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ÚVOD
N mecky psaná kronika obce do roku 1945 se bu nezachovala, nebo je ulo ena v
okresním archívu. Takté kronika, která se za ala psát v roce 1945, byla v roce
1976 odevzdána do okresního archívu na zámek v Hradci nad Moravicí. Od roku
1964 ji obec pat ila pod m sto Budi ov nad Budi ovkou a od té doby nebyla kronika obce vedena. Byla vedena jen kronika koly, která byla v t chto létech také
odevzdána do archívu.
Kronika, jak je v dne ní podob , je zpracována podle dostupných materiál
ofotografováním n kterých dostupných ástí kronik, které bylo mo no najít, poznámek z místních organizací, zápis ze sch zí, rozbor , novinových lánk , osobních
poznatk kroniká e a starousedlík obce.
Prvním kroniká em byl u itel Jaroslav Král, který nastoupil na místní kolu v roce
1955. Po jeho odchodu byl v roce 1959 vedením kroniky pov en u itel a editel
zdej í koly Bohumil Anto . Kroniku vedl od roku 1960 do roku 1963.
Od roku 1964 do roku 2004 nebyla kronika vedena. Eduard Svr ina si d lal n jaké poznámky, které jsou v této kronice pou ity. Pod kovaní pat í v em, kte í jakýmkoliv zp sobem zachytili d ní v obci v letech 1964 2004 a daly své poznámky k dispozici autorovi.
V roce 2004 byl pov en obecním ú adem Old ich Mi och, aby zpracoval dostupné materiály a napsal historii obce Svato ovice od roku 1945 a do sou asnosti a dál pokra oval v záznamech o ivot a d ní v obci.
Svato ovice, b ezen kv ten 2005.
Old ich Mi
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ZALO

ENÍ OBCE

N kolik slov o zalo ení obce Svato ovice. Pov st o zalo ení obce má smysl jen
v n m in , proto e se týká n meckého jména Schwansdorf v p ekladu Labutí
vesnice . Podle této pov sti byl jeden mu vrchností pov en vybrat místo
k zalo ení vesnice. Nedovedl se rozhodnout, kde za ít stav t, toulal se krajinou
východn od Budi ova. Dostal se do n jakého lesa, kde uprost ed byla t ka a v ní
plavala labu . Mu i se zdálo, e to je dobré znamení, proto e bylo známo, e tento pták zná budoucnost. Nechal tedy postavit vesnici kolem t ky a po obou
stranách potoka, který t kou protékal. I ve znaku je labu v modrém poli.
Ve skute nosti nemá jméno (n mecké) nic spole ného s labutí. V kronice o d lení
Opavského kní ectví z 13. dubna 1377 zní název obce SWATONOWIEZ , v roce
1635 u Schwadensdorf . Také obecní znak vznikl v dob nedávné.
Dal í pramen (podle Eduarda Svr iny) má být z roku 1620 a íká, e do roku 1620
se jmenovala vesnice Labu ovice , podle jezera, na kterém se zdr ovala hejna
labutí.
B hem staletí bylo jezero záplavami zaneseno a z staly jen ba iny. Po bitv na
Bílé ho e dne 8. listopadu l.p. 1620 pro neschopnost vojenského velení Bed icha
Falckého, krále eského, byl eský národ pora en a poko en. N m ina se stává
ú edním jazykem, jsou pon m ována eská m sta a vesnice. V té dob také Labu ovice dostaly n mecký název Schwansdorf. Odznak, který je po N mcích na
obecním dom , p ipomíná Labutí jezero. V roce 1945 byla vesnice Okresním národním výborem v Opav pojmenována Svato ovice.
Tak si tená i vyber, kde je pravda.
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POPIS

OBCE

Poloha:
Obec Svato ovice u Budi ova nad Budi ovkou le í na 49o
48 severní í ky a 17o 41 východní délky náhorní plo iny
Jesenické, na trati el. dráhy Suchdol Budi ov.
Svato ovice jsou pohrani ní obcí Moravy a Slezska, politických okres Opava a Moravský Beroun.
Velikost:

Velikostí katastrální se adí v okrese Opava na 1. místo.
1009 ha 61,30%

polí

224 ha

13,61%

luk

45 ha

2,73%

pastvin

322 ha

19,56%

les

7 ha

0,43%

zahrad

39 ha

2,37%

neplodné p dy

1646 ha 100,00% celkem
Obyvatelé sídlí v 96 popisných íslech
Povrch p dy:

Svato ovice jsou v západní ásti náhorní plo iny Jesenické. Tato se d lí na Vysoký a Nízký Jeseník, který nále í k vrásnatému poho í, táhnoucímu se v souvislém oblouku od jihozápadu k severovýchodu oblouk Variský.
Poho í Jesenické je nejvýchodn ím jeho zbytkem. Z
hornin p evládá b idlice, která proniká k povrchu a
umo uje pr myslové vyu ití. Znehodnocuje v ak také
ornici, která je velmi kamenitá a málo úrodná. Jakost
p dy je ur ena t ídou IV. V.
Nejvy ím bodem na katastru Svato ovic je
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P i ece Moravici iní nadmo ská vý ka 432 m. Nádra í Svato ovice je
546 m nad mo em, zatím co poslední d m vesnice, od nádra í 1124 m
vzdálený, le í 525 m n/m.
Vodstvo: Jihovýchodní hranici katastru tvo í potok Budi ovka, který se vlévá do
eky Odry. Do n ho vtéká bezejmenný pot ek, jen probíhá Svato ovicemi sm rem jiho jihovýchodním.
Severozápadní hranici katastru, asi délkou 1000 m, tvo í horní tok eky Moravice, která se vlévá do Opavice a s ní op t do Odry.
Na toku eky Moravice bylo sídlo elektro. dru stva Mokrawerk , které bylo zalo eno v roce 1922 a zru eno r.1931. Dodávalo elektrický
proud obcím: Svato ovice, ermná, Velký Kloko ov, Budi ov n/B.,
Kru berk a Staré Lublice.
Podnebí:

Podnebí je udáno vysokou nadmo skou polohou, která je otev ena vliv m severních v tr . Pr m rná ro ní teplota iní +9 oC. Lednová isoterma je ozna ená -1 oC, dubnová +8 oC, ervencová +19 oC, zatím co
íjnová, p sobením severozápadního v tru klesá na +9 oC.
V rocích 1888 a 1892 byly ve Svato ovicích nam eny tyto teploty:
1888 leden -29,20 oC
1892 srpen +30,60 o C
Jinak p evládá klíma s mírnými léty a tuhými zimami.
Vlhkost vzduchu kolísá mezi 76 83%
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Svato ovice le í sice mezi Odrou a Moravicí, kde jsou de ové srá ky asté,
ale v try, které enou dé , nás míjejí, nebo táhnou práv údolím jak Odry,
tak Moravice. Proto m eme udat pr m rné ro ní srá ky íslem 630 mm. Poet ml ných dn pro Svato ovice iní ro n pr m rn íslo 29.
Pom rn mnoho
echny údaje).

29 dn

je sn

ných (podle statistiky od r. 1881

1900

V roce 1928/1929 sn ilo tak asto, e byla p eru ena doprava nejen autobusová (co se stává velmi asto), nýbr také po 14 dn byl zastaven provoz elezni ní.
Velmi nep ízniv na úrodu p sobí nedostatek sn hové vody. P i tání voda velmi
rychle odtéká a pís itá, vespod kamenitá p da velmi rychle vysýchá.
Bou ky jsou nej ast

í v m síci ervenci. Pr m rn ro n 22 bou kových dní.

5. ervence 1926 a 2. srpen 1932 ádilo v kraji krupobití, které napáchalo za
1,000.000 K kod.
V zdej ím kraji, který je len n daleko vnikajícími údolími, p evládají západní
v try. T ch je 3x více, ne východních. Zkoumání 25 v trných stanic vykazují
tato ísla:
JZ Z SZ 12298 záznam

56,20%

JZ Z SZ 3816

záznam

17,44%

S

3666

záznam

16,75%

J

2104

záznam

9,61%

Posledn jmenované v try zp sobují velmi asto vysu ování kv t v dob kv tenství strom , a tím neplodnost (letos=1946).
Shrnutí: Svato ovice le í asi ve sty ném bod podnebí západoevropského
oceánského a východoevropského kontinentálního.
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P írodní bohatství:

Jak ji uvedeno, hlavním nerostem, který je pr myslov
zpracován, je krycí b idlice na katastru 2 lomy jeden nále í k pop. íslu 2 a druhý k pop. ís. 41. Oba nejsou
v provozu.
Kraj je také bohatý d evem (p evládají m kké) a mno stvím
zv e vysoká a dravá.

Zam stnání obyva- Obec Svato ovice je p evá n zem d lská. Rozd leno podle
telstva:
rodin:
1938:
59 zem d lských

71,34%

11 emeslník

14,13%

12 ostatních

14,53%

1946:
45 zem d lc

73,77%

3 emeslníci

5,00%

13 ostatních

21,23%

Po et obyvatelstva:
1938:
553 celkem
543 N mc
10 ech
1946: 271 celkem
Nábo enství
Vesnice

14

98%
2%

vesnice je kolonisována

vesm s ímsko katolické.

