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Září
Počasí bývá ještě poměrně 

stálé. Koncem měsíce se blíží 
konec hlavního sklizňového 
období: Na svatého Václava 
každá pláňka dozrává. Sklízíme 

v sadu i v zelinářské zahrádce. 
Vysadíme dvouletky na záhony. 
Řízkujeme pelargonie. Do bytu 
přeneseme letněné pokojové 
rostliny.

NástiN programu HlučíNskýcH slavNostí
Od vydání listiny zakládající 

město Hlučín uplynulo 750 let. 
Protože se listina nedochovala, 
není možné časové určení blíže 
specifikovat, ale předpokládá 
se, že k vydání zakládací listi-
ny města došlo během června 
či července 1256, kdy se král 
Přemysl Otakar II. zdržoval na 
Opavsku. 

U příležitosti vzpomínky na 
tuto významnou historickou 
událost proběhne řada kul-
turních akcí. Zahájení Hlu-
čínských slavností proběhne 
vpodvečer 15. září 2006 na 
reprezentativně vyhlížejícím 
Mírovém náměstí. Atraktivní 
podívanou jistě bude ražba 
pamětních mincí historickým 
způsobem. Představitelé města 
přivítají zahraniční delegace 
a družstvo Hlučína se utká 
s družstvem z Namyslowa při 
„Zábavě bez hranic“. Program 
doplní vystoupení skupiny 
historického šermu Keltik a hu-
debního uskupení Beatles Col-
lection Band. Ve 22.00 hod. se 
nad Hlučínským jezerem roz-
září slavnostní ohňostroj. 

V sobotu 16. září se z ná-
městí budou linout tóny decho-
vé hudby, potěšit ucho i zhléd-
nout  taneční vystoupení umož-
ní také folklorní skupina Tolar. 
Obdivné pohledy budou mířit 
k historickým vozům i vystu-
pujícím mažoretkám. V 15.00 
hodin proběhne oficiální za-
hájení Hlučínských slavností 
s veškerými oficialitami k tomu 
přináležejícími. V 16.00 hodin 
vystoupí Vladimír Hron a od 
19.00 hodin si přijdou na své 
obdivovatelé Věry Špinarové. 

Vlastním životem bude žít 
i zámecké nádvoří, na kterém 
bude probíhat historický jar-
mark a budou k vidění mnohé 
dobové atrakce.

Nebude chybět střelba 
z děla, šermířské souboje či de-
monstrace trestání nepoctivých 
kupců mučením.

Doprovodný program slav-
ností zahrnuje již od konce 
dubna výstavu „Hlučín v la-
byrintu staletí“ v prostorách 
Muzea Hlučínska či výstavu 
hlučínských výtvarníků v evan-
gelickém kostele. 

O Dnech evropského dědic-
tví jsem se v aktuálním výtisku 
Zrcadla již zmínila v souvislosti 
s volným vstupem do prostor 
kravařského zámku během dne 
10. září 2006. Mám však za to, 
že si tato každoročně konaná ak-
ce zaslouží více pozornosti. Tedy 
nahlédněme do její, poměrně ne-
dávné, historie.

Dny evrop-
ského dědictví 
( E u r o p e a n 
heritage days, 
dále EHD) 
letos probíhají 
od 9. do 17. září 
2006 a jejich 
stěžejním té-
matem je Otisk 
slavných jmen 
– historické objekty, v nichž 
žili slavní lidé. Národní zahájení 
Dnů evropského dědictví v Čes-
ké republice proběhne 8. a 9. září 
v Jičíně. Evropské zahájení letos 
proběhne 20. a 21. září 2006 
v Petrohradě.  

Dny evropského dědictví ote-
vírají každoročně v září nejširší 
veřejnosti brány nejzajímavějších 
památek, prostor a objektů, 
které jsou po zbytek roku zčás-
ti nebo zcela znepřístupněny. 
Smyslem projektu je hledat cesty 
ke kořenům evropské i světové 
civilizace. Programy EHD bý-
vají doprovázeny přednáškami, 
koncerty, městskými slavnostmi 
i soutěžemi. Každá ze zemí vy-
hlašuje své národní téma, jehož 
prostřednictvím zamýšlí obrátit 
pozornost veřejnosti na některé 

fenomény přírodního či kultur-
ního dědictví. 

Historicky první „Dny ote-
vřených dveří památek“ se ko-
naly již v roce 1984 z podnětu 
Francie. Jejich základní myš-
lenkou bylo umožnit široké ve-
řejnosti návštěvu nejrůznějších 
památek, zejména těch, které 
jsou jinak běžně nepřístupné.

Od roku 1991, kdy 
byly EHD poprvé 
představeny evropské 
veřejnosti, roste jejich 
význam nejen z hle-
diska počtu účast-
nících se zemí (z 11 
zemí v roce 1991 na 
48 zemí v roce 2003), 
ale i z hlediska počtu 
návštěvníků. 

V České republice se EHD 
konají pravidelně od roku 1991 
v první polovině měsíce září. 
Od roku 1998 je jejich hlavním 
garantem Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, 
které vždy ve spolupráci s jed-
ním z členských měst pořádá 
národní zahájení.

Partnery hlavního garanta 
jsou Ministerstvo kultury ČR 
a Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Na všech objektech zařa-
zených do tohoto programu by 
měly viset vlajky EHD.  

Jako nejdůležitější cíle těchto 
akcí se jeví zlepšení informo-
vanosti o jiných kulturách, 
prosazování multikulturního 
přístupu, boj proti netoleranci, 
xenofobii a rasismu, hledání 
vlastní identity. 

DNy evropskéHo DěDictví

KULTURNÍ CENTRUM V HLUČÍNĚ 
VÁS ZVE

20. září 2006 v 19.00 hodin 
na Mírové náměstí

Hlučínská cyklosvětluška 

30. září 2006 v 17.00 hodin
na Svatováclavský hudební festival

v kostele sv. Jana Křtitele
v podání

Moravskoslezského komorního souboru se sólisty
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letNí práce Na ZaHráDce

Ryby na září
    1. den -  je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
2. den - je celý průměrný
3. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
4. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
5. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
6. den - je celý den docela 

dobrý
7. den - je celý průměrný
8. den - špatný den
9. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
10. den - docela dobrý od rána 

do šera
11. den - dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni
13. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
14. den - dobrý do 13.00 

hodin
15. den - je docela dobrý
16. den - dobrý do 15.00 

hodin
17. den - průměrný od 15.00 

hodin
18. den - dobrý pouze po 

poledni
19. den - dobrý pouze po 

poledni
20. den - docela dobrý po 

poledni
21. den - průměrný zrána 

dobrý po poledni
22. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
23. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
26. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
27. den - špatný den
28. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
29. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
30. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni

Petrův zdar

rybáři, poZor!
Je pravý čas na to, aby jsme se 

podívali zpět od jara a zhodnotili 
výsledek naší práce, kterou jsme 
věnovali naší zahradě a kolik 
užitku jsme zato dostali. Někteří 
se můžou pochlubit na výstavách, 
které pořádají zahrádkáři, jiní 
zásobují rodinu a známé. I když 
letošní léto bylo velice suché, tak 
přesto ten, který se snažil dodat 
zemině vláhu a staral se o čisto-
tu bez plevelu, tak také sklízel 
dostatek jak zeleniny, tak ovoce. 
Výsledek sucha se dostavil také 
v předčasném kvetení některých 
květin a okrasných keřů.

Tak třeba venkovní ibišek už 
začal kvést koncem července. 
Jiné roky kvete až koncem srpna, 
až začátkem září a také vřesy 
jsou od konce července v plném 
květu. Doufejme, že toto nebude 
mít vliv na brzkou zimu.

