký úkol. 

Podívali jsme se proto dnes blíže na dvě řetězové pily: elektrickou 
E 1700 a benzinovou OM 947. Obě nesou značku Oleo-Mac, ale v USA 
a Kanadě jsou známé pod názvem John Deere. Jejich výhradním prodejcem 
u nás je Mountfield. 

 Zkoušeli jsme je v plném nasazení a bez vědomí prodejce po dobu tří 
týdnů. 

Elektrická E 1700 potvrdila beze zbytku vše, co se píše v jejím pro-
spektu. Prokázala velmi dobré vlastnosti, které ji předurčují k jakýmkoliv 
drobným pracem v okolí domu, na zahradě nebo v kutilské či řemeslnické 
dílně. Rychle a hlavně potichu se vypořádala s řezáním běžného dřeva na 
otop. Příjemně překvapila hlavně tím, že všechny její hlavní ovládací prvky 
byly převzaty z profesionálních benzínových pil, což u elektrických pil jiných 
značek není zdaleka běžné (např. dvouprvkové spouštění motoru, patento-
vaný brzdný systém atd). I při náročnějším řezání je stroj díky vestavěné 
nadproudové ochraně zajištěn vůči přetížení. Výkonem motoru (1600 W) 
zasahuje testovaná E 1700 Oleo-Mac překvapivě až do hájemství některých 
benzínových hobby pil. Zřejmě jedinou objektivní „nevýhodou“  je nutnost 
připojení této pily kabelem ke zdroji el. energie.

Druhým testovaným strojem byla OM 947, která se vedrala do segmen-
tu farmářských benzínových pil na našem trhu s takovým sebevědomím, 
že to mnoha konkurenčním značkám vzalo dech. Nutno dopředu říct, že 
oprávněně. Ukázalo se, že výrobce v OM 947 soustředil všechny důležité 
vlastnosti pil profesionálních. Při všech testovaných činnostech prokázala 
tato „farmářka“  perfektní vyvážení a vysokou řeznou rychlost. Má velmi 
zajímavý inovovaný karburátor, který plynule dodává optimální množství 
paliva nezávisle na úrovni znečistění vzduchového filtru. OM 947 je po-
loprofesionální pilou, která podle našeho názoru snadno snáší dlouhodobé 
nasazení v nejtěžších podmínkách. Je výborně vyvážena a má dokonalé ergo-
nomické tvary a velmi účinný vícebodový antivibrační systém. Samozřejmou 
výbavou je tu regulovatelné automatické mazání řetězu, poloautomatický 
sytič, automatická bezpečnostní brzda řetězu a zachycovač, dále nastřikovač 
paliva (Primer), odstředivé předčištění vzduchu a dekompresní ventil.

 A ještě poznámka: o vysoké jakosti elektrických, hobby, farmářských 
a profesionálních pil Oleo-Mac svědčí fakt, že Mountfield na všechny bez 
rozdílu poskytuje na tuzemském trhu nevídanou 7letou záruku.

Poradcem testu byl Miroslav Písařík, odborník na lesní těžbu a zpra-
cování dřeva.

Hlučín, ostravská 1812
tel.: 595 042 637

 
ostrava-Svinov, Bílovecká 93/2a

tel.: 595 783 472

podzimu vládnou špičkové pily
oleo-Mac

Potřeba podzimního úklidu na zahradách zvedla vlnu zájmu 
o kvalitní řetězové pily. 

„Vybrat si tu správnou nebývá pro běžného člověka jen tak,“  
varuje znalec pil a odborník na lesní těžbu Petr Přibyl. Sám pou-
žívá už několik let profesionální pilu OM 962. 

„To je ovšem dělo, které normální zahrádkář mít samo-
zřejmě nemusí. Každému spíš říkám, aby vybíral mezi hobby 
a farmářskými benzinovými pilami, které jsou na prořezávání 
i přípravu palivového dřeva ideální. Ale pozor, vybírat by si lidé 
měli jen kvalitní pily, které mají válce potažené tvrdochromem, 
kované, a nikoliv lisované klikové hřídele, které mají dva pístní 
kroužky a třísegmentovou odstředivou spojku. Ostatním by se 
raději měli vyhnout,“  radí Přibyl.