Vesnice le í na trati Suchdol Budi ov n.Bud., která byla
vybudována roku 1894 a na okresní silnici Opava Budi ov n.
Bud., na které ji r. 1626 jezdil jednou týdn po tovní dostavník, spojuje Opavu s Olomoucí
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Vesnice byla vybudována mimo hlavní cesty, tak e dopravní ruch plyne mimo st ed. Le í na mírném svahu obráceném k jiho-jihovýchodu
a táhne se délkou 1124 m.
Ve vesnici je krásná jednopatrová kolní budova, která byla vystav na v r. 1906. Ale ji dávno p ed tím bylo ve Svato ovicích vyu ováno.
1. listopadu 1779 za al vyslou ilý voják u iti d ti po t m a tení.
Vyu ováno bylo ve statku . 6, který dnes neexistuje. Teprve v roce
1810 byla z ízena kolní budova, je slou ila celé století.
V sousedství koly stojí zdej í chrám, obklopený h bit vkem. Prvou
zmínku o n m nacházíme v kronice m sta Vítkova z roku 1576.
Chrám je zasv cen Nejsv t í Trojici. Obec Svato ovice je p ifaená do Budi ova n/B, odkud dojí dí u itel ím.-katol. nábo enství.
U nádra í má své sídlo stanice SNB.
Stru né
Prvou zmínku o Svato ovicích nacházíme ve zpráv o d lení opavskéd jiny ob- ho panství, z 18. dubna 1377, mezi syny Mikolá e II. Tehdy pod jméce:
nem Swatonowicz p ipadly lénem jeho syn m Wenzlovi a Przemkovi. (Cod. Dipl. Siles 195 197). Kraj velmi trp l za válek husitských
astými nájezdy n meckých hord. Ne lépe byl na tom za vpádu Mathiase Corvina.
Po roce 1525 koupil Johann Plankmar mlad í ást panství vik tejnského, ke kterému pat ily Svato ovice, od Ogira von Fillsteina. Toto
byla v ak op t r. 1576 d leno. Johan Planknar ml. musel své nete i
Magdalén postoupit ást svého panství a sice: Svato ovice, ermnou, Staré a Nové T chanovice, Radkov a Mel . Samotné panství Vitejn prodal Johannu st. Brabanskí na Chobrzan a Borutin,
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jeho syn byl nejhrozn ím loupe ivým rytí em tehdej í doby. R. 1612 byl majetek Magdaleny i panství Vik tejn, dekretem z 3. prosince 1611, císa em Rudolfem
II. p id leno k panství opavskému, jeho majitelem byl Adam Oderský.
V druhé polovin 16. st. p evalila se krajem vlna protestantismu. Ob ané z m sta
Vítkova museli nav t vovat ímsko-katolické bohoslu by ve Svato ovicích. Teprve
r. 1635 byly op t slou eny ím.-katol. bohoslu by ve Vítkov .
Ve válce 30ti leté trp la vesnice op t.
Alexander Oderský psal 12. ervna 1627 d di nému pánu Pavlu Jind ichu ze Svato ovic (Paul Heinrich von Schwadensdorf), e Poláci, oldne i Sigmunda III.,
vagra Ferdinanda II, zapálili mu celý statek, tak e mu byly zni eny v echny listiny a uho el ve kerý dobytek a majetek. (Originál dopisu m l v majetku Jan
Hausher z ís. 7 ve Svato ovicích).
P ed válkou 30ti letou m ly Svato ovice 36 selských statk ; od roku 1628/1629
ak jen 14. Pon vad Oderský byl zadlu en, bylo panství vik tejnské exeku n
odebráno a propachtováno paní Hedvice, ovdov lé Seitendorfové. Ta se provdala
za Heinricha Wilemovského, který po její smrti panství ídil a do r. 1639, kdy 1.
dubna na rozkaz císa e musel panství p edat Christophu von Eckenstein von
Ehrenegg. 1650 obdr el panství op t zp t Oderský. Ten zem el 1671. D dicové si
panství rozd lili. Anna Magdalena obdr ela Mel a vesnice: Svato ovice, Staré
T chanovice, Kloko ov a Kloko vek a ermnou. Vdala se za hrab te Josefa Philippa von Hodit, kterému darovala 18. prosince 1704 Mel se Starými T chanovicemi a Svato ovicemi. Po smrti Magdaleny

18
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bylo panství vik tejnské op t d leno, a to ve t i ásti:
Hrad Vik tejn: M sto Vítkov a vesnice Ratkov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Kloko ov
a Kloko vek.
Mel : Staré T chanovice a Svato ovice
ermná s Novými T chanovicemi
Svato ovice z staly a do úplného zru ení roboty jako ást panství Mel .

P edcházející zápisy provedl Jaroslav Král z Lubom e, okres Vítkov, který byl 5.
ledna 1955 p id len na zdej í kolu jako u itel. Proto e 30. ervna 1955 rozvázal
pracovní pom r se kolským referátem, nejsou dal í zápisy vedeny, nebo národní
výbor nepov il jiného vedením kroniky.
Dne 29. listopadu 1959 byl jmenován kroniká em editel koly Bohumil Anto ,
který do této funkce nastoupil od 1. zá í t.r. Byl pov en radou MNV ve Svato ovicích vedením kroniky od roku 1960.

20

Kronika obce Svato ovice

21

KRONIKA BOHUMILA ANTO

E

Pro ty, kte í teprve o ekávají svoje zrození, pro ty generace, které p ijdou po
nás, sbírám nyní pel na í vesnice. Pro n sbírám prosté kv ty, vyrostlé na nivách
p ítomnosti, dokud je t kvetou v mysli sou astník , dokud nezvadnou a nezetlí
v popel dokonalého zapomenutí.
Bohumil Anto , kroniká .
Narodil jsem se 20. íjna 1935 ve Tvo ihrázi, okres Znojmo, v rodin d lníka
tesa e. V míst jsem chodil do obecné koly a kolu m
anskou jsem nav t voval
v eleticích. V letech 1950 1954 jsem konal studia na pedagogické kole ve
Znojm . Jako u itel s aprobací pro 1. 5. postupný ro ník jsem nastoupil na osmiletou st ední kolu v P erov , kde jsem p sobil nep etr it p t let. Od 1. zá í
1959 vykonávám funkci editele národní koly ve Svato ovicích, kde p sobím se
svojí man elkou Ji inou, roz. Dorazilovou, narozenou 24. ervna 1938 v H rce,
okres Nový Ji ín.
Mimo práci spojenou s mým povoláním mám zálibu ve sportovní a divadelní innosti a ve h e na hudební nástroje.
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S nábo enskými p edsudky jsem vyrovnán. Jsem lenem Komunistické strany
eskoslovenska a oddaným stoupencem socialistického z ízení. jsem správcem
osv tové besedy a jako kroniká pohrani ní obce, kam p li lidé z r zných kraj
a z r zných spole enských vrstev, budu nadále usilovat o to, aby v novém prost edí, ke kterému nemají zatím ádná pouta, vytvo ili svou prací, svým spole enským a politickým ivotem, pro sebe a pro ostatní, nový domov.

Ve Svato ovicích dne 10 prosince 1959
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N

KTERÉ PRAMENY Z HISTORIE OBCE.

(Z Ulrichovy Geschichte der Stadt Widstadtl ).
V roce 1639 vlastnil svobodný statek Pavel Jind ich. Obec byla a do 9. ervence
1785 p ifa ena k Vítkovu. Od toho dne p ipadla k Budi ovu. Dne 23. ervna 1657
utvrdil Vilém Alexander Oderský Pavlu Jind ichu jeho velmi poslu nému poddanému jeho privilegia z roku 1627 (ohledn vlastnictví svobodného statku).
Koncem 17. století platila obec vítkovskému fará i dary
Kolledagaben,
v pen zích a naturáliích. Podle zápisu z farské kroniky z ermné, museli farské
ove ky jmenovit bohat í m
ané ve Vítkov , sedláci z Horní a Dolní vsi (p edm stí Vítkova), ermné, Svato ovic, Starých a Nových T chanovice a Lhotky,
ka dý za sv j d m míru hrachu, míru pohanky (Haydenkasch) a t i krejcary pen z
jako koledu fará i dáti. Mohli to také vyplatit v pen zích 9 krejcar . Men í chalupníci platili po t ech krejcarech.
Bohoslu by se st ídaly tak, e po dv ned le se slou ila m e ve Vítkov , potom
t etí ned li v n které obci. Ka dá obec musela fará e a kantora p ivézt a odvézt
a zaplatit jim po 30 ti krejcarech.
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V roce 1761 byla p istavena kostelní v
1739, proto e byla u na spadnutí.