Je třeba už myslet na podzim-
ní výsadbu ovocných stromků 
a keřů a proto už se zajímejte 
o nové odrůdy a jak vám každý 
rok radím, tak hlavně o podno-
že, které mají veliký vliv jak na 
brzké plození, tak na růst a řez 
hlavně u jabloní. Určitě jste 
všichni provedli řez peckovin 
a to hlavně broskve, meruňky 
a také švestky. Určitě jste si 
všimli toho, že stromky, kterým 
zmrzly květní pupeny a které 
tím pádem neměly ovoce, tak 
velmi bujně narostly a bylo třeba 
je radikálně upravit. Ale tím, 
že na nich nebylo ovoce jsme 
si mohli dovolit provést i více 
zpáteční řez do starého dřeva 
a tím stromy zmladit. Musíme 
však na jaře pamatovat korunky 
znovu upravit. Také nesmíme na 
podzim hnojit dusíkem, abysme 
ještě nepodpořili růst. Když jsme 
řezali hodně a kořeny jsme ne-
chali, tak stromky budou bujet, 
ale to jistě víte.

V zeleninové zahradě pama-
tujte na hojné zalévání celeru, 
který hlavně koncem září zvět-
šuje bulvy a potřebuje hodně 
vody.

Letos je hodně poškozených 
plodů u jabloní a to vlivem napa-
dení obaleče a pilátky jablečné. 
Také vosy dělají hodně škody. 
Poškozené a hlavně nahnilé 
plody odstraňte ze zahrady a to 
buď zakopáním nebo odvozem 
na skládku.

Podzimní odrůdy už můžeme 
moštovat nebo počkáme na další 
zrající odrůdy a zavezeme je do 
lihovaru na kalvádos, který nám 

přijde v zimě velice vhod při 
nachlazení. Už také připravte 
sklep pro uskladnění ovoce 
řádným vyčištěním a vysířením 
a pak řádným větráním. Také 
hlídejte odrůdy, které chcete 
dát na výstavy, aby byly dobře 
vyzrálé a vybarvené, ať se máte 
čím pochlubit co jste dokázali 
vypěstovat na vlastní zahrád-
ce. Toto je největší odměna za 
celoroční námahu, kterou jsme 
zahradě věnovali.

Na okrasné zahrádce stále do-
sazujte cibulnaté a hlíznaté kvě-
tiny, kterých je teď v obchodech 
dostatek a ve velikém výběru.

Také okrasné stromky a keře 
je nejlépe sázet v těchto měsí-
cích, aby ještě do zimy dobře za-
kořenily a na jaře už vás potěšily 
krásnými květy.

Stále upravujte a zakracujte 
přerostlé stromky a keře. Traviny 
před zimou neseřezávejte a nech-
te tento úkon až na jaro. Ale toto 
vám radím každý podzim, tak si 
to určitě pamatujete. Hlavně je 
třeba udržovat okrasnou zahrád-
ku v čistotě a bez plevelů.

Hlídejte správnou sklizňovou 
zralost jablek a hrušek a podle ní 
sklízejte. Nedozrálá nemá po-
žadující chuť a přezrálá dlouho 
nevydrží zdravá ve sklepě.

Letošní horké a suché léto ta-
ké posunulo zralost ovoce. Kdo 
provedl červnové protrhávání 
hlavně u jablek, tak má krásně 
narostlé a vybarvené ovoce. 
A také se může těšit na dobrou 
úrodu v příštím roce.

Kdo protrhávání provádí 
každým rokem koncem června 
určitě se mnou bude souhlasit. 
Nejdůležitější je toto u někte-
rých odrůd, které mají snahu 
plodit ob rok, jako je Ontario, 
Průsvitné a některé Johnatány 
a další.

Také už kopejte jámy pro 
výsadbu nových stromků, aby 
řádně provětraly a plánujte ná-
kup nových odrůd.

Opět se zmíním o podnožích, 
které jsou základem pro celou 
životnost stromků. Pro nás, pří-
domní zahrádkáře, by měla být 
u jabloní podnož M-9 a slabší ja-
ko je J-TE-F nebo J-TE-G nebo 
ještě MM-106, u které nemusí 
být opora, neboť tato má kotvící 
kořeny. Podnože, jako jsou A-2 
nebo M-4 jsou pro polokmeny 
a vysokokmeny pro sady a ty-
to také plodí později, než na 
zakrslých podnožích. V říjnu 

už si také připravte záhon pro 
výsadbu česneku, a to řádným 
pohnojením a porytim, abysme 
mohli ve druhé polovině října 
česnek zasázet a do této doby 
zem po rytí pěkně slehne. 

Určitě jste dali na moji radu 
v červenci, abyste oseli záhony 
po sklizni zeleniny a brambor 
zeleným hnojením, a to hlavně 
svazenkou, a tím si obohatíte 
půdu potřebnými prvky pro lepší 
úrodu v následujícím roce.

Pečujte také o kompost, 
abyste pro jaro měli dobré hno-
jení. Obstarejte si už také dobré 
hnojivo AGROHUM, které je 
u zahrádkářů na skladě.

V polovině října už také 
přestáváme zalévat kaktusy, aby 
dobře přečkaly zimní období. 
Je nutné, aby byly uchovány 
v bezmrazé místnosti, ale hlav-
ně se suchým kořenovým balem 
kromě vánočního kaktusu, který 
má jiné podmínky a který kvete 
v zimě. U kaktusů před poslední 
zálivkou je třeba tyto ošetřit pro-
ti kořenovce a to zálivkou proti 
savému a žravému hmyzu je to 
buď BI-58 nebo SUMITHION. 
Tento postřik nám zaručí, že na 
jaře máme zdravé kaktusy, které 
budou krásně kvést a udělají nám 
radost. Na jaře začneme se záliv-
kou až kolem 15. března podle 
počasí.

Kdo ještě neodstranil rou-
bovací pásky u jádrovin, ať toto 
urychleně učiní, jinak se nemusí 
dočkat zdárného růstu na jaře, 
neboť tyto neodstraněné pásky 
rouby uškrtí při růstu a můžou 
se lehce vylomit. U peckovin 
jsme toto měli udělat už v čer-
venci. Jednu dobrou věc jsme 
letos zaznamenali, a to, že 
nebyla od jara kadeřavost listů, 
na broskvoních. Buď to bylo 
tím suchem v červnu a červenci, 
nebo už tato nepříjemná choroba 
ustupuje a budeme mít zase jen 
zdravé stromky broskví.

Také si vzpomeňte na odstra-
nění mulče, který jste dávali pod 
stromky. Ten musí před zimou 
na kompost.

Velice doporučuji, abyste 
navštívili zahrádkářské výstavy 
a odnesli si další zkušenosti pro 
zdárné pěstování jak ovoce, zele-
niny, tak okrasné zahrádky. 

Ať se vám podaří zdárně 
ukončit podzimní práce na va-
šich zahrádkách.

To vám přeje
Erich DUXA z BOROVÉ
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křížovka

program kiNa mír HlučíN
Září 2006

Slunce vás může spálit, jídlo otrávit, slova zranit, hudba netrestá 
– může … (tajenka)             Artur Schnabel

VodoRoV NĚ: A. Omyl (nář.); řada (nář.); půjčí (nář.); ven 
(nář.); studil (nář.). B. Stát bývalé Persie; úrodné místo v poušti; dětský 
kočárek (nář.); satelitní stanice; náboženský obraz. C. Černý nápoj; iniciály 
písničkáře Kryla; značka tuny; citoslovce kdákání; chemický prvek; bývalé 
platidlo Itálie; trávník; kulturní dům. D. Motoristická soutěž; operační 
nástroje; přitakání; výmluvnost. E. Zbožná úcta; římská 2; dívčí jméno; 
sladkost (děts.); solmizační slabika; kořist. F. Bota; proudy; SPZ Strako-
nice; nechat projít kouřem; komplet. G. Barvivo na vejce; hudební nástroj; 
chemická značka antimonu; zájmeno; moučník; čidla zraku. H. SPZ Os-
travy; epické dílo; nemocniční oddělení; peřiny pro miminko; přítel člověka; 
družstvo (hovor); snížený tón. CH. Svatební květina; Indián; pan (angl.); 
otřískat rohy; edém. I. Skrýše; značka praček; část chleba; modla; značka 
hudebních nástrojů.