Nejžádanější jsou farmářské OM 947 a OM 952. 
„Myslím, že při jejich konstrukci výrobce vystihl přesně to, 

co při běžném i náročnějším řezání doma a na zahradě, ale i třeba 
v lese jejich uživatel potřebuje. Tedy optimální poměr mezi vý-
konem, hmotností a cenou. V těchto pilách jsou už soustředěny 
i vlastnosti, které u většiny jiných značek lze najít až v kategorii 
pil profesionálních,“  říká technik z Mountfieldu. 

Lidem, kteří si pořizují novou benzinovou pilu a nemají 
s takovým strojem zatím moc zkušeností,“ říká Přibil, „bych 
doporučil, aby si ji nechali prodejcem sestavit, seřídit, uvést do 
provozu a v praxi předvést. Nejlépe přímo doma na zahradě. 
Vyvarují se tak některých začátečnických chyb a hlavně se od 
zkušeného technika dozví vše o jejich efektivním používání 
mnohem víc než z běžného návodu.“ 

„Takovou službu včetně odvozu u Mountfieldu poskytuje-
me, a netýká se jen benzinových pil, ale i ostatní zahradní tech-
niky. Zákazníky pochopitelně nestojí ani korunu navíc. Stačí jen 
o ni požádat při nákupu v kterékoliv naší prodejně Mountfield. 

Řetězové pily Oleo-Mac, v USA a v Kanadě známé pod 
značkou John Deere,  jsou teď jednoznačně nejprodávanějšími 
pilami u nás.“ 

podziM
patří  p iláM

otEVírací doBa
po– pá 9.00 – 18.00          Sobota 8.00 – 17.00          neděle10.00 – 17.00
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Fajne kaFe (povídka z hlUČínska)
V obývacím pokoji v zasklené 

vitríně mezi parádními hrníčky 
stála velká tmavá plechovka na 
kávu. Každou neděli ji Gertruda 
opatrně vyndávala z vitríny, na-
brala z ní jednu odměrku kávy, 
převrátila ji do hrnku a kávu zalila 
vodou. Celý týden pak stála ple-
chovka ve vitríně a nikdo se jí ani 
nedotkl. Takhle to v Gertrudině 
životě běželo desítky let. Dnes už 
byla stará, ruce se jí třásly, ale ne-
dělní kávu si ještě dokázala uvařit. 
Minulý týden poprvé pobryndala 
hrnek, když si kávu nesla ke stolu. 
Vzala to jako důkaz svého stáří, 
ale s vařením kávy nepřestala. 
Dnes se jí povedlo přenést kávu ke 
stolu bez jediného ukápnutí.

Usedla na starou židli a zamí-
chala lžičkou v hrnku. Nakyslá 
vůně kávy rozdráždila chřípí 
a vyvolala směs svátečních pocitů. 
Gertruda už nedokázala oddělit 
jednotlivé pocity a s nimi souvi-
sející vzpomínky. Čichala ke kávě, 
pomalu ji upíjela a její myšlenky 
těkaly vlastní pamětí. Celý život 
žila skromně a věřila, že za pár let 
bude líp. Když byla hodně malá, 
slibovali, že až přijdou Němci, bu-
de dobře. Každou zimu jedla jen 
brambory s kyselým zelím, každé 
léto dřela s matkou a ostatními 
dětmi na poli. Otec s dospělými 
bratry a sestrami pracovali v létě 
v Německu. Nejkrásnější období 
nastalo s pozdním podzimem, kdy 
se vraceli. Přijížděli svátečně nala-
děni, s vydělanými penězi a s dár-
ky. Možná už tenkrát přiváželi 
mezi dárky i kávu, to si ale Ger-
truda nepamatovala. Pamatovala 
si jen koláče, maso, sváteční ubrus, 
úsměvy, objímání a radost. Peníze 
se šetřily na lepší budoucnost. 
Dárky se užívaly hned. Panenka, 
později vyšívání, šátky, pentle, 
zástěry. Když Hlučínsko opravdu 
zabrali Němci, zdálo se chvíli, 
že přece jenom přijde blahobyt. 
Jenže začala válka a nejstaršího 

bratra odvedli. Pak odvedli i toho 
mladšího a nakonec i otce. Ani je-
den z nich se konce války nedožil. 
Padli na východní frontě a doma 
po nich zbyl jen smutek a prázdno. 
Gertrudina matka, přestože půso-
bila křehce, zatnula zuby a sama 
s pěti dětmi ve věku od desíti do 
osmnácti let vedla hospodářství. 
V létě pole, zahrada, drůbež, pak 
žně, na podzim sklizeň zeleniny 
ze zahrady a ovoce ze sadu, přes 
zimu zase jen brambory a kyselé 
zelí z vlastního sudu. A pořád 
stejná víra, že bude líp.