, kostelní lo

p ed tím v letech 1735

Dr. Adolf Turek:
Dr. Adolf Turek se domnívá, e Svato ovice byly p vodn
eské, av ak u v 15.
století se pogermanizovaly, nebo
eský pomístní název si Zachovala jen potok
Kolumka. Roku 1525 tam byly podle dokument opavského archivu Jan P cek, jinak Lojek, Martin fojt, Petr Mocz, Maurytz Tygl, Foltys Filip, Hanu Lushert,
r.1539 uvedeni Petr fojt starý, Ji ík fojt, Mauricz Lushart, Moc Tropar, epán,
ze Waltr v, roku 1540 Ka par indler, Ji ík Filip , Vav inec mlyná s otcem Janem, roku 1565 Pavel Hejnica.
Hrad Vik tejn:
Podle knihy R. Sakrejdy se dovídáme, e n jaký Jan Sto pohnal vik tejnského
pána Jana Plnknara p es soud, e prý mu Jakub, fojt svato ovický, v míst nad
Kru berským lesem, zvaném Na Haukovci , d íví borové kradmo porubal a pobral.
Podle Karlova katastru z roku 1723 m ly Svato ovice v té dob 1 1/3 lé e lesa (1
lé = Stallung 30 tenat Netz, ka dé z tenat m lo v obvodu 50 sáh dlouhých 3
lokte). U Svato ovic byly lesy Lipovice a Vrbovice. (Dr. Josef No i ka
Z minulosti slezských les .)
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V roce 1921 m la obec v etn mlýna 82 dom , v nich ilo 127 rodin s 561 obyvateli, 240 mu , 321 en; z toho 552 N mc , 1 ech, 8 cizinc ; v ichni katolíci.
Vyvý eniny v obci: Milchberg, Huthübel,
Odvod ují je: Dorfbach, Budi ovka, Moravice, Honitbách; tra ové názvy Milchberg, Huthübel, Töpfer, Kirschenwald, Vogelgrund, Hasenjäger.
V obci bylo tehdy 56 rolník , 14 ivností, z toho dva obchodníci a 3 hospody, 10
domka . B idlicové lomy rod. Goldovy zam stnávaly 12 lidí, fa Hampel (rovn
lomy) 15 lidí.
V té dob byla v obci etnická stanice.
Spolky:
Sbor dobrovolných hasi

byl zalo en v roce 1882.

Spo itelna a zálo enský spolek od r. 1894.
Dru stvo pro elektrifikaci roku 1923.
V roce 1933 byl v obci je t Hospodá ský spolek (Landwirtschaftlicher Verein) a
místní organizace (Ortsgruppe) Spolku N mc ve Slezsku. Tehdy byly v obci 3
radiop ijíma e, první od roku 1925.
Doprava:
Od roku 1930 byla mo nost autobusového spojení z Vítkova do Opavy, kam jezdil
autobus 2 krát denn a na státní lince Bahnhof Andersdorf (?) Beroun Dvorce
Budi ov - Svato ovice Vítkov Suchdol nad Odrou od 24.8.1931.
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V obci byla jen 2 vlastní auta, první od roku 1923 a 2 motorová vozidla.
N mecká pov st:
Podle staré n mecké pov sti mají Svato ovice (Schwandsdorf) jméno od labut ,
na kterou lidé narazili, kdy hledali místo k zalo ení obce. Labu prý se jim zjevila jako bílý pták v pohádce. To pokládali za p íznivé znamení a na tom míst zaloili ves, kterou podle této labut pojmenovali. Obecní pe e Svato ovic nesla ve
svém znaku labu jako symbol. (Ov em podle A. Turka je to nesmysl). Kolem potoka byla snad ve 14. a 15. století rý ovi t a hut na kovy.
Obec velmi trp la válkami (husitskými, vpádem Matyá e Korvína 1474 76 a mory
v letech 1556, 1585.). Po t icetileté válce bylo obyvatelstvo tak zchudlé, e po
n kolik let vik tejnská vrchnost nemohla po nich po adovat velké dávky.
Roku 1626 byla z ízena po tovní linka Opava, Budi ov, Olomouc; od roku 1695 se
na ní jezdilo dvakrát týdn .
V roce 1729 bylo v obci na rozkaz vrchnostenského ú adu zavedeno p stování
brambor.
V roce 1811 ádal v Budi ov místo n jaký u itel Onderka, co u il p edtím 10 let
ve Svato ovicích.
Nyn í kolní budova byla postavena v letech 1905
Krebse.
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V roce 1933 m la kola 2 t ídy s 90 ti áky. V roce 1923 byla otev ena rolnická
vzd lávací kola, kterou v roce 1923 nav t vovalo 21 ák .
Kostelní zvony:
Filiální kostel ve Svato ovicích má na v
obsahuje nápis:

i t i zvony. První zvon má 600 kg váhy a

Tento zvon slit gest pomoczy bosku obce Swato ovske leta Panie 1611
Unten:
Ut sacras aldes, ut funera plangas, ut genius flectas, me resonare scias.
Druhý zvon má 3 q váhy a nápis:
In honorem st. Trinitatis et Sancti Jaonis et Pauli et Sancti Jacobi.
Orate pro nobis.
Fusa a Wolfgango Straub Olomucii.
Vicente Carolo Mätzner, Parocho Wiekstadienzi Refuza fui Jacob Müller, Richter derzeit in Schwansdorf 1755.
T etí zvon má 2 q váhy a nápis:
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Bilduiss Mariae.
Pramen: Die freie Municipalstadt Bautsch od Frant. Cassian Hala ka.
Praha 1842, tiskem synové Gotlie Haase Löhne
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POSLEDNÍ

N ME TÍ MAJITELÉ USEDLOSTÍ:

grunt . 1

Rudolf a Anna Kuntscherovi

grunt . 2

Stefan Hampel

grunt . 3

Josef Kuntscher

grunt . 4

Aloisia Losert

grunt . 5

Rudolf a Berta Pietschovi

grunt . 6

Jan Pietsch

grunt . 7

Jan Hausner

grunt . 8

Aurelie Maier

grunt . 9

Bed ich a Marie Krebsovi, fojtství

grunt . 10

Julius a Anna Domesovi

grunt . 11

Josef Hosch

grunt . 12

Richard a Anna Hausnerovi

grunt . 13

Erwin Göbel

grunt . 14

Aloisia Bayer (Häuslergrund)

grunt . 15

Ludvík a Aloisia Granzovi

grunt . 16

obecní (Grund der Ersitzung)

grunt . 17

Eduard Kunz

domek . 18

Aloisia Kuntscher

grunt . 19

Ernst a Karolina Pietschovi

domek . 20

Reinhold a Marie Thimovi

grunt . 21

Josef Ehler

grunt . 22

Josef a Marie Kuntscherovi

grunt . 23

Franz Rozmanith

grunt . 24

Josef Hauptflaisch

domek . 25

Josef Hanka

grunt . 26

Alois a Marie Rosmanithovi

grunt . 27

dtto

grunt . 28

Franz a Aloisia Madrovi

grunt . 29

Reinhold a Leopoldina Hankovi

grunt . 30

Julius a Berta Benirschkeovi
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grunt
grunt
grunt
domek
grunt
grunt
grunt
grunt
grunt
grunt

. 31
. 32
. 33
. 34
. 35
. 36
. 37
. 38
. 39
. 40

grunt . 41
grunt
domek
grunt
domek
grunt
grunt
grunt
grunt

. 42
. 43
. 44
. 45
. 46
. 47
. 48
. 49

grunt . 51
domek . 52

hospoda . 53
grunt . 54

38

Josef Pollak
Engelbert a Anastasia Wittmannovi
Stefan a Marie Freiovi
Josef Gebauer
Marie Jahnová
Franz a Angela Petschovi
Elfreida Schalzová
Julie Kaimerová
Jan a Marie Kuntscherovi
Gustav a Marta Saidlerovi,
Na druhé ásti Franz a Sofie Freiovi
Freiderika Goldová, na druhé
ásti Freiderika a Stefanie Goldovy
Franz a Aloisia Rossmanithovi
Jan a Josefa Jahnovi
Josef Kunz
Aloisia Hluchy
Josef a Florentina Hausner
Alois a Aloisia Richtrovi
Karel a Sofie Kunzovi
Engelbert a Stefanie Rohmfeldovi
na druhé ásti Gustav a Elfreida
Sauerovi
Marie Böhmová
Lea Cihlarsová, rozd lení Franz
a Marie
Robert a Julie Cihlarsovi
Jan a Teresie Sommerovi
Richard a Josefina Stalzerovi
pozemky: Emil a Leopoldina Maderovi
a Josef a Rosalie Stalzerovi
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domek . 55
domek . 56
domek . 57
mlýn . 58
domek . 59
grunt . 60

grunt
domek
domek
domek
domek
domek
domek

. 61
. 62
. 63
. 64
. 65
. 66
. 67

kola . 68
domek . 69

Rudolf Kuntcher
Franz a Sofie Freiovi
Engelbert a Aloisia Seidlerovi
Herrman Thiem
Stefanie Kunzová
Fa Karl Weisshuhn & Söhne, 12.7.1946
Slezské papírny, 4.8.1948 Moravzkoslezské
papírny, 19.10.1949 imrovické papírny
Hermann Thiem
Jan a Josefa Nagelovi
Josef Thiem, Kunigunde Baierová
Engelbert a Anna Nittmannovi
Aloisia Rohmfeld (rustical Haus)
Franz a Anna Kaimerovi (rust. Haus)
Franz a Marie Hausnerovi (rust. Haus)
pozemky: Quido a Stefanie Hempelovi
kola
Andreas a Leopold Beck

Pramen: Podle pozemkových knih okresního soudu Vítkov.