SV ISLE: 1. Pohádková postava; anglický hovorový souhlas; předlož-
ka. 2. Státní pokladna (hov.); zabijačková pochoutka. 3. Roztavená horni-
na; rozkazy. 4. Nerost; vrchní kláštera. 5. Průrva; potomstva. 6. Vesmírná 
loď; objektiv. 7. SPZ Prahy; divadlo (zast.); prostředek na mytí nádobí. 
8. Příslovce; veslo; chemická značka americia. 9. Jak (sloven.); chyba; část 
vozu. 10. Strop (nář.); chemický značka yterbia; ohon. 11. Dívčí jméno; 
past; planetka. 12. TAJENKA. 13. Československé aerolinie; jen (nář.); 
část trupu. 14. SPZ Prahy; část kněžských hodinek; nula; začátek abecedy. 
15. Pomoci; uchazeči. 16. Ostravské komorní divadlo; současný komik; 
značka průměru. 17. Useknout; „S“. 18. Radost; pít po malých douškách. 
19. Šejdířka (nář.); otec. 20. Jednotka plošného obsahu; citoslovce; domů 
(nář.). 21. Filmová postava; pozdrav; nákres. 22. Značka kávy; citoslovce 
osla; otec. 23. Harmonie; lyže.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 9. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za červenec – srpen je Moravcová Magda, Ostrava. Blahopřejeme.

pátek 1.9. v 17.00 hod.
dIVoČINa MP, USA – animovaný z produkce Walta Disneye.

pátek 8.9. v 19.30 hod.,  sobota 9.9. v 17.00 a 19.30 hod.
SCaRy MoVIE 4  MP, USA –komedie, čtvrtý a poslední díl slavné trilogie.

neděle 10.9. v 15.00 hod. 
doba LEdoVÁ 2  MP, USA – animovaný, rodinná komedie. 

neděle 10.9. v 17.00 hod.
ŠIfRa MISTRa LEoNaRda  MP od 12 let, USA – drama.

úterý 12.9. v 18.00 hod., středa 13.9. v 19.00 hod.
PIRÁTI Z KaRIbIKU: TRUHLa MRTVéHo MUžE  MP,  
USA – dobrodružný. 

pátek 22.9. a sobota 23.9. v 19.30 hod.
SILENT HILL   MN,  USA, Japonsko – horror, thriller. Film natočený podle 
nejprodávanější videohry v žánru horor.
sobota 23.9. a neděle 24.9. v 17.00 hod.
ÚČaSTNÍCI ZÁJEZdU   MP,  ČR – komedie podle bestselleru Michala 
Viewegha.

středa 27.9. v 17.00 hod., čtvrtek 28.9. v 15.00 a 17.15 hod.
aUTa  MP,  USA – animovaný, rodinný. Láska prochází pedálem. 

Připravujeme na říjen:
1. 10.   Zeptej se prachu – romantické drama
3. 10. – 4. 10. Garf ield 2
6. 10. – 7. 10. Rychle a zběsile: Tokijská jízda
14. 10. – 15. 10. Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže
24. 10. – 25. 10. Kráska v nesnázích

poDěkováNí Za úroDu
Konec prázdnin bývá ve 

znamení oslav konců žatvy.
Tyto oslavy se konávaly již 

ve středověku na selském hos-
podářství po společné sklizni 
obecních polí.

Jejich obliba vzrostla ze-
jména v 18. století v souvis-
losti s osvíceneckým zájmem 
šlechty o poddaný lid.

Z pole přinášeli ženci věnec 
upletený z obilí, aby jej předali 
hospodáři či majiteli velko-
statku. Někde jej nesla na hla-
vě nejpěknější a nejvýřečnější 
žnečka nebo se do věnce vplé-
talo kvítí a symboly plodnosti 
- pozlacené ořechy, makovice, 
jeřabiny. Bývalo dobrým zvy-
kem věnec uchovávat až do 
Vánoc nebo příštích žní, zrní 
z něj se na Štědrý den sypalo 
slepicím, aby lépe nesly a kra-
vám, aby byly dojné. Přidávalo 
se i do nového osiva, aby byla 
bohatá i další úroda.

Předávání věnce bylo 
doprovázeno veršovanými 
promluvami a vinši, které 
obsahovaly přání hojnosti 
hospodářově domácnosti, 

připomínají se zásluhy ženců 
a požaduje se jejich odměna. 
Součástí dožínkové tradice 
bývá také svěcení věnce v kos-
tele.

Základním poselstvím, 
které Dožínky přinášejí, je 
poděkování za štědré dary, 
jež neposkytl nikdo menší, 
než sama příroda a tuto hlav-
ní myšlenku následují prosby 
o další požehnání. Modlitby 
doprovází také oběti přírod-
ním bohům z toho, co bylo 
naděleno, nejčastěji obilí, ovo-
ce a zvířata. 

Sobota 23. září 2006 bu-
de ve znamení díků za dary 
přírody v Dolním Benešově. 
Uvedení do oslav proběhne od 
14 hodin v kostele sv. Martina 
a od 15 hodin se místní i tu-
risté mohou těšit na IV. roč-
ník Řemesel na rynku, která 
nabídnou řemeslné výrobky 
i pokochání se pohledem na 
řemeslníky při práci.

K uchu návštěvníků doleh-
nou hudební výplody folklór-
ních souborů a na chuť přijdou 
lidové pokrmy. 

kravaře v Září

Kravařský zámek otevřel 10. 
září své brány všem zájemcům 
o prohlídku expozic. V rámci Dnů 
evropského dědictví bude návštěv-
níkům umožněn vstup zdarma, 
a to v době od 9.00 – 12.00 (po-
slední prohlídka v 11.00 hod.) a od 
13.00 do 17.00 (poslední prohlídka 
v 16.00 hod.).

Vzhledem k tomu, že září je 
tradičním časem vinobraní, avizuje 
kulturní kalendář města Kravaře 
na 17. září 2006 oblastní výstavu 
vína spojenou s vinobraním. 

Příznivé účinky umírněného 
pití vína jsou předmětem mnoha 
odborných diskusí. Upozorňuje se 
na přítomnost léčivé látky resverat-
rolu v červeném víně, ve dvou deci-
litrech červeného vína je této látky 
zhruba 600 mikrogramů. Příznivý 
vliv resveratrolu na lidský orga-

nismus je znám asi od roku 1992 
a účinky jsou v zásadě dva. Prvním 
je antioxidační efekt potlačující 
možnost výskytu cévních chorob. 
Další významný je efekt protira-
kovinný. Pokusy u myší, jimž byl 
podáván karcinogen, bylo zjištěno, 
že resveratrol bránil rakovinnému 
procesu. Navíc je prokázáno, že 
resveratrol není toxický. K pre-
venci rakoviny však nestačí běžné 
množství resveratrolu obsažené 
v potravě, jeho množství by mělo 
denně dosahovat 500 miligramů. 
Kromě preventivního účinku na 
choroby srdce  působí resveratrol 
pozitivně také při léčbě Alzheime-
rovy choroby.  

Mírná konzumace alkoholu 
může být prospěšná, tedy vzhůru 
na oslavy letošní sklizně vinných 
hroznů.  
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Historie města –„kravařští ve víru staletí“
Kravaře dostaly v témže 

roce druhého lékaře. Doktor 
Wasnik zde však dlouho nepo-
byl. Odstěhoval se do Kietrze 
za svou vyvolenou, kterou na 
svatodušní svátky 1906 pojal za 
manželku. V době, kdy sloužil 
v obci, vznikla také jeho přiči-
něním první kravařská lékárna, 
která byla potvrzena zemským 
presidentem. První lékárník 
Pavel Barthman pocházející 
z Tarnovic se v květnu 1907 
chopil jejího uvedení do pro-

vozu. Využívali ji obyvatelé 
obou obcí. 