Gertruda ještě dnes cítila při 
vzpomínání trpkost a smutek 
oněch let. Ani s koncem války 
se toho moc nezlepšilo. Matka 
se bála Rusů, pak Čechů, bála se 
všech komisí, které na ni hleděly 
jako na zločince a to jen proto, že 
ve válce ztratila muže a dva syny. 
Zpočátku často plakala, dokonce 
i před svými dětmi, postupně se 
v ní však usadil vzdor a odkudsi se 
zrodila hrdost. Dřela do úmoru, 
aby neumřeli hlady, aby měli co 
obléknout a aby jim nespadla stře-
cha na hlavu. Měla několik souro-
zenců a jejich rodiny si vzájemně 
pomáhaly. Gertruda vzpomínala 
na všechny stryky a tante, které 
milovala, protože s nimi cítila 
jistotu. Když se sešla celá široká 
rodina, zdálo se, že je nemůže nic 
ohrozit.

Postupně se vraceli muži, kteří 
přežili frontu, ze zajetí. Ti, co byli 
u Američanů, na tom byli docela 
dobře. Hůř bylo s těmi, co šli 
z východní fronty. To, co Gertru-
da zaslechla, když vzpomínali na 
frontu a zajetí, ježilo hrůzou vlasy 
na hlavě. Gertrudě bylo tenkrát 
patnáct let a zdálo se jí nemožné, 
že by se lidé k sobě mohli chovat 
tak, jak o tom vyprávěli navrátil-
ci z fronty. Jejich zubožená těla 
a vyděšené, seschlé obličeje ale 
potvrzovaly, že mluví jen o tom, 
co viděli a zažili. Gertruda si v té 

době často zalezla ke kravám a 
tam se vybrečela. Představovala 
si svého otce a své bratry, jak 
mrznou, brodí se blátem, zabíjejí 
lidi jako je ona, její matka, její 
sourozenci. Než se vrátili muži 
z fronty, představovala si válku 
jako střílení kamsi do neznáma. 
Pak také z neznáma přiletí kulka 
a je konec. Netušila nic o zabíjení 
děcek, o hromadných hrobech 
pro hromadně zavražděné. Nej-
větší hrůzu v ní ale vzbuzovaly 
vzpomínky na lágry pro zajatce. 
Tenkrát na chvíli byla ráda, že 
otec a nejstarší bratři padli dřív a 
nemuseli zajateckou hrůzu prožít.

Jak se schylovalo k roku čtyři-
cet osm, přibývalo v Gertrudině 
příbuzenstvu touhy po vystěhová-
ní do Německa. Dva z matčiných 
bratrů s rodinami to udělali. Měli 
strach z komunistů, báli se, že 
se znovu ocitnou kdesi v lágru 
a živí už odtud nevyjdou. Loučení 
bylo smutné, plné úzkosti, protože 
nikdo netušil, kdo dělá dobře, 
jestli ten, co odchází, nebo ten, 
co zůstává.

Roky plynuly a přinášely zase 
jen dřinu a víru v lepší budouc-
nost.

V padesátém pátém roce se 
Gertruda vdávala. Tehdy poprvé 
přijeli na návštěvu příbuzní z Ně-
mecka. Přijeli autem a přivezli 
spoustu krásných dárků a marky. 
Gertruda si vzpomínala na srdeč-
nost onoho setkání a na krásné 
chvíle s celou širokou rodinou. 
Odpoledne snesli židle do sadu 
a nechali se všichni vyfotit. Foto-
grafie dodnes visela na zdi Ger-
trudina pokoje. Tehdy Gertruda 
také poprvé dostala velkou černou 
plechovku mleté kávy. Černá 
plechovka se zlatými nápisy byla 
krásnější než cokoliv, co Gertruda 
měla doma. Vystavila si ji proto do 
vitríny a každou neděli z ní vařila 
kávu. V té kávě byl uložen lepší 
svět, kde se nedřelo do úmoru, 

kde se nepočítal každý halíř, kde 
se netřela bída s nouzí. Svět, kam 
Gertruda chtěla dojít.