Osvobození 1945
Vesnice byla osvobozena 5. kv tna Rudou armádou. Ihned po zlomení n mecké
moci, pon vad obec byla obydlena jen N mci, byli do vesnice dosazeni komisa i,
kte í ídili obec a do 20. ledna 1946, kdy byl zvolen místní národní výbor.
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POVÁLE

NÉ OSIDLOVÁNÍ

tili kraj,
Ji v ervenci p icházeli do vesnice první rolníci, aby osídlili a po
který ji jednou byl slovanský. V b eznu t.r. zapo aly odsuny N mc , které prob hly hladce. Poslední ob an n mecké národnosti byl odsunut v ervenci 1945.

ABECEDNÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

42

SEZNAM OSOB

Ba a Franti ek, .p. 15
Ba ová Marie
Ba ová Franti ka
Ba a Miroslav
Ba ová Marie
Ba ová Aloisie
Ba a Franti ek
Barno ák Luká , .p. 77
Barno áková ofie
Barno áková Irena
Barno áková Matylda
Barno ák Jan
Barno ák Tomá
Barno áková Marie
Bar ík Cyril, .p. 21
Bar íková Marie
Bar ík Jan
Bar íková Anna
Bar íková Josefa
o ek Karel
o ková Franti ka
o ek Karel
Divila Alois, .p. 27
Divilová Ludmila
Divila Zdenek

ESKÉ NÁRODNOSTI V ROCE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1945

Dro ák Adam, .p. 39
Dro áková Veronika
Dro áková Anna
Dro áková Zuzana
Dro ák Jan
Dro áková Kate ina
Dro áková (Ficeková)
Duska Filip, .p. 35
Dusková Veronika
Dusková Josefa
Duska Josef
Dusková Marie
Dusková Helena
Duska Justin
Bar íková Marie (1922)
Dohnal Stanislav, .p. 54
Dohnalová Anna
Dohnalová Marie
Dohnal Stanislav
Galvas Josef, .p. 13
Galvasová Anna (1917)
Galvasová Anna (1945)
Haluza Ludvík, .p. 94 (SNB)
Chlubna en k, .p. 2
Chlubnová Ludmila
Chlubna Miroslav
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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Janík Josef, .p. 89
Janíková Zuzana
Janíková Josefa
Janíková Marie
Mravec Josef
Kali ák Jan, .p. 33
Kali áková ofie
Hurto Emil
Kamalík Ga par, .p. 43
Kamalíková Marie
Kozúb Emil
Komfeld Alfred, .p. 31
Komfeld Albert
Ko ovský Miroslav, .p. 50
Ko ovská Marie
Ko ovská Drahomíra
Kozák Jan, .p. 17
Kozák Josef
Kozáková Veronika
palková Jana
Kozáková Anna
Kozáková Margita
Kozák Milan
Kozák Tomá
Kozáková t pánka
Kozáková Marie
Kozák Jakub
Kozáková Veronika
Lexa Robert, .p. 25
Macek Franti ek, .p. 9a
Macková Julie

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Mad ra Karel, .p. 91
Malina Old ich, .p. 87
Malinová Jarmila
Mar ík Vojt ch, .p. 41
Mar íková Helena
Mar ík Vojt ch
Mar íková Danu e
Mar íková Jarmila
Mar ík Alois
Mar ík Franti ek
Mar íková Bo ena
Maru ák Jan, .p. 66
Maru áková R ena
Maru áková Aloisie
Maru ák Vladimír
Matula Franti ek, .p. 30
Matulová Bo ena
Matulová Franti ka
Matulová Olga
Matula Josef
Mikolá Old ich, .p. 81
Mikolá ová Al b ta
Mikolá Old ich
Mikolá Peter
Müller Julius, .p. 12
Müllerová Vlasta
Du ková Sylvia
Du ek Josef
Sýkora Franti ek
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

46

Nedv d Miroslav, .p. 9
Nedv dová Marie
Nedv d Miroslav
Nedv d Petr
Paikert Josef, .p. 94
Paikertová Anna
Paikertová Anna
Skotnica Karel, .p. 5
Skotnicová Marie
Galeja Franti ek
Skotnica Leopold, .p. 52
Skotnicová Bo ena
Skotnicová Mirka
Skotnica Stanislav
Skoumal Bohumil, .p. 25
Skoumalová Jenovefa
Weis Zbyn k
Sukeník Jan, .p,. 22
Sukeníková Gertruda
Sýkora Josef, .p. 42
Sýkorová ofie
Sýkorová Josefina
Sýkora Pavel, .p. 36
Sýkorová Anna
Sýkora Pavel
Sýkora Ladislav
Sýkora Rudolf
Hurto ová Anna
trauf Karel, .p. 1
traufová Josefa
traufová Franti ka

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

vehlík Josef, .p. 76
vehlíková Marie
vehlíková Zdena
vehlíková Marie
vehlík Josef
vehlík Jaroslav
Svr ina Eduard, .p. 16
Svr inová Matylda
Svr inová Libu e
Tr ka Leonard, .p. 57
Tr ková Karla
Vacula Ferdinand, .p. 48
Vacula Miroslav
Vacula Antonín
Vacula Ferdinand
Vacula Franti ek, .p. 38
Vaculová Zdenka
Vacula Franti ek
Vacula Zden k
Vacula Ferdinand
Va ek Jaroslav, .p. 81
Va ková Marie
Va ková Helena
Va ek Lubomír
Va ek Jaroslav
Va ek Václav
Va ek Hynek
Víte ková Karla, .p. 7
Víte ek Josef
Vodica Antonín, .p. 30
Vodicová Anna
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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Vodica Antonín, .p. 30
ídek Isidor, .p. 53
ídková Miroslava
Kubicová Anna
Jakubcová Anna
Rak Franti ek, .p.11
Raková Rosalie
Raková Franti ka (1899)
Raková Franti ka (1930)
Raková V ra
Raková Ane ka
Rak Franti ek
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POVÁLE

NÉ OBDOBÍ

Kolem 10. ledna 1945 procházela obcí Svato ovice kolona sov tských zajatc
sm rem na Budi ov nad Budi ovkou. Byl to takzvaný pochod smrti . Kdo nemohl
dál, byl zast elen. Podle paní Mackové, která zde ila, byli zajatci st íleni u lípy
ve dvo e . 12 (nyní tam bydlí Uvírovi). Po et zast elených byl kolem 20. V Budiov nad Budi ovkou, na Dukelské ulici (naproti po ární zbrojnici), bylo zast eleno
49 zajatc a na silnici mezi Dvorci a Guntramovicemi 38.
T la zajatc ve Svato ovicích byla zahrabána na mrchovi ti za obcí a po válce byla vykopána a odvezena do spole ného hrobu v Bruntále.
V roce 1945 od kv tna docházeli do pohrani í dosídlenci ze v ech kout republiky, Slovenska, Voly tí
i, bývalí partyzáni, zahrani ní vojáci a pod. V ina z
nich byli malorolníci, bezzemci, kovozem d lci, emeslnici (ková i, kolá i, sedlá i
apod.).
Rovn se objevili takoví, kte í vid li lehké zbohatnutí
meliná i - íkalo se jim
"zlatokopi". P ijeli do obce, zabrali objekt, co bylo lep ího si p ivlastnili a li jinam. Situace po válce byla slo itá, hlavn v oblastech pohrani í a v obcích a m stech kde m li v inu N mci. Nenávist v i N mc m byla velká, ne v ude bylo s
N mci jednáno v rukavi kách. Hodn N mc prchalo p ed frontou - nechali doma
v inu majetku i dobytka.
V roce 1945 byly znárodn ny velké banky, továrny, velkostatky. V zem d lství se
razilo heslo: p da pat í t m, kdo na ní pracují. Byl konfiskován majetek velkostatká a N mc a p id lován bezzemk m a t m kdo na ní cht li pracovat. Byly vydávány dekrety na p du a p da byla bezplatn p edávána bezzemk m, malorolník m, kovozem d lc m apod.
V roce 1945 a 1946 do lo k odsunu N mc do N mecka do své vlasti. I zde docházelo k n kterým k ivdám,proto e ne v ichni N mci byli fa isté. Odsunem
N mc se v pohrani í sní il po et obyvatel na minimum, bylo hodn prázdných
objekt , dom , chlévu, zem d lských usedlosti. Docházelo k rabování, ni ení a
pod. Proto byla p ijata opat ení na doosídlování pohrani í.Byly p edávány bezplatn domy, domky, zem d lské usedlosti dosídlenc m.
Za této situace se za ali dosídlenci st hovat i do obce Svato ovice. Do obce byli
dosazení komisa i, kte í ídili obec a do roku 1946 (do 20.ledna) kdy byl zvolen
Místní národní výbor. Po et obyvatel koncem roku 1945 byl 185 ob an eské národnosti. V roce 1946 byly volby ve stát , ve kterých zvít zily levicové strany
49