Už na počátku předchozího 
roku proběhla schůze kravař-
ských a koutských zedníků 
k řesťanského odborového 
sdružení, na kterou se „vetřeli“ 
zedníci socialistického sdruže-
ní se svým předákem Františ-
kem Novákem „Epsem“. Tito si 
z měst, kam vyjížděli za prací, 
přivezli myšlenky, které zdejší 
silně katolicky orientovaní lidé 
odmítali. Po vystoupení před-

stavitelů obou proudů byla bě-
hem představování sociálních 
požadavků přerušena diskuse 
a v nastalém zmatku došlo ke 
krvavému střetu. 

Naopak příjemná informace 
zastihla na první jarní den roku 
1906 našeho rodáka P. Josefa 
Hlubka, kterému byla rozhod-
nutím olomoucké konzistoře 
svěřena bořutínská farnost. 
Obyvatelé této obce přichystali 
svému novému panu faráři 2. 
dubna velmi srdečné uvítání. 

Do konce téhož roku se v Kra-
vařích zvýšil počet abonentů 
odebírajících Katolické noviny. 

Rovněž kupci se činili, ja-
ko obchodník Jurczek, který 
připravil velký výprodej vždy 
kvalitního zboží. Přes panující 
nevlídné počasí probíhaly kaž-
dou prosincovou sobotu trhy, 
na nichž se hojně nakupovalo a 
kdo mohl, připravil se na blížící 
vánoční svátky roku 1906.

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště

(Vážení čtenáři, tímto příspěvkem 
začínám seriál „Zpráv z Tichomo-
ří“, který bude víceméně povrchně 
pojednávat o mé právě probíhající 
cestě po ostrovech Jižního Pacifiku.)

To, co se nepodařilo řadě 
zemí, funguje zde, na třech 
atolech v Polynesii.

Miniaturní národ bez hlav-
ního města, přístavu, letiště, 
s populací 2000 obyvatel.

Ostrovy Tokelau, spadající 
pod Nový Zéland, jsou rarita 
sama o osobě. Dva týdny před 
tím, než jsem podstoupil 30ho-
dinovou plavbu lodí a stanul na 
bílé pláži tvořené úlomky korá-
lů, se tam konalo referendum 
o nezávislosti.

Výsledek?
Většina se vyslovila pro 

setrvání pod ochranou No-
vého Zélandu. Vůbec mě to 
nepřekvapilo. Nový Zéland si 
je hýčká jako v bavlnce. Chceš 
si postavit nový dům? Žádný 
problém. Nový Zéland ti na 
to poskytne veškeré potřebné 
prostředky. Chceš studovat na 
univerzitě v zahraničí? Nový 
Zéland ti to uhradí, včetně po-
platku za ubytování.

Elektřina, internet a voda 
je tam zdarma. Voda je samo-
zřejmě dešťová, zásobníky na 
ni poskytl kdo jiný než Nový 
Zéland. Osobně jsem navštívil 
ostrov Atafu, nejmenší z nich. 
Nebyl tam totiž žádný hostel 
či cokoli podobného. Ubytován 
jsem tak byl u rodiny, navíc 
u policajta. Ten tam však nemá 
téměř žádnou práci. Krimina-
lita tam neexistuje, a pokud se 
někdo opije způsobem, že ztratí 
kontrolu nad sebou a tropí vý-
tržnosti, nečeká jej nic jiného 
než práce pod policejním do-

zorem. To se však moc neliší 
od činnosti ostatních. Možnost 
zaměstnání je tam prakticky 
nulová, všichni se tak podílí 
na společenských pracích, kte-
ré jsou placeny ze štědré kapsy 
Nového Zélandu. Setkal jsem 
se tam s klukem, který studoval 
v Austrálii, ale vrátil se zpět na 
svůj rodný ostrov. Naskytla se 
mu tam možnost zaměstnání 
na základě jeho vzdělání, on to 
však odmítl, protože by pobíral 
více peněz než ostatní.

To už pak ani nepřekvapí, 
když se jde společně na lov 
ryb a kompletně celý úlovek se 
přerozdělí mezi celou vesnici.

Stejně tak je možné použít 
cokoli od souseda, protože 
příště může on něco potřebovat 
ode mě. 

Původní polynéská kultura 
tam sice mnoho utrpěla, slovo 
stařešinů však svou váhu stále 
má. Bez nich se tam nevrtne 
ani noha, jak se říká. Jelikož 
jsem tam byl přes Velikonoce, 
zavítal jsem i do tamního pro-
testantského kostela, a to hned 
třikrát.

Cestuji především za kultu-
rou, a ať chci či nechci, kostel je 
v Tichomoří centrem všeho.

Pár dnů později jsem potkal 
jednu babičku, která právě vy-
ráběla tzv. „ruční fén“ což není 
nic jiného, než zařízení k ovívá-
ní v tamním horku. Pohlédla na 
mě, usmála se a řekla mi, že si 
mě v kostele vždy všimla. Chví-
li pokračovala v práci a znovu 
na mě pohlédla a řekla mi: Mi-
luji Tě, protože Tě miluje Ježíš.

Popravdě dojat sbalil jsem si 
svůj batoh a nechal se dobrovol-
ně vysadit na jednom z mnoha 
neobydlených ostrovů tamní 

laguny. Voda měla odstín jako 
v bazénu se světle modrými 
obkladačkami a její teplota? Za 
odlivu to byl 5 minut odsta-
vený čaj, za přílivu asi tak 10 
minut. Skvělé potápění nemá 
ani cenu zmiňovat. Namátkou 
si vzpomenu pro mě neznámé 
druhy žraloků a placaté ryby 
Sting Rays. Osobně však ne-
dám dopustit na západy slunce, 
které mají v Tichomoří trošku 
jiný nádech. Zvláště pak, když 
se přitom popíjí šťáva z čerstvě 
utrženého kokosu.

Samoa. Jí se tam tak dlouho, 
dokud se neunaví

Další zastávkou byla Sa-
moa. O té se říká, že tam se jí 
tak dlouho, dokud se neunaví. 
A je to pravda. Nebyl tak pro 
mě problém vysvětlit si tamní 
monstrózní autobusy Toyota. 
Mají co vézt!

Dost často jsem se tam setkal 
s otázkou, zdalipak jsem že-
natý. Jednou, když jsem čekal, 
až zprovozní počítače v jedné 
Travel agency, trávil jsem čas 
poblíž přístavu pod tradičním 
přístřeškem. Přišla ke mně sil-
ně obézní žena neurčitého věku 
a ptala se, jestli jsem ženatý.

Pak na mě vytáhla svůj zápis-
ník s několika jmény a požádala 
mě o 3 Tala, příspěvek na míst-
ní kostel. Odmítl jsem s tím, 
že tamní kostely jsou podle mě 
dost bohaté. Sám jsem napočítal 
7 kostelů, a to jenom ve městě 
Apia. Ptala se, jak se mi tam líbí 
a kdy odjíždím. Opakovala svůj 
požadavek a já opakoval svou 
již vyřčenou odpověď. Ptala se, 
kde spím, to jsem jí však neřekl. 
Pouze jsem odvětil, že zásadně 
nespím v hotelích, poněvadž 

nechci dělat bohaté bohatšími. 
Dodal jsem, že upřednostňuji 
pobyt u rodin a tím podporuji 
ty, kteří ty peníze potřebují. 
V tom na mě „vytasila“ zajíma-
vý nápad.