Příbuzní pak jezdili už častěji. 
Pokaždé přivezli dárky a Gertru-
da mezi nimi vždy našla velkou 
černou plechovku se zlatými ná-
pisy. Starou pak uložila na půdu 
a novou vystavila do vitríny. 

Roky vařila nedělní kávu, sen o 
lepším životě a naději.

Koncem sedmdesátých let si 
její syn přivedl domů nevěstu. 
Gertruda napekla koláče, uvařila 
slavnostní oběd a po obědě sa-
mozřejmě fajne kafe z Německa. 
Nevěsta ale kávu zamíchala, 
jednou se napila a hrnek nechala 
stát. Gertruda tenkrát neřekla 
nic, ale to, že kávu nechala stát, 
se jí hluboce dotklo. Nevěsta 
pak už vždycky chtěla radši čaj. 
Gertruda jí ho vařila se skřípáním 
zubů. Nevěsta nebyla z Prajzské 
a o kávě, kterou vařila Gertruda, 
prohlásila, že je kyselá a nevoní. 
Nevěsta si doma, jak Gertruda 
později zjistila, vařila jen čerstvě 
mletou českou kávu. 

Gertruda pak chuť své kávy 
často zkoumala. Možná měla 
nevěsta pravdu. Káva byla nakyslá 
a voněla jinak, než káva z Čech. 
Gertruda na ni ale nezanevřela.  
V její chuti a vůni byla fantazie 
i jistota života. Padesátá léta 
a první černá plechovka se zlatými 
nápisy, sen o radostném životě 
v blahobytu, rodina, která se sešla 
u velikého stolu, láska a soudrž-
nost. Tohle v jiné kávě nebylo.

Gertruda dopila svou nedělní 
kávu a odnesla hrnek ke dřezu. 
Umyla ho, utřela, uklidila a po-
hlédla na plechovku ve vitríně. Už 
teď se těší na další neděli. Usmála 
se. Zase bude fajne kafe.

Eva Tvrdá

pověry o stroMech
V pověrách vytvořených 

českým lidem minulosti máme 
zachovány i velmi archaické 
představy o stromech. Také u 
stromů se hospodář snažil zajistit 
úrodnost. Aby rodily, obdarovával 
je na Štědrý večer zbytky od večeře 
či ovoce. Doprovází to slovy: „Slí-
vičky, hruštičky, pojďte s námi na 
večeři, abyste vy nás také pozvaly 
ku své hostině.“ V některých kra-

jích v tento den hospodáři klátili 
stromy a říkali přitom: „Probuďte 
se, stromové, hospodář vám vzka-
zuje, že je Štědrý den. Jestli se 
neprobudíte, posekám vás.“ Někde 
se zase přikláněli k zatlučení na 
stromy čepem sekery. Na svatého 
Matěje chodili hospodáři po za-
hradách a volali: „Dnes je svatého 
Matěje, kam ten hlas dolehne, ať 
žádný strom nezmrzne.“ I zde se 

setkáváme s vírou v zaříkávání. 
Rolník se také pokoušel uhodnout, 
jaká bude úroda ovoce. Skutečné 
příčiny úrodnosti však neznal, 
proto odhadoval pomocí pověr. 
Věřil, že je-li na Nový rok na 
stromech jíní, bude hodně ovoce a 
je-li na Štědrý den vítr, bude úroda 
malá. K odstraňování zábran, které 
bránily úrodnosti, se hojně užívalo 
magických obřadů. 
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Letní měsíce bývají obdobím 
nejvíce poznamenaným chutí 
procestovat kontinent, který obý-
váme, případně nahlédnout až za 
oceán a okusit dálky. Poměrně 
aktuální sportovně-kulturní 
událostí je konání olympijských 
her v Řecku, jejichž sledování 
jste si jistě nenechali ujít ales-
poň obklopeni pohodlím svého 
obývacího pokoje. Leckteré 
zvyky a národní tradice obyvatel 
cizích zemí nám mohou připadat 
směšné a je pro nás nemyslitelné, 
abychom se s nimi ztotožňovali, 
proto také země jako turisté 
opouštíme po několika dnech či 
týdnech a s oním „všude dobře, 
doma nejlíp“ se vracíme domů. 

Národy jihoevropské, které se 
vydává poznávat nemalé procento 
našich spoluobčanů (jistě si hned 
vzpomenete na někoho, kdo vám 
onehdy vyprávěl o své dovolené 
na slunečné pláži), vykazují ně-
které typické znaky v chování 
a prožívání. Není proto obtížné 
vybrat si podle nich, kterou kul-
turu toužíte poznat a co naopak 
vidět nemusíte.