KS a SSD. Byly vytvá eny Ak ní jednoty národní fronty a docházelo ke znárod ování. Docházelo ke st et m s bývalými majiteli továren, bank, velkostatká
a dal ími. Politická moc p echázela do rukou d lník , rolník a pokrokové inteligence. V pohrani í ádili r zné tlupy benderovc a dal ích protistátních ivl .
I v obci byla situace slo itá. Sklize roku 1945 byla velmi slabá, rovn rok 1946
nebyl p íznivý, suchý rok 1947 je v eobecn znám. Projevova10 se to nedostatkem krmiva, nebyl dostatek zem d lských stroj ani pracovních sil. Zem d lc m
byly ur eny kvóty zem d lských produkt , které museli odevzdat státu ( íkalo se
jim "kontingent"). Dodávky d laly n kterým problémy, rovn i obd lávání p dy. V
obci docházelo k velké fluktuaci obyvatel. Docházelo ke st ídání majitel na zem d lských usedlostech.
V únoru 1948 dochází k demisi vlády, kdy demisi podali národní socialisté, lidovci
a dal í pravicoví minist i. Prezident Bene demisi p ijal a pov il K.Gottwalda sestavením nové vlády. Od této doby dochází ke zm n politického systému v republice. Nastává vláda diktatury proletariát pod vedením Komunistické strany
eskoslovenska.Nastává budování socialistické spole nosti. Jsou vyhlá eny hlavní
úkoly: industrializace pr myslu, kolektivizace zem d lství a kulturní revoluce. Je
p ijat DVOULETÝ PLÁN - dvouletka na obnovu národního hospodá ství SR. Vyhlá ena lidov demokratická republika.

VZNIK STÁTNÍHO PLEMENÁ

SKÉHO STATKU

V roce 1948 se za ínají ustavovat zem d lská dru stva. V obci o JZD nebyl zájem a u n kterých zem d lc i odpor. Proto byl koncem roku 1948 a po átkem
roku 1949 zalo en statní statek. Sídlo m l na p. 2l, pozd ji byl p est hován na
fojtství p. 9. Statek obhospoda oval 120 ha p dy. P vodními majiteli statku byli
Bed ich a Marie Krebsoví. Tam bylo také hlavní vedení Katastru Svato ovice. V
této dob byl vedoucím farmy Jan Hrudek. Pocházel z Albertovce, okr. Opava,
jeho zástupcem byl Julius Müller.Státní statek m l editelství ve Vítkov , farma
Svato ovice byla jeho sou ástí.

VEDOUCÍ

FARMY OD JEJÍHO ZALO ENÍ:

Jan Herudek
Rudolf Zabr
Antonín K ehlík
Old ich B
50

ala (jen krátkou dobu 2 m síce)
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Josef Lehar
Josef Slepi ka
Jaroslav Macha , ing.
Old ich Varmu a
Josef Slepi ka je od 1.3.1968
Vznikem státního statku se situace v obci Svato ovice za íná stabilizovat.
V roce 1949 zapo ala výstavba velkého vodního díla Kru berská p ehrada. Hodn
ob an ze Svato ovic na této p ehrad pracovalo. ást ob an pracuje na p ehrad , v okolních továrnách (LNH Budi ov, ve Vítkov , ást soukrom hospoda í,
ale v ina pracuje na statku. Prvopo átky hospoda ení na statku byly slo ité dobytek byl ustájen v malých chlévech u soukromník . Rostlinná výroba m la nedostatek traktor , byly jen ko ské potahy. V této dob tu bylo 12 - 20 pár koní
a jeden traktor na d evoplyn. Setí a orba se provád ly ko mi, sklize obilí seka kami takzvanými "LOPA ÁKY ". Nebyla um lá hnojiva, pole byla zanedbávána.
Rostl tam hlavn plevel. Ani pracovní morálka nebyla valná. Odm ny pracovník
byly velmi nízké. Zdrojem ob ivy bylo samozásobení. Co si kdo vyp stoval a vychoval, to m l (zeleninu, brambory, slepice, králíky, vep em, pop ípad i kravku,
tele apod.). Ale i z domácího zví ectva byly ur eny dodávky (vejce, mléko, tzv.
kupony k e z pora eného prasete)
V roce 1953 do lo k m nové reform . Ka dý ob an si mohl vym nit peníze do vý e
300 korun v pom ru 1: 5. Ostatní peníze byly na vázaný vklad 1:50. M nová reforma m la zamezit v innosti meliná m a r zným podvodník m, co se v celku
poda ilo. Na druhé stran byli i takoví, kte í svoje úspory, poctiv na et ené peníze pozbyli, m li je doma. Vázaný vklad 1:50 byl pro n také nep íznivý hlavn
pro d lníky, ma1orolníky apod.
Po válce byl zaveden tzv. lístkový systém (viz p íloha 17). Základní potraviny byly
na lístky, od vy, ku ivo, lístky na uhlí a d evo také. Po m nové reform byl zru en
lístkový systém, ale potravin i ostatního zbo í byl nedostatek.
Doba byla slo itá, t ká, hlavn pak v zem d lství. ivot v obci pokra oval dál.
Pracovaly zde slo ky Národní fronty, ZO KS byla zalo ena v roce 1946, Svaz
mláde e, Svaz po ární ochrany,v ela i, pozd ji pak Svazarm. V obci by1a etnická stanice, po ta, kola 1 - 5 t ída, po ární zbrojnice, obchod se smí eným zboím, hospoda, ú adovna MNV, kostel, místní h bitov, elezni ní stanice Svato ovice ve Slezsku. Vlak zde za al jezdit ji 22. kv tna 1945, i kdy nepravideln , na
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trati Suchdol nad Odrou - Budi ov nad Budi ovkou. Bylo zde autobusové spojení
na Olomouc, do Opavy a koncem 50 let.
V roce 1950 byla vyhlá ena první p tiletka 1950 - 1955. Hlavním úkolem byla industrializace t kého pr myslu, hornictví, hutnictví a strojírenství. Na zem d lství byl tlak na zvy ování výroby, vy í výnosy obilí, dojivost, vy í p ír stky u
prasat, hov zího íru, sn ce vajec a pod.
Obec pat ila po válce pod okres Opava, od roku 1949 do 1959 pod okres Vítkov,
okresní sídlo bylo ve m st Vítkov . Od roku 1960 pak pod okres Opava.

N

KOLIK POZNÁMEK K HOSPODÁ SKÉM ROZVOJI .

Hospodá ský rozvoj této oblasti se opíral v prvních povále ných létech o zem d lství a pr myslové podniky a závody, které p etrvaly válku. Ze závodu to byla
fa. Trebissch (nyn í HEDVA). Za války se zde tkaly látky na padáky a asi polovina závodu byla p em n na na výrobu granát .
Na míst nyn ích LNH (Lisoven nových hmot) stála továrna, postavená v roce
1870, která a do roku 1938 pat ila eskoslovenské tabákové re ií. Na výrob
doutník zde pracovalo asi 1.100 zam stnanc . Po okupaci v roce 1938 p evzal tuto výrobu soukromník. Výroba doutník byla zru ena v roce 1944 a tovární objekt
p evzal nacistický wehrmacht, který zde m l velkou konstrukci tajných zbraní a
snad i výrobu sou ásti na tyto zbran . T sn p ed ukon ením války bylo ve keré
strojní za ízení p evezeno do N mecka.
Po osvobození nebyl v továrn ádný provoz. Teprve v roce 1947 závod p evzal
národní podnik OKULA PRAHA. Ke konci r. 1947 m l závod 130 zam stnanc . V
roce 1951 nastal zvrat postavením továrny v Nýrsku, kam se výroba p est hovala.
Od 1.1.1952 za íná závod jako pobo ný závod n.p. Bateria Slaný. Od 1.1. 1956 je
závod delimitován do LNH Vrbno pod Prad dem.
Firmy Johan Biernt - výroba hospodá ských stroj byla od 9.5.1945 do
31.12.1947 pod národní správou a výroba hospodá ských stroj a oprav pokra ovala. v roce 1948 byla výroba zru ena a provád la se oprava stavebních stroj .
Provozovna pro la je t adou zm n ve výrob .
Severomoravské d eva ské závody do roku 1953 pracovaly spole n pod firmou
BIERENT. Od roku 1953 závod spadal pod Ostravské d eva ské závody, národní
podnik v Místku. V roce 1961 byl za len n do Severomoravských d eva ských
závod , n. p. umperk.
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ROMO (ROzvodné MOntá e) vznikl ze záme nické provozovny v len ním do
krajského podniku místního hospodá ství ROMO Fulnek v roce 1952.
Statní plemená ský statek Vítkov n.p. hospoda il od l.l.1950. Statek zalo il
dobrou pov st plemenitbou koní v Kloko ov a v Ho ej ích Kun icích, chovem
prasat ve Svato ovicích a ovcí v Guntramovicích. T ké byly za átky hospoda ení. P i likvidaci drobných hospodá ství by1 dobytek ve velmi patném stavu, byl
nedostatek krmiva a také pole nebyla p ipravena pro ve1kovýrobu. Málo bylo zam stnanc v ivo né výrob i rostlinné výrob . Byli p ijímání v ichni, kdo se p ihlásil. Hodn na statku pracovalo Rom i lidí s kriminální minu1osti, vypo ítavc ,
kte í po obdr ení náborového p ísp vku krátký as pracovali a pak ode li. Fluktuace byla dost vysoká.