Doslova řekla: „Dobře, tak 
vezmeme taxi a pojedeme spolu 
daleko na nějakou nádhernou 
pláž.“ „A co tam budeme spolu 
dělat?“ zněla má na oko naivní 
otázka. „Pojedeme prostě na 
výlet a ty mě tam pomiluješ 
a pak mi zaplatíš,“ dodala. Udě-
lala pár kroků vpřed a opřela 
se o mě svým tlustým břichem 
ve špinavém tričku. Reagoval 
jsem úkroky vzad s tím, že si 
nejsem jist, zda bych ji zvládl. 
„Přece jen jsi podstatně větší 
váhová kategorie a navíc mi 
připadáš až moc zkušená. Na 
to mých necelých 60 kg asi 
není vhodných,“ řekl jsem jí. 
Ona to však nevzdala a snažila 
si mě trumfnout tvrzením, že 
si lehne na zem a pak si s ní 
můžu dělat, co chci. To už mě 
dovedlo k totálnímu smíchu. 
Ona však nekončila a snažila 
se situaci zachránit tvrzením, 
že to naposledy dělala v roce 
1974, takže žádnou zkušenost 
nemá. „To je skoro tehdy, když 
jsem se narodil,“ odvětil jsem. 
Nakonec ještě žebrala peníze na 
nové boty. „K čemu by ti ale by-
ly? Vždyť vietnamky, které máš 
na sobě, tu nosí úplně všichni, 
včetně turistů!“

To byl můj poslední zásah 
a konec diskuse.

Nedostala ze mě vůbec nic, 
kromě upřímného smíchu a svět 
byl tak zase o něco veselejší.

Pokračování příště
Převzato z Bolatického zprav.

Dali Kupka

reálNý komuNismus v praxi – ostrovy tokelau
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Pokračování z minulého čísla
Tuž to bylo smichu, peři fira-

lo a četka Anna byla dychavična, 
tuž se hned začla dušič. Ja už 
sem se věděla rady. Četce sem 
zaraz uvázala přes nos a gembu 
šnuptychlu a byl pokuj. Nejvěc 
sme se dycky smiali, jak otata 
spominal jak byl v učeňu u šveca 
v Petřkovicach. Švec měl děcek 
požehnaně a tuž otata v prvšim 
roku většinu robil kinderme-
dlu opatroval děči. Majster byl 
urostly pohledný chlop s pěs-
tovaným špičatým fusem, jak 
uvažoval lebo mluvil tak ten fus 
hlaskal a špicoval. Pro pohlavek 
nešel nikda daleko. Jak kery učeň 
něuměl, už ho měl seděč, až se 
mu hlava obračila na třištvrči-
našest.

Majstrova každy děň pro 
učně uvařila velký hrnec melty 
s cikorku a chleba namazala 
fetem, ale enem jak se pravi 
šnelcugem, no zalepila ďurky, 
ale věčně hladným synčiskum 
všecko šmakovalo. Jeden raz se 
tež ty jejich děcka honily, hazaly 
po sobě papučama a jeden lebo 
dva papuče spadly do hrnca s ka-
fejem. To viče, tehdaj se galatky 
nenosily, děcko vylečelo na plac, 
čaplo a neraz to šlo i na papuče.

Otata se šednul ku svačině 
a dušil chleba bez kafeja. Jak to 
majster zmerčil, chvilu chodil 
sem a tam, potahoval fus a po-
tem ho vytáhnul za ucho raus 
a něch mu poví, čemu to kafe 
něchce. Otata se chvilu ošival, 
aie potem mu pověděl. Majstrovi 
se zdvihnul žaludek, bo to kafe 
tež koštoval a ohromně mu šma-
kovalo....

V učenu byl jeden synek co 
teho moc neuměl a tuž většinu 
posluhoval. Raz ho majstrova 
poslala do kurnika z hnizda vy-
brač vajca. Synek opasany mod-

rým ševcovským fěrtuchem vylez 
po vysokym žebřu, zastrčil konce 
fěrtucha do zubu, napočnul vajca 
vybirač opatrně do fěrtucha. No 
nebylo ich málo, chvilu to trvalo, 
miž s plnym fěrtuchem vajec za-
čnul po žebřu slizač nadul. Synci 
pod žebřem na něho naschval 
volali, velej tych vajec ma, ale 
un s koncama fěrtucha v zuboch 
enem cošik huhňal. Nedali mu 
pokuj, robili pošklebky až se 
ozvalo Patnast a synci měli sma-
ženicu na hlavách.

Raz poslal majster otatu do 
jakejšik bohatej rodiny s butka-
ma. Otata tam šel rad, bo synci 
povědali, že jak tam přidu kole 
poledňa, tak tam dycky za cestu 
dostanu taleř fajnej horkej po-
livky. Neciganili. Otata se celu 
cestu radoval, a richtyk! Enem 
odevzdal butky a už před nim 
stal taleř s okatu polivku a otata 
napočnul ješč. V tym se za nim 
ozvalo: Guten apetyt a otata 
se tak zleknul až mu zaskočilo 
a z nosa vyskočilo rovno do tej 
polivky, ani žaba do rybnika. 
Dívka, kera to zavinila mu taleř 
zaraz odněsla ale novy už ne-
přinesla. Tak zid otata polivku 
suchym pyskem.

Jak to bylo v tej době všudě, 
stal i u otaty na placu na kra-
ju hnoja dřevjany hajzel. Ale 
komu by se v žimě lebo v noci 
chčelo lečeč na plac. Temu byly 
ve staveňach nočňaky. Všelijake, 
šklarne, plechove ale muj otata 
měl bily porcelanovy s kvitkama. 
Ten byl enem jeho. Opatroval ho 
jak oko v hlavě. Každy děň rano 
ho vysnažil a jak svičilo slunečko, 
tuž ho potem nasadil na štachetu 
od plota. Možna to měl misto 
dezinfekce, něvim. Jeden raz tež 
oma plela na zahradě, sem tam 
odhazovala jakyšik kamiček a co 
čert něchčel, trefila se prosto do 

teho vzacneho nočňaka a hned 
z něho byly dva. Tuž to byl do-
nerveter, my se něstačili divič, 
to ešče naše uši něslyšely. Dluho 
potem lítal otata po jarmakach, 
miž taky podobny nočňak kupil.

Neměli to či naši předkové 
lehke. V kuchyni se muselo to-
pič i v leče, aby se muh uvařič 
obid, aby byla čepla voda, kafe 
a tež demfer s kobzolami pro 
hospodarku. A ty všudypři-
tomne muchy. A tuž bezmalaj 
jeden raz se otata jako dycky 
po obědě štreknul na dřevjanu 
lavku v kuchyni a jeho děvucha 
Olga mu mušela odhaňač muchy 
šnuptychlu. Rada to robila, bo 
jednu ruku na kline přidržovala 
a čitala rodokaps a ze šnuptychlu 
v druhej ruce odhaňala otatovi 
muchy. Všecko by bylo dobre, 
dyby hned vedle na stole něstal 
hrnec s čeplyma povidlama. Ol-
ga čitala, a něvšimla se, že koněc 
kapesnika se namačal do povidel 
a ona s tym šmirala opu po hlavě 
a po vlasech. Jak se spamata-
la, tuž měl opa vlasy i čelo od 
povidel a obudil se. Rodokaps, 
něrodokaps, v kyty!

O tym jak to tu chodilo po 
vojně už bylo napisane došč. ale 
němělo by se zapominač! Rusi 
odtáhli a všeci mysleli, že budě 
pokuj. No něbylo temu tak. Pořá-
dek začli robič komisaři a narod-
ni spravci a někere rodiny musely 
išč s malym pinklem v ruce na 
odsun a druzi se bez hanby ešče 
do čepleho šedli. Něraz se stalo, 
ludě se vračili z f lichtu s malý-
ma děckama a neměli kaj hlavu 
složič. Kvartyry obsazene dosi-
dlencama a mezi luďama plno 
strachu a marneho čekani, ezli se 
ten jejich z tej vojny vrači. Hru-
za! A k temu ta řeč. Německy se 
něsmělo, motaly se dohromady 
češčina, němčina a mezitym „po 

našemu“. Došč dluho mi trvalo, 
miž se to dalo posluchač.