Chování obyvatel jižní Evropy 
je výrazně ovlivněno sluncem a 
teplem, které vnáší do jejich jed-
nání temperament, vztahy jsou 
viditelně vřelejší, rodinná pouta 
jsou velice silná. Pokud gesti-
kulují, pak velmi živě a výrazně, 
pod vlivem citů. Jejich slabou 
stránkou je dochvilnost.   

Francouzi jsou často po-
pisováni jako lidé společenští 
a s velmi vyvinutým estetickým 
cítěním, kteří nemají příliš 
v oblibě, pokud někdo spěchá 
u jídla (podle vztahu k jídlu se 
prý pozná i dobrý nebo špatný 
milenec). Naopak si libují v od-
poledním popíjení drinků a ve 
hře zvané petanque.

O Francouzích je zná-
mo, že mají rádi zvířata 
a děti. Výchova dětí se odehrává 
podle hesla: „dítě je třeba hlídat, 

ne vychovávat“. Proto také tvrdí, 
že náš výchovný systém potlačuje 
v dítěti osobnost.

Španělé bývají ohnivými 
řečníky, jsou pohostinní a spon-
tánní. Mají rádi tanec, zejména 
f lamengo, vyznačují se citem pro 
hudbu a oblibou býčích zápasů. 
Na rozdíl od Španělů nemají Por-
tugalci v oblibě zabíjení býků při 
koridě, jsou to lidé spíš nostalgič-
tí. Rádi zpívají „fado“ – smutnou 
píseň za doprovodu kytary, která 
vyvěrá z typické portugalské ná-
lady podbarvené touhou, lítostí 
a vzpomínkami. 

Italy je možné charakterizovat 
jako emocionální a na rodinu sil-
ně vázané, kteří nemají v oblibě 
mafii a také, když je někdo vyruší 
při siestě. Mají rádi sladěné mód-
ní doplňky a dobrou kávu. 

Řekové jsou prý proslaveni 
svou nedochvilností, jsou to však 
patrioti, kteří jsou na svou zemi 
hrdí, oblibu nenacházejí v že-
nách, které jsou příliš emancipo-
vané a nemají rádi Turky. Vyžíva-
jí se v debatách o politickém dění 
a v pití nápoje zvaného ouzo, což 
je silná anýzová kořalka, kterou 
Řekové mísí s vodou. Jejich gesta 
mohou být pro našince poněkud 
nesrozumitelná, protože souhlas 
vyjadřují otáčením hlavy zprava 
doleva a zpět, jako to činíme 
my při nesouhlasu. Nesouhlas je 
naopak jedno kývnutí hlavy zdola 
nahoru.  

kravařský odpUst

Bolatický skanzen je opět krásnější!
Bolatický skanzen je známější 

v regionu než u nás. Možná je to 
tím, že jak se říká „pod svícnem je 
tma“ a že řada občanů ani o skan-
zenu pořádně neví.

Možná je to i proto, že někteří 
neustále poukazují na to, že obec 
investuje do cizího majetku, jsou 
zaujatí vůči vlastníkovi objektů 
nebo nepřejí úspěch obci. A 
přitom nám okolní obce skanzen 
závidí! Skanzen je vynikající 
ukázkou života na Hlučínsku 
i v Bolaticích, je zde mnoho pře-
krásných exponátů a během po-
sledních měsíců doznal skanzen 
dalších úprav.

V místnostech, ve stodole i na 
dvoře je řada nových exponátů, 
pergola dostala novou doškovou 
střechu a to vše hlavně zásluhou 
pana J. Buriana, R. Nandzika a J. 
Seny, kteří sháněli další vybavení 
skanzenu po okolních vesnicích 
a také opravovali, natírali a při-

pravovali exponáty k vystavení.
Skanzen je otevřen v červnu a 

v září každou neděli odpoledne 
od 14.00 do 18.00 hodin. V jiné 
dny je skanzen otevřen pouze po 
předchozí dohodě.

Průvodci ve skanzenu jsou 
především paní Irena Šimečková 
a pan Dominik Theuer.

Využitím skanzenu, jeho pro-
pagací i propagací obce se zabývá 
studentka V. Slivková ve své di-
plomové práci.