P

TA A SPO ITELNA.

K otev ení po ty po osvobození do lo 22.5.1945 v Budi ov nad Budi ovkou a tého dne zapo al provoz a doru ování do obcí Barnov, Horní a Dolní Guntramovice, Kerhartice, Lesy, Med1ice, Nové a Staré Old vky, Podlesí, Svato ovice a Rudolfovice. Telefonní spojení bylo obnoveno v ervnu 1945.
V roce 1945 byla situace následující: Byla zde Spo itelna m sta Budi ov jako veejnoprávní ústav s n meckou správou a dále Volksbank, rovn s n meckou správou.
Spo itelna m sta Budi ova n/B p la pod eskou správu dne 19.5.1945 dekretem
Zemského národního výboru v Brn . By1a zavedena národní správa, která z stala
do roku 1948, kdy správu spo itelny p evzala p ti lenná správní komise.
Mimo spo itelnu byla ke konci r.1945 zalo ena jako spo1e nost s ru ením omezeným V eobecná zálo na v Budi ov nad Budi ovkou. Pozd ji ji p evzala Hospodá ská zálo na v Mor. Beroun a p em nila ji na svou pobo ku. V roce 1949 do lo v
celém stát k reorganizací pen nictví a oba stávající lidové pen ní ústavy splynuly s novým pen ním ústavem -Spo itelnou a zálo nou v Budi ov nad Budi ovkou V roce 1953 do lo k da1 í reorganizaci na státní ústavy tj. státní spo itelnu a
Budi ovská spo itelna splynula se státní spo itelnou ve Vítkov a stala se její pobo kou. V roce 1960 po územní reorganizaci se stala spo itelna v Budi ov pobo kou Státní spo itelny v Opav s ozna ením Státní spo itelna v Budi ov nad
Budi ovkou.
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ZDRAVOTNÍ

PÉ E

N kolik poznámek ke zdravotní pé i, jak se vyvíjela od roku 1945 pro ob any
Svato ovic.Ve Vítkov byla nemocnice. V Budi ov po osvobozeni nastoupil
dr.Schwarz ze Dvorc , kde byla také malá nemocnice. Pozd ji byl vyst ídán
dr.Katzerem (do roku 1956). Mimo zaji ování zdravotnických slu eb na ím ob an m a ob an m okolních obcí, byla z ízena poradna pro d ti, zavedeny preventivní
prohlídky a povinné o kování, pozd ji byla roz í ena slu ba o poradnu pro matky.
Je zde zubní ambulance, kde pracuje Jan Okálek. V Budi ov je také lékárna.
Dále je v Budi ov od roku 1954 plícní st edisko, má ráz kurativní slo ky boje
proti TBC, plní funkci jednak záchytnou, jednak izola ní a azyla ní. Jeho spádová oblast je vy len na v rámci kraje pé i o nemocné v oblasti Budi ovska a Vítkovska. P ednostou plicního odd lení je od po átku dr. Jan Horák.
V lednu 1949 byl otev en D tský domov pro d ti z rodin soc.slab ích a sirotky. Je
to za ízení KNV. Po et d ti je 25. Vedoucí Aloisie Kapounová.
Ob ané Svato ovic vyu ívali zdravotnickou slu bu v Budi ov , jeliko jsou ur ené
obvody, kam ob ané dochází k léka i.
Pracovní p íle itosti
Pracovní p íle itosti ob an Svato ovic, krom státního statku, byly v závodech
ve Vítkov a v Budi ov ale i ve Fulneku, Odrách, Opav a Ostrav (hlavn v dolech).
Jen málo ob an obce pracovalo mimo statní statek. V roce 1955 do lo k provedení hospodá sko technické úprav p dy (HTUP - drobné parcely byly sceleny ve
velké lány a byl nastoupen d sledný boj za uplatn ní v ech forem velkovýroby.
Za alo se s výstavbou kravín , ov ínu. P ibývalo i mechanizace. Hybnou sílou kolektivu i jednotlivc se stala socialistická sout o standardu editele statku nejlep ímu hospodá ství.
Kronika nejstar ího ob ana Svato ovic v roce 1950 jak zapsal Eduard Svr ina.
Václav Najmon se narodil v roce 1854 v echách Rove pod Troskami. V roce
1874 jako dvacetiletý se p est hoval do carského Ruska. Ode el jednak za práci
a jednak pro národnostní útisk.
Do své vlasti se vrátil v roce 1947 z vesnice Ulbarov okr.Dubna, SSSR. Zem el ve
v ku 96 let a je pochován na místním h bitov ve Svato ovicích jako nejstar í
ob an. Narodil se roku 1854 a zem el roku 1950.
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Po m nové reform v období let 1953, hospodá sko technické úprav p dy
(HTUP) v r. 1955 dochází v obci, hlavn pak na statku, ke zkvalit ování ídící práce, k roz í ení po1itické a zájmové innosti jak ve s1o kách Národní fronty, tak i
v práci MNV.
V roce 1955 byla I. celostátní spartakiáda, která m la velký úsp ch. Prob hla v
Praze na Strahovském stadionu. Pak se spartakiády opakovaly ka dých 5 let a
m ly nesmírnou popularitu mezi ob any.
V obci se za alo s výstavbou hospodá ských budov - kravín , ov ínu, upravova1y
se ustájovací prostory pro dobytek ve stájích u soukromník .
Pracovníci statku, krom odm ny dostávali i naturálie, jako mléko, brambory, obilí
za re ijní cenu. Za ala provoz i závodní jídelna, která sehrava1a d le itou ro1i
pro v inu pracovník statku i brigádníky (kte í na ce1odenní stranu platili 10-12
K s)
Byla vybudována spole ná prádelna a mandl, ale jejich provoz netrval dlouho.
V obci pracovala Osv tová beseda, místní knihovna. Byla otev ena mate ská kola
a jesle. V roce 1955 byly volby do NV a Národního shromá d ní. Za a1a druhá
p tiletka 1955-1960. V obci i nadále dochází k migraci obyvatel. Nábor nových
pracovník je provád n centráln p es podnikové editelství
ve Vítkov . Svato ovice z stávají jako jedna z farem, kde je nutno zkvalit ovat slo ení pracovník V, RV i mechanizace.
Za vedoucího hospodá ství Josefa Lehára, statek provádí výsadbu ovocných
stromk , hlavn vestek, kolem polních cest.Bylo vysazeno více ne sto stromk .
N které z nich plodí je t nyní. Za alo se také s výstavbou fotba1ového h t u
Hangáru, na které se hlavn podíleli mladí lidé.
Blí il se konec roku 1959. Situace se za posledních n kolik let zlep ila, dochází ke
stabilizaci pracovník .
N kte í starousedlíci, tzn. ti, kte í zde p li v létech 1945/50 se rozhodli odst hovat do vnitrozemí. M li proto r zné d vody. P li da1 í noví, vesm s mladí
pracovníci.
Vesnice p icházela do období roku 1960
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O událostech let 1960 1963 vypovídá kronika obce, kterou v té dob vedl editel koly Bohumil Anto . Pro v í autenti nost nechávám kroniku tak, jak byla
napsána.
Rok 1960
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KRONIKA OLD
STÁTNÍ

ICHA

M

OCHA

PLEMENÁ SKÝ STATEK

ivot obce je t sn spjat ze Státním plemená ským statkem Vítkov, hospodá ství Svato ovice.
V ina ob an obce pracovala na statku. Statek míval 100 120 stálých pracovník . Dále zde bylo 10 - 15 sezónních pracovník , hlavn ze Slovenska (jarní práce, senose , n a sklize obilí, slámy, brambor a epy. Dále zde byly brigády
místních ob an ( SM, KS , Svazarm po árnici, pioný i a pod.), kte í se podíleli
na sklizní sena, slámy, brambor a pod. podle pot eb (vesm s zdarma nebo sva inu).
Na podzim byly organizovány brigády ze kol, a u ili na sklize brambor (p ípadn slámy). Brigády trvaly od po átku zá í do poloviny íjna. Byly týdenní a brigádnici byli ubytování v pionýrských táborech, které byly v blízkosti obce, ve kolách a pod.