Potem přišel befel a někere 
ročniky musely išč do lesuv a na 
pola sbirač ni raz enem torza 
mrtvych vojakuv a sedlaci ich 
na vozach vozili na novy Rusky 
hřbitov do společneho hrobu. 
Muj ročnik musel išč ukluzač 
do kasaren, kaj už byli česke 
oficiry. Ja měla enem německe 
školy a tuž to bylo cošik, jak se 
mě jeden optal ezli něvim, kaj 
tu najde „zouvak“ a ukazoval na 
svoje buty. Myslela sem se, že 
hleda šveca, tak sem ukazovala 
a koktala, že tam na rynku až na 
koncu. Oficir se smial, věděl, že 
un o koze a ja o voze, chytnul mě 
kole ramen: Jak se jmenuješ, dí-
venko? Pravim, Inge a un na to:
Viď, Jiřinko, jednou z tebe bude 
dobrá Češka.

Ale jednu fajnu spominku 
na ten čas po vojně přecej mam 
i choč sem se musela něchač 
ustřihnuč ty dva moje hrube 
dluhe copy, bo to bezmalaj byla 
německa moda. Chodila sem 
už do Jednoročního učebního 
kurzu. Kdošik mi daroval fajne 
bavorské sako a ja jedneho dňa 
kračala paradna po Ostravskej 
ulici. Připadala bych se ani grof-
ka, kdybych za sebu nětahla dře-
vjany vůzek s kobzolama. A ešče 
ku všeckemu se objevil muj pan 
učitel zpěvu Adamec. Druhy 
děn sem ve škole čekala ezli mi 
pan učitel co řekně kvuli temu 
německemu saku. Ale nic. Za 
jakyšik čas se chystal nacvičovač 
dětsku operu Jaroslava Křičky 
„Ogaři“ a ja světe div se, dostala 
hlavni rolu Rozinky. Opera měla 
veliky uspěch a je to k něuvěřeni, 
že letoš 8. května temu budě už 
šedesat let. Pospominala sem, nic 
mě to nestalo, a už je mi lepši.

Inge Halfarová z Kobeřic

Jak Nemam spáNi

Obecní bezdrátový rozhlas
V naší obci se v současné do-

bě dokončují práce na instalaci 
a zprovoznění bezdrátového roz-
hlasu, který nahradí už značně 
zastaralý a poruchový stávající 
obecní rozhlas.

Nový obecní bezdrátový 
rozhlas včetně nové moderní 
ústředny pro hlášení jsme pořídili 
v rámci dotace z rozpočtu Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského 
kraje, kdy jsme využili možnosti 

společného projektu s ostatními 
obcemi v rámci Sdružení obcí 
Hlučínsko. 

Z našeho rozpočtu byla tato 
akce financována částkou 265 tis. 
Kč, zbytek asi 1 milión Kč jsme 
získali z této dotace.

V nejbližších dnech bude 
prováděno testování a ověřování 
funkčnosti tohoto nového roz-
hlasu, takže Vás, vážení občané, 
chceme požádat o porozumění 
a spolupráci - v případě, že při 

hlášení novým rozhlasem nebude 
hlášení dobře slyšet, nahlaste to 
k nám na obecní úřad a my se bu-
deme snažit provést nápravu.

Protipovodňová hráz
Jednou z mnoha investičních 

akcí, které se podařilo prosadit 
v naší obci, je výstavba proti-
povodňové hráze v dolní části 
naší obce. Tato hráz proti stoleté 
vodě bude v nejbližších dnech 
dokončena a na tuto hráz bude 
navazovat ještě stavba stavidla na 

Mlýnské strouze v místech pod 
tenisovými kurty. Tato více než 
10miliónová akce, která je finan-
cována Povodím Odry Ostrava, 
by měla ochránit naši obec před 
běžnými povodněmi.

Po její dostavbě rovněž padne 
tzv. stavební uzávěra, což zname-
ná, že v současné zátopové zóně se 
pak budou moci stavět opět nové 
objekty, ať již pro bydlení či jiného 
účelu, např. kabiny pro fotbalový 
klub.

obec velké Hoštice
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třešňovou aleJí (čteNí Na pokračováNí)
4
Edeltraud  zamyšleně hledě-

la na vesnici před sebou. Kdyby 
jí bylo o padesát  let méně, asi 
by se chvěla dojetím a nedo-
čkavostí. Teď, v pokročilém 
věku, ji bolely nohy a chvěla se 
vyčerpáním. Cosi jako dojetí ale 
cítila. Znovu uvidí svůj domov. 
Zkřivila rty do úsměvu. V uply-
nulých padesáti letech bydlela či 
spíše žila a leckdy jen živořila 
na mnoha místech. Domov ale 
měla jen jeden. V Třebomi.

Přinutila své tělo k pohybu. 
Zalitovala, že nechala své auto 
v Sudicích a celou tu dlouhou 
cestu třešňovou alejí šlapala 
pěšky. Celé tělo ji bolelo, v pra-
vé noze ucítila křeč. Usmála se. 
Padesátiletý sen. Jde sama ces-
tou ze Sudic a blíží se k Třebo-

mi. Rozpoznává domy, stromy, 
lidi. Je šťastná. 

A skutečnost? Belhá se 
cestou ze Sudic do Třebomi 
a nepoznává nic. Ani domy, 
ani stromy. A lidi? Kde jim je 
konec…

Edeltraud došla k bílé tabuli 
s nápisem Třebom. Český název 
její vesnice. Za tabulí oprýskané 
domy, padající ploty, kolem sil-
nice vzrostlý plevel. Stodola na 
začátku vesnice, kdysi součást 
jednoho ze statků, byla polo-
rozpadlá. Edeltraud pocítila 
úzkost a strach. Přesto šla dál. 
Domy kolem silnice si pamato-
vala, ale nepoznávala je. Čpěla 
z nich chudoba a beznaděj. Ona 
si je pamatovala udržované. 
Přestože byla válka a nedaleko 
Třebomi procházela fronta, 

domy v Třebomi byly pěkné, 
útulné, v zahradách i za války 
kvetly nejrůznější keře a kvě-
tiny, stromy bývaly obtěžkané 
plody, zelený trávník svítil…

Po levé straně silnice přiby-
ly domy. Připadaly jí šedivé a 
ošklivé, zavalené harampádím. 
Pokračovala dál v cestě a úzkost 
v ní sílila. Lidé, které potkala, 
vypadali uboze a dokonce ji ani 
nepozdravili. Usmívala se na ně 
a hledala v nich podoby lidí, 
které znávala. Všechno ale bylo 
jiné a všechno, co si pamatova-
la, bylo pryč.

Došla do míst, kde kdysi 
snad stával jejich dům. Místo 
bylo pusté. Zaváhala, ale pak se 
na zaplevelený pozemek odvá-
žila vstoupit. Prošla místy, kde 
kdysi musela být vrata do dvo-

ra, a bezradně hledala alespoň 
zbytky domu. Všude jen roští. 

Zapochybovala o svých vzpo-
mínkách. Nebyl dům jinde? Asi 
sto metrů před sebou uviděla 
koruny stromů. Jabloňový sad 
za stodolou. Stodola byla pryč, 
ale jabloně zůstaly. Vykročila 
směrem k sadu a zavrávorala. 
Šlápla na zbytky zdiva.

Zapomněla na bolavé tělo, 
úzkost a smutek.

Ušlapala kus travnatého 
porostu v místech, kde předpo-
kládala vstupní dveře do domu 
a po chvíli narazila na kamenný 
schod. Z boku schodu na ni 
hleděla značka kameníka, který 
kdysi dávno opracoval kámen 
v schod. Byla doma.

Pokračování příště
Eva Tvrdá

Mont Blanc – 4807 m n. m.
Odjezd z Bolatic byl v so-

botu ráno 1. 7. v 9.30 hodin 
směr Praha, Plzeň, Rozvadov, 
Norimberk, Karlsruhe, Bern. 
Před Bernem jsme strávili první 
noc na parkovišti u benzínové 
pumpy. V neděli v 6.00 hodin 
ráno jsme pokračovali směr 
Martigny. Na francouzské hra-
nici jsme na odpočívadle vybalili 
vařiče a uvařili vydatnou snídani. 
Okolo 9.00 hodin jsme pokračo-
vali do Chamonix (pod Mont 
Blanc).