Věříme, že i její nápady 
přispějí k lepšímu zviditelnění 
našeho malého muzea.

Také příznivci skanzenu (K. 
Kupka, J. Burian, D. Theuer, J. 
Sena, R. Nandzik, I. Šimečková) 
připravují návrhy dalších akcí ve 
skanzenu a možná velmi zajíma-
vou bude příprava ukázky typické 
hlučínské svatby, která by mohla 
proběhnout v září ve skanzenu.

19. září v 9.00 hodin dáLKoV ý pocHod
pořádaný turistickým oddílem z Mírového náměstí

v 10.00 hodin cyKLoJíZda
po cyKLotraSácH HLUČínSKa

z Mírového náměstí
Ukončení obou akcí u Hlučínského jezera s občerstvením a tombolou!!

21. září ve 20.00 hodin HLUČínSKá cyKLoSVětLUšKa 
průjezd cyklistů večerním městem s netradičně osvětlenými koly

se soutěží o nejoriginálnější výzdobu kola.
Start i cíl na Mírovém náměstí v Hlučíně.

Pan místostarosta nám přiblížil 
přípravy na kravařský odpust.

Každá akce pořádaná ve městě je 
náročná a náš odpust není jen běžná 
akce, ale mimořádná v tom dobrém 
slova smyslu. Navíc letošní odpust 
byl spojen s oslavou jubilea 780 let 
od první zmínky založení Kravař, 
a to byla příprava náročnější, neboť 
kromě bohatého kulturního progra-
mu různých kulturních těles jsme 
pozvali na oslavy významné osob-
nosti z politického života a ostatní 
osobnosti, které v minulosti působily 
v Kravařích, ať již církevní, kulturní 
nebo zasloužilé občany, kteří se při-
činili o rozkvět Kravař a toto město 
proslavili doma nebo v zahraničí. 
Oslavy začaly průvodem do kostela, 
kde byla sloužena mše svatá mons. 
biskupem Lobkowiczem. Po mši 
svaté krojovaný průvod demonstroval 
celé období od vzniku Kravař až po 
dnešní dobu, a to jak v oblasti krojů, 
různých kejklířů, šašků, mažoretek, 
tak i historických vozidel.

Investoval Městský úřad do 
těchto oslav hodně f inancí?

Nutno říci, že město ve svém 
rozpočtu s těmito financemi počíta-
lo. Byli jsme nuceni zaplatit cestov-
né, pohoštění a některé další výdaje. 
Jsem přesvědčen, že se tato investice 
vyplatila.

Náš odpust trvá několik dní. 
V okamžiku, kdy jsou postaveny 
kolotoče, houpačky a prodejní stán-
ky a stany, začíná odpust. Každý 
chce vědět co na mezivodkách bude. 
Samozřejmě nejžhavější jsou děti. 
I dospělí neodolají. Našeho odpustu 
se pravidelně zúčastňují pivovary, 
které své pípy rozbalí ve velkých 
stanech, a tomu samozřejmě chlapi 
neodolají. Nechci říci, že naše ženy a 
dívky jsou nějaké puritánky, i ony se 
aktivně věnují utrácení a zábavě.

Můžete zhruba odhadnout 
kolik lidí se odpustu zúčastňuje?

Určit přesně nelze. Vím jen, 
že Kravaře byly ucpané, nedalo 
se nikde parkovat. Můj odhad je, 

že v neděli a v pondělí zde mohlo 
být okolo 30 tisíc lidí.

Jsou mezi občany i některé 
negativní názory na odpust?

Máme občany, kteří se dívají 
na takovou akci s nadhledem 
a porozuměním. Jsou lidé, kte-
rým vadí vše. Je to těžké. Samo-
zřejmě že po takovém množství 
lidí zůstane nepořádek. I když 
jsme byli připraveni a úklid jsme 
prováděli operativně a včas, přece 
jen připomínky byly. 

Například ochráncům přírody 
se nelíbil hluk střelby s ohňostro-
je, který samozřejmě rušil jak 
ptactvo tak i domácí zvířectvo. 
Ale to se nedá nic dělat, hluku při 
střelbě ohňostroje zabránit nelze. 

Pane místostarosto, letošní 
odpust máte za sebou, těšíte se na 
příští?

Kdo by se netěšil. Jen si přeji, 
abychom se ho všichni ve zdraví 
dožili.

Děkuji Luk