VEDENÍ

ST EDISKA:

vedoucí st ediska - farmy (obecn "správce")
Ekonom a mzdová ú etní,
hospodá ka pro mechanizaci
zpracovávala výkazy práce traktorist , opravá , výdej PHM a pod.
Technici v rostlinné výrob
Hlavní technik RV
technik RV
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Technici ivo

né výroby

Hlavní technik V
technik pro kravíny a teletník
technik pro odchovnu prasat a íru
Technik mechanizace- mechanisátor,

Skladník hospodá ství
V pr b hu roku chodívali studenti zem d lských V i st edních kol na praxi, kde
pak pomáhali v jednot1ivých oblastech ivo né a rostlinné výroby.
Vedoucími hospodá ského st ediska Svato ovice byli od roku 1964: Slepi ka Josef, ing. Macha Jaroslav, krátce Varmu a 01d ich, znovu Slepi ka Josef a do
své smrti v roce 1981, pak nastoupil Vanderka Miroslav a posledním správcem byl
ing.Kundrát Ji í, který byl d íve ve funkci hlavního technika RV na farm .

VE

EJNÝ

IVOT V OBCI

SVATO

OVICE

P ehled p edsed od roku 1945
Kv ten 1945 utvo eno komisa ství
kv ten a srpen

-Josef

srpen - zá í

-Robert Lexa

íjen 1945 - zá í 1946

Ku a

-Old ich Semerád

Po volbách v roce 1946 byli volení p edsedové MNV
Od roku 1946 a do roku 1954 byli tito p edsedové MNV:
Julius Müller
Josef Mar ík
0tto Ba ta
Karel Martinec
Franti ek Pytela
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Eduard Svr ina
a od roku 1954 a do roku 1964, kdy správa obce p ipadla slou ením pod m sto
Budi ov n/B, byl p edsedou MNV byl Josef Janík. Pro svou funkci byl neuvoln ný.
Od roku 1964 byl v obci ob anský výbor, který pracoval a do roku 1993, kdy
bylo zvoleno 7 1enné obecní zastupitelstvo.
P edsedové OV
Bohumil Anto , editel ko1y
A1exandr Najmon, d 1ník
Old ich Mi

och, pracovník ONV Opava

Ob anský výbor pracoval v 5 - 7 1enném slo ení. Byli zastoupení poslanci M stNV za obec Svato ovice, zástupce statku, slo ek NF a pod.
P edseda OV byl zpravidla v rad M stNV Budi ov n/B. Jednou týdn v obci ú adoval pracovník M stNV, pop ípad tajemník nebo i p edseda.
V M stNV v Budi ov n/B byli 4 poslanci ze Svato ovic, kte í byli zvoleni v ádných volbách, které probíhaly jednou za p t let. Poslanc za obec Svato ovice
byla cela ada nap íklad Josef Janík, A1exandr Najmon, Bohumil Anto , Josef
Slepi ka, Old ich Mi och, který byl od roku 1972 do roku 1979 tajemníkem
M stNV, Kar1a Mi ochová, Josef Kvo ka, Ka1u ová,Sta ková, Kundrát,Válová
aj.
Údaje o s ítání lidu v roce 1970.
Po et obyvatel celkem:

342 z toho 164 mu

Po et zem d lských usedlosti:

20

Po et bytových dom :

6

Po et ostatních budov:

2

Byty trvalé osídlené:

81

Byty neobydlené:

18

Byty obyd1ené ob as:

3
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kolské za ízení v obci:
Mate ská kolka
po et d tí:

40

t ídy:

2

U itelé v etn

editelky: 4

Základní devítiletá kola
po et d tí:

47

t ídy:

2

U itelé v etn

edite1e:

3

Ve ejný a politický ivot v obci po s1ou ení s m stem Budi ovem nad Budi ovkou
nestagnoval, ale rozvíjel se dá1. Ob anský výbor se scházel jednou m sí n . Spolupráce vedení hospodá ství a Ob anského výboru byla dobrá. Úko1y obce se eili spole n . Statek p j oval mechanizaci, n kdy i pracovníky. Na statku byl Dílenský výbor ROH, který
il pracovn -právní spory a problémy pracovní kázn ,
bezpe nosti práce, odm ny, rekreaci, láze skou pé i atd.
Pracovala zde vesnická organizace KS , která byla zárove základní organizací,
kterou ídil celozávodní výbor KS ve Vítkov . Byly zde organizace SM, pionýrská organizace, eskoslovenský svaz en, Dohlí ecí výbor Jednoty, Mys1ivecké
sdru ení, Svaz eskos1ovenského p átelství s SSSR, Svazarm,který v 60. létech
ukon i1 innost.
Zánikem MNV jakoby innost a zájem ob an o ve ejné d ní ochabovalo. P estoe se OV sna il aktivizovat ob any pro práci ve ve ejných funkcích, ú asti na
práci pro zvelebení obce, ú ast p esto byla nedostate ná. P íkladem byli komunisté, poslanci, n kte í svazáci.
V roce 1972 byl zvolen do funkce tajemníka M stNV v Budi ov nad Budi ovkou
Old ich Mi och, ob an Svato ovic.
Státní statek Svato ovice má celkem 1109 ha p dy a 110 zam stnanc . Údaje
jsou podle s ítání lidu v r. l970.
Vedoucí hospodá ského st ediska je Josef Slepi ka.
Technici V: Josef Janík hlavní technik, ing. Jan Kuzník, technik
Technici RV: Ji í Kundrát,Tr ková Vilma
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Technik mechanizace: Old ich Mi

och

Skladník hospodá ství: Franti ek Brázdil
Ekonomka: Marie Slepi ková
Mzdová ú etní: Marie ruba ová

ROK 1968
Za zmínku stojí události roku 1968, jak prob h1y v obci Svato ovice. Celý
po1ednový vývoj roku 1968 byl sledován ob any, vedly se diskuze. Vzhledem k
tomu, e obec le í blízko vojenského prostoru Libavá, by1o zde mo no vid t
vojska Sov tská i jiná z Var avské sm1ouvy, kte í zde provád li cvi ení. Tak e
cvi ení vojsk na ja e 1968 ob any nevzru ovalo. Vojska se zastavovala v pohostinství, obchod , projí d li obcí a pod.
Po XIII. sjezdu KS v roce 1966 za aly zm ny v plánování, uvád l se v ivot
"chosras ot". Byly schváleny sm rnice Nové ízení národního hospodá ství, zem d lství. Teorie Oty ika se za aly uplat ovat. Hospoda it tak, aby podnik nebyl ztrátový. Sni ování Zásob v podnicích, et ení materiálem, pohonnými hmotami.
RVHP (Rada vzájemné hospodá ské pomocí), kde byly v echny socialistické státy
krom Kuby, Albánie,Jugoslávie, Koreje, které byly jako pozorovatelé, m la sv j
cíl zabezpe ovat ivotní úrove , neustále ji zvy ovat.
V lednu 1968, po odstoupení A. Novotného z funkce vedoucího tajemníka ÚV KS ,
byl do funkce zvolen Alexandr Dub ek - za alo Pra ské jaro, za aly vznikat nové
organizace jako Klub anga ovaných nestraník KAN, Junák, SSD, za aly se kritizovat procesy z 50 let, n které se obnovovaly. Do republiky za ali p ijí d t
r zní poradci ze Západu, emigranti a pod. Byla kritizovaná politika KS , Var avská smlouva, Sov tský svaz atd. Podniky za aly uva ovat o d lnických radách,
zvý it spolupráci ze západními firmami a pod. Za alo se hovo it o socialismu s lidskou tvá i.
V obci m li ob ané starosti s jarními pracemi, setím, sázením brambor, p ípravou
na senose a n . Také se v obci za ali objevovat ojedin le bývalí vysídlenci a
prohlí eli si své bývalé majetky s významnými pohledy.
V in ob an to bylo jedno, proto e v
jejich - pat ily statku.
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Pak p el srpen. Dvacátý první srpen 1968. Rádio vysílalo zprávy o okupaci SSR
vojsky Var avské smlouvy.V okolí obce byli jen Sov ti a Poláci, kte í se b hem
dvou dn p esunuli mimo.
Vojáci Sov tské armády v obci v bec nebydleli a nebyli. Dr eli slu by na k ovatce, jezdili p es obec do výcvikového prostoru, a to výjime n . K ádným násilnostem nedocházelo. Byly nápisy na plotech jako: Jd te dom , Bre n v se zbláznil, Okupanti atd. Jeliko byly n v plném proudu, nebyl as na n jaké velké manifestace, sch zování, psaní rezolucí. Byly ve ejné sch ze, na kterých promluvili
editel statku Pachman, vedoucí hospodá ství Slepi ka. asem se situace uklidnila, vojáci se p est hovali na Libavu. Pozd ji dochází ke spolupráci.Vojáci byli zváni na brigády na sklize slámy, brambor a pod. Za to dostávali odm nu ve form
naturálií.

70

LÉTA

V roce 1970 dochází v KS k pohovor m (n kdy nazývaným prov rky). Ti lenové
strany, kte í nesouhlasili s její politiko, byli ze strany vylou ení a jeliko byli do
svých funkci ve v in doporu ení KS , byli také odvolání ze svých funkcí.
Strana se upevnila, r zní prosp chá i, kte í li do strany ze zi tných d vod , museli stranu opustit. Na hospodá ství Svato ovice z stalo v e p í starém, ke zm nám ve funkcích nedochází.
Normaliza ní proces - normalizace - jak se tomu to období íkalo, pokra oval výstavbou nových byt , továren, sportovi , rekrea ních za ízení, kulturních dom ,
komunikací,roz i ování autobusových spojení do obcí a pod. Zlep ovala se úrove
ízení v národním hospodá ství, tedy i v zem d lství.
Kulturní a zájmová innost v obci od roku 1945 do roku 1989.
V prvních létech po roce 1945 se kultura zu ovala jen na vesnické tancova ky,
které po ádaly zájmové organizace jako myslivci, po árníci. Po ádaly se oslavy 1.
máj , do ínky, kolní besídky a náv t va kulturních akcí v blízkém okolí ( ermná,
Budi ov). Také hospody v obcích nebo na lezu byly místem setkání hospodá a
mláde e.
Podomácku se pálila ko alka, d lalo se víno ípkové, rybízové a z chlebových k rek
nebo ze r i ( ita). Byly zabíja ky, svatby, k tiny, slavily se r zné svátky Josef,
Václav, Anna a jiné. I to byly d vody k oslavám a veselí. Nesmíme zapomínat ani
na odvody branc
rekrut . Branci provád li r zné ta ka ice, jako odnesení vrat,
p enesení vozu na st echu, nebo i boudy se psem apod.
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Obec Svato ovice byla také dosíd1eneckou obcí. Musíme brát v úvahu, e
zde byli lidé r zných národností, sociálních skupin, politického p esv d ení, co
také st ovalo sou ití ob an , pracovní morálku, vzájemné vztahy. ili zde lidé z
Hané, Moravy, S1ovenska, Romové a Voly tí
i. Mezi nimi byli malí ro1níci, deputátníci, býva1i kovozem d lci, bezzemci. Ti v ichni tvo ili pracovní základnu
zem d lství v obci. Z toho plynulo, e vztah k p d a domovu byl vla ný bez
v elej ího vztahu k p d a k bydli ti.
V sou asné dob , tj. v roce 2000 je v obci velmi málo t ch, kte í sem p li v
prvních létech po roce 1945. Ze 185 ob an , kte í zde byli v roce 1945, z stali
Kozákovi, Svr inovi, Matulovi, Janíkovi.
V roce 1946, 1947, 1948 p icházeli dal í a dnes, v roce 2000 z stali v obci jen
Hamá kovi, Tyranavi, Urbanovi, Vavrysovi, Najmanovi a Brázdilovi.
v 60. a 70. létech dochází k áste n stabilizaci pracovník na statku i obyvatel obce. T ch kte í jsou v obci více ne 40 let je ji také málo, Jsou to Heichlovi, Uvírovi, Levákovi, Vangorovi, Di ovi, Suffnerovi, Kubíkovi, K enovi, Kundrátovi,
Mi ochovi, Balátovi, Sovovi, Kvo kovi, Kuricovi, Meri ková, Slivkovi. Svato ovice byly ale pro v inu p estupní stanicí. Jak íkal správce Slepi ka: vyu ili se a
odjeli za lep ím.

KULTURA

V OBCI

O kulturu v obci se vesm s starali u itele ZD a M . P esto e byla v obci kulturní komise, její innost závisela na tom, jak se zapojí kola. innost vyvíjela
knihovna, p ipravovaly se oslavy MD , Únorové oslavy (Únor 1948), výro í osvobození, oslavy 1. máje, stav ní máje v obci, V SR, byly kolní besídky, sportovní
sout e, hrál se fotbal.
D ti ze koly a kolky ú inkovaly na r zných akcích jako kulturní programy na
sch zích slo ek NF, oslav atd. Bývalo nutné u ka dé zábavy mít kulturní program,
nejmén 15 minutový.
V roce 1959 nastoupili do koly mladí man elé Anto ovi. On jako editel koly,
man elka jako u itelka. Kultura v obci za íná dostávat organiza ní a systematickou podobu, podrobnosti jsou popsány v ásti kroniky léta 1960 - 63.
V lednu nastoupil do kovárny ve Svato ovicích nový mistr ková ský a podková ský
Old ich Mi och, který se do obce p ist hoval s celou rodinou. To byl rok 1964.
Velmi brzy se zapojil do ve ejného a politického ivota. Za ínají uskute ovat
kulturní programy v rámci oslav MD , do ínek, dod lané.
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V programu vystupuji místní ochotníci: Anto ovi, Jarka Vavrysová, Jarka Králová,
Dinová, Marie Uvírová, Hamá ek Vlad., mladí technici hospodá ství, Mi ochovi,
n kte í áci vy ích ro níku ZD a dal í, kte í projevili zájem.
Zajímavé bývaly táboráky s programem na prostranství za ko1ou, stav ní máje,
výzdoba alegorických voz do pr vodu na 1. máje, který se slavíval v Budi ov n/B
v parku Klementa Gottwalda. Výro í osvobození obce 5. kv tna u pomník RA, kde
se pokládaly v nce nebo kytice,byl krátký kulturní program.Ve er lampiónový
pr vod obci a pak oh ostroj, který zaji ovali p íslu níci VB z Budi ova, pop ípad sl. vojáci z Libavy. Lampiónový pr vod se organizoval k výro í V SR.
Byly organizovány tane ní zábavy i plesy. Populární byly ma karní plesy d tí. Do
kulturního ivota se aktivn zapojovaly eny organizace
a lenové DV
Jednota. V dal ích létech byla provedena oprava budovy . 9, kde byly kancelá e,
kuchyn a jídelna. Ze skladu byl vybudován malý sál s jevi t m, co velice zlep ilo
kulturní úrove .
Jako zda ilé akce byly Mikulá ské nadílky. V kovárn se opravily staré san , ozdobily, zap áhly se kon ,v saních sed l Mikulá , ert a t etího d lal panský ko í s
cylindrem a d1ouhým bi em. Jezdilo se po obci v ude tam, kde byly d tí, zastavi1o se, rozdaly se dárky a jelo se dál za jásotu d tí, které b ely za sán mi.
V 70 létech byly populární tane ní zábavy na "HANGÁRU", které organizovali
hlavn svazáci: Ondra Ji í ek, Najmon Vlastík, Matula Jarek,Tyranovi kluci, Kozák Mirek, Slivka, Brázdil, Kempkovy holky, Vrtaník a dal í. Oblíbené byly sout e mezi Ob anskými výbory M stNV Budi ov (Staré 01d vky, Podlesí, Guntramovice, Kru berk, Svato ovice).
Sout ilo se ve znalostech z kultury, politiky a zru nosti. Akce byly velmi populární, proto e se konaly v jednotlivých obcích a finále bylo v Budi ov . Obdobná
sout byly i mezi m sty a obcemi okresu.
Organizovaly se tématické zájezdy (na veletrh Zem ivitelka, na hrady a zámky,
safari Dv r Králové, Praha, Adr ba ské skály, Mikul ice vykopávky a pod.
V m síci listopadu po ukon ení zem d lských prací se organizovala tak zvaná Dod laná. Byla to akce, která m la hojnou ú ast, p kný kulturní program, ob erstvení, tane ní zábavu. Byly vypláceny odm ny vít z m r zných sout í. Nejlep í
traktorista, kombajnér, doji ka, ko í, o et ovatel dobytka a pod. Také myslivecká "Poslední le " byla akcí pro celou obec. Myslivc a honc bylo kolem 40. V prvních létech po válce bylo zv e málo, ale pozd ji se situace zlep ila - byli zde zajíci, divocí králíci, koroptve, ba anti, srn í i divo áci. Úlovky
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byly slibné, prodávaly se po honu i ob an m. Myslivecký gulá po ukon ení honu
chutnal v em ú astník m honu, ale zbylo i na ostatní, kte í p li na tane ní zábavu. Také oslavy MD m ly svou tradici. P kný kulturní program, který p ipravovali
Mi ochovi a Anto ovi míval úsp ch.Dárky enám k svátku rozdávali zástupci
ROH a vedení hospodá ství.
Za zmínku stojí také akce ''Beran''. Po ukon ení jarních prací koncem kv tna po átek ervna se technici hospodá ství se li na t etím lomu za obci sm rem k
p ehrad . Bylo zde vybráno místo, kde pov ení technici Mi och, Kundrát a editel Anto p ipravili velký p íst ek, ohni t a ro e .Vedoucí hospodá ství p ipravil dv jeh ata, které zakoupil, ostatní p isp li na ob erstvení. Ur il se den
"H" a mohlo se za ít hodnotit: Postup jarních prací, p íprava na senose apod.
Mezitím se opékalo p ipravené jehn í, které p edtím bylo nalo eno v láku
nejmén 3 dny, pro pikované slaninou. Hodnocení se mohli ú astnit jen mu i. Výjimku m la techni ka Vilma Tr ková.
Kdy bylo ukon eno hodnocení vedoucím hospodá ství Slepi kou, byla také upeena zv ina a mohla za ít volná zábava.Hrálo se na kytaru, zpívalo, padaly vtipy.Pozd ji se tato akce stala známou na celém statku a byla provád na i na jiných
hospodá stvích, ale úrovn Svato ovic nedosáhlo, co potvrdili i náv t vníci z editelství statku. Pozd ji se zú ast ovaly i man elky, ale to u nebylo to pravé
o echové