Zde byl úkol jasný. Krátká 
prohlídka krásného podhorského 
města, ale hlavně v Alpi centru 
zjistit počasí na následující tři 
dny. Čekala nás dobrá zpráva 
(pondělí jasno, úterý dopoled-
ne jasno, úterý odpoledne se 
mělo zatahovat). Proto jsme se 
okamžité rozhodli, že nahoru 
půjdeme ještě dnes v neděli, bez 
aklimatizační túry. Z Chamonix 
jsme se rychle přesunuli do ST - 
Gervais ke stanici zubačky. Tady 
nás čekala nemilá zpráva, a to, že 
poslední spoj jede v 14.50 hodin. 
Nezbylo nám nic jiného než na-
balit všechny potřebné věci do 
hodiny, což bylo velmi málo ča-
su. Druhou noc jsme tedy strávili 
v campingu v ST Gervais (cena 5 
euro/osoba). I to bylo dobré, je-
likož po dvou dnech v autě jsme 
si trošku odpočinuli a hlavně 
vykoupali.

V pondělí 3. 7. ráno v 7.00 
hodin jsme stepovali na nádra-
ží, protože odjezd zubačky byl 
v 8.00 hodin (zpáteční lístek stál 

23 euro). Zubačka nás asi po půl 
hodině jízdy vyvezla do výšky 
2372 m n. m. Já chtěl okamžitě 
po vystoupení vyrazit směr Gu-
trem, abychom žleb pod Gutrem 
přešli mezi prvními, dokud ještě 
nepadá kamení. Jenže mých pět 
kamarádů bylo jiného názoru. 
Začali se převlékat do zimního 
oblečení, takže po patnácti mi-
nutách byli připraveni vyrazit 
(mezi posledními).

Batohy byly hrozně těžké, je-
likož jsme nesli nahoru spacáky, 
2 stany, teleskopické tyčky, cepín, 
mačky, jídlo na tři dny apod. Po 
hodině stoupání u Bivaku ve výš-
ce asi 2700 m n. m. jsme udělali 
krátkou přestávku na doplnění 
kalorií. Pod chatou Tetě Rouse, 
3167 m n. m, jsme přišli na první 
sněhové pole. Asi 500 m se dalo 
projít po sněhu bez maček a pak 
následoval krátký hřebínek a do-
razili jsme na nejnebezpečnější 
místo dnešního výstupu. Žleb 
pod Gutrem. Tady každou chvíli 
z výšky 300 m padá kamení, kte-
ré uvolňuje slunce svítící na pro-
mrzlou skálu, ale také nepozorní 
alpinisté lezoucí před námi. Žleb 
jsme šťastně přelezli a následoval 
výstup strmými skalami asi z 1/3 
jištěn ocelovými lany. Na chatu 
pod Gutrem 3817 m n. m dorazil 
v 15.00 hodin jako první Václav 
a Božka. Asi po dvaceti minu-
tách Lucka, já, Fredy a Josef. 
Posledních 200 m výstupu nás 
již doprovázela bouřka a padaly 
zledovatělé kroupy. Václav M. již 
hlásil, že ubytování na chatě je již 
plně obsazeno, ale že v restauraci 

na zemi je možno po 20.00 hodi-
ně přespat na zemi za 14 euro. Já 
se rozhodl nocovat ve stanu, jen-
že jsem byl sám proti pěti, a tak 
asi 200 m nad chatou jsem stavěl 
stan v krupobití. V 16.30 za 
mnou přišel Václav M., že mám 
jít dolů k chatě, jelikož tam jsou 
všichni. Došlo mezi námi k vý-
měně názorů. Já zůstal nahoře ve 
stanu. V 17.00 jsem byl po jídle 
a poté jsem si dal třetinku piva, 
kterou jsem vynesl nahoru. Asi 
na hodinu jsem usnul. V 18.30 
přišla za mnou Lucka, jestli mů-
že do stanu. Krátce po ní Fred. 
To už bylo krásné počasí a svítilo 
slunce. Okolo 19.00 hodiny při-
šli Josef, Božka a Václav postavit 
druhý stan. V 19.30 – 20.30 jsme 
zase byli jeden tým. Nafotili jsme 
pár fotek a zalezli do spacáků, 
protože teplota šla už do -1 °C. 
Ve 22.00 hodin Fred okřikoval 
Poláky, kteří byli moc hluční. 
Před půlnocí přišla další bouřka. 
Fred se mě ptal jestli prší nebo 
sněží, jenže mně to v tu chvíli 
bylo úplně jedno, jelikož jsem byl 
rád, že se mohu vyspat. V úterý 
4. 7. ráno okolo 2.00 hod. kolem 
našeho stanu prochází první tři 
horští vůdci se svými klienty, 
a pak další a další.Nám se poda-
řilo vyrazit ve 3.00 hodiny ráno. 
Věděli jsme, že cesta na vrchol 
trvá 4 - 4,5 hod. Stoupali jsme 
ve dvou tříčlenných družstvech 
nahoru. Byli jsme navázáni na 
lano, v mačkách a na hlavě oz-
dobeni čelenkami. První velký 
kopec Dome du Guter 4304 m 
n. mořem jsme dosáhli asi v 5.00 

hodin. To se už začalo rozední-
vat. Je skvělý zážitek vidět, jak 
se klikatí had tvořený z malých 
světýlek horolezců a jak stoupá 
vzhůru... V sedle u Ref Valot 
jsme poprvé došli naše první 
družstvo. Někomu mrzly prsty, 
jinému byla zima na nohy, proto 
jsme pokračovali hned dál.

Mráz po zádech mi šel ve 
výšce 4700 m n. m, když jsem 
viděl Josefa, že jde sám a není 
přivázaný na laně. To byl velký 
hazard! K vrcholu Mont Blan-
cu 4807 m n. m jsme dosáhli 
v úterý 4. 7. 2006 v 7.30 hodin. 
Po vzájemné gratulaci dosažení 
vrcholu, po společném fotu, pro-
hlídce okolních vrcholů jsme asi 
v 7.50 zahájili sestup, protože na 
vrcholu hrozně foukalo a mrzly 
prsty na rukou. Sestup na Gut-
rem 3817 m n. m nám trval asi 
3 hodiny, takže v 11.00 hodin 
jsme odpočívali ve stanech. 
Všichni byli dost vyčerpaní. Ve 
14.00 hodin jsme zahájili sestup 
z Gutru k Bivaku do výšky 2700 
m n. m. Tady jsme strávili další 
noc. Ráno v 7.00 hodin jsme 
začali sestupovat k zubačce 2300 
m n m.

V poledne jsme už Mont 
Blanc obdivovali z Chamonix. 

Výstup absolvoval Václav 
a Božena Mrovcovi, Teuerová 
Lucie, Blokeš Josef, Kolarčík 
Alfréd a Heider Pavel.

Za turisty Heider Pavel
PS: 0becní úřad Bolatice blaho-

přeje účastníkům výstupu na Mont 
Blanc k vynikajícímu sportovnímu 

výkonu.

bolatičtí turisté Na střeše evropy
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o poZemkovém katastru Na HlučíNsku
(č. Jurek a a. štváN – Zeměměřický věstNík ročNík 1932)
O Hlučínsku z hlediska 

zeměměřiče nebylo u nás 
– pokud víme – dosud ničeho 
napsáno, ač již uplynulo 12 
let od té doby, kdy se stalo 
částíi naší republiky. To snad 
proto, že leží tak nějak z ruky 
a málokdo se oň zajímal, kdo 
nemusil. A přece je tu pro 
zeměměřiče hodně problé-
mů, rozhodně více, než tam, 
kde jsou poměry spořádané. 
Soudíme proto, že nebude na 
škodu, povíme-li o této ze-
mičce, co jme se při své práci 
dověděli. Aby naše kresba by-
la úplnější, začneme s trochou 
dějepisu a stručným vylíčením 
povšechných poměrů.

Hlučínský okres, čítající 
38 obcí s 50 000 obyvateli na 
316 km2, je osídlen obyvateli 
národnosti české kromě dvou 
obcí Sudic a Třebomě. Čes-
koslovenské národnosti bylo 
podle prvního sčítání 83 %, 
německé 16 % a polské 1 %. 
Podle toho je okres ve smyslu 
mírových smluv i jazykového 
zákona jednojazyčný. Vyučo-
vací řečí je čeština, nikoliv 
opavské podřečí, jimž se 
v kraji mluví a které je hodně 
promíseno němčinou. Okres-
ním městem je Hlučín  s 5 000 
obyvateli. Odnárodnění kraje, 
o nějž Prusko zvláště ve škol-
ství a zejména v posledních 
50 letech velmi intenzivně 
usilovalo, se sice nezdařilo, 
zanechalo však v mysli lidu 
patrných stop, jež odstranit 
bude těžkým úkolem národní 
školy. 

Hlučínsko je částí bývalého 
kraje Opavského, který patřil 
svého času k Moravě. 

Od r. 1318 k lonilo se 
k Slezsku, až s ním po r. 1613 
splynulo úplně. Jen statky 
olomouckého arcibiskupa na 

Opavsku zůstaly na Moravě, 
dodnes k ní náleží jako mo-
ravské enklávy. 

Po nešťastném míru vra-
tislavském r. 1742 připadlo 
Prusku nejen Dolní Slezsko, 
ale i větší část Horního Slez-
ska a tím i Hlučínsko. Leč 
dějinná spravedlnost napra-
vila světovou válkou křivdu, 
a z bývalého Opavska byla 
nám vrácena aspoň jeho hlu-
čínská část mírovou smlouvou 
St. Germainskou.  Přivtělení 
hlučínského kraje sta lo se 
zákonem z 30. ledna 1920, 
č. 76 Sb. z.a n., obsazení pak 
provedlo se na dvakrát: v 36 
obcích dne 4. února 1920 
a v Hati a Píšti dne 16. března 
1923.

Státní hranice na Hlučín-
sku z poválečné delimitace 
jsou velmi nevýhodné, nikde 
se neopírají o přirozené pře-
kážky, jako jsou pohoří nebo 
větší řeky. Hranice, začneme-
-li u Anaberku, naproti Bohu-
mínu městu, běží přes samá 
pole a háje severozápadním 
směrem k městečku Sudicům 
a obrací se pak k Opavě.

Kromě lesů náležely na 
Hlučínsku ohromné plochy 
zemědělské půdy pruské 
šlechtě Rotschildům. Po zru-
šení poddanství po r. 1809 
utvořilo se zase mnoho ma-
lých usedlostí o 1-2 ha půdy. 
Roztříštění selské půdy pod-
porovalo ještě právo zvykové, 
obvyklé mezi Slovany i jinde 
(Slovensko) tím, že se stat-
ky rozdělovaly mezi dědice 
stejným dílem, takže se tam 
vyvinul četný venkovský pro-
letariát, jejž půda jen těžko 
uživí a jenž je proto odkázán 
na práci v továrnách, dolech 
a velkostatcích. 

Za zmínku stojí, že oby-
vatelé Hlučínska sebe zovou 
Moravci a že označují svoji 
řeč za moravskou. Starší čtou 
jen švabachem, latinka na ně-
meckých školách byla úmyslně 
pomíjena. Kapitolou pro sebe 
je komolení čistě slovanských 
jmen pravopisem německým, 
které může úřadům způsobiti 
v záznamech hodně nepříjem-
ností. Není pochyb o tom, že 
jména Morawetz, Twurdy, 
Sniehotta, Kotterba, Newr-
zella aj., jichž je na Hlučínsku 
dobrých 80 %, byla psána fo-

neticky a německou ortograf ií 
neprávem. Bohužel směro-
datné úřady naše nestarají se  
o vrácení do původního stavu 
a úředníci, kteří se s lidem ve 
službě stýkají, píší jména ne-
jednotně. To národní kolísání 
projevuje se zřejmě u typu 
občana Hlučínska v tom, že se 
na českém protokole podepíše 
česky, na německém opise pak 
německy. Je to skoro jak by-
chom řekli vyšší tolerance, na 
kterou my druzí nejsme dosud 
zařízení. 

Hlučínsko patří v pozem-
kovém katastru mezi ona 
území, pro která nařizuje 
katastrá lní zákon provésti 
měření, jež by se srovnávala 
s ustanovením hlavy II. zá-
kona. A stanoví, aby tu zůstal 
zatím podkladem pro vyměře-
ní pozemkové daně dosavadní 
operát tak dlouho, dokud ne-
nabude platnosti operát vzešlý 
ze zaměření nového. V dů-
vodové zprávě dovozuje se, 
že dosavadní operát pruský, 
zvláště mapoví, je méněcenný 
a že je nevyhnutelně nutno 
nejen z důvodů daňových, aby 
i v těchto územích byl zaveden 
operát rovnocenný s operáty 
v historických zemích. 

Nové původní měření 
Hlučínska koná katastrální 
měřičský úřad opavský svým 
oddělením pro nové měření 
na základě přechodných usta-
novení katastrálního zákona. 
Podle odst. 2 § 105 zákona 
přispívají na měření také obce, 
jichž se měření týče. Jejich 
podíl činí na celkových vydá-
ních podle odhadu asi 10 až 
30%. Poněvadž na Hlučínsku 
nejsou obce zámožné, využívá 
se ustanovení o bezúročných 
zálohách. Je nasnadě, že tato 
okolnost, zejména v nynějších 
těžkých dobách hospodář-
ských ztěžuje také polní práci 
a činí zřejmým rozdíl mezi 
obnovou katastru, která se 
sjednává zpravidla na přímou 
žádost obce, a původním říze-
ním, kde zájem je převážně na 
straně státu. 

Původní řízení bude tře-
ba provésti na Hlučínsku ve 
všech obcích, s výjimkou 6 
nově komasovaných území, 
a to: Kozmic (1909/10), Vře-
siny (1910), Kout (1902-07), 
Darkovic (1902-04), Hněvošic 

(1898-99) a Chuchelné (1895-
96). Kde měření bylo prove-
deno pruskými úřady v letech 
zapsaných v závorkách, ale 
kde bude třeba doměřiti ještě 
místní trati, části nescelené 
(bývalé statky), reambulovati 
celá území, vyrýsovati mapy 
a poříditi celý písemný operát. 

Podrobným měřením zača-
lo se na Hlučínsku v r. 1929 
a dosud byly zaměřeny obce: 
Vrbka, Hlučín,  Bobrovníky, 
Hošťálkovice, Lhotka a Pe-
třkovice. Program letoška 
a budoucího roku obsáhne 
Ludgeřovice, Koblov, Antošo-
vice a Šilheřovice. Mapy byly 
vyhotoveny a k reprodukci 
odeslány z prvých 3 obcí. 
Původní měření na Hlučínsku 
má se skončiti v r. 1950. Pod-
le dosavadního tempa lze se 
nadíti, že ve stanoveném čase 
bude také ukončeno… Jak se 
to naším předkům podařilo, 
někdy příště.

Cílem tohoto článku bylo 
informovat obyvatele Hlučín-
ska o historii tvorby map na 
jejich území. Mapy pozemko-
vého (a předchozích katastrů) 
katastru dle zák.177/1927 Sb. 
byly nedílnou, ale jenom gra-
f ickou (technickou) součástí 
právních vztahů k nemovi-
tostem. 

autor tohoto článku v yzý-
vá oby vatele Hlučínska, kte-
ří vlastní staré mapy, nevědí 
a chtějí určit původ, účel 
a technickou kvalitu, aby je 
donesli na odbor majetkov ý 
MěÚ v Hlučíně.
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14. září 2006 v 18.00 hodin
Vernisáž a výstava
Namyslówa z PL
v rámci projektu

Město v městě EU
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výstava polského Namyslówa
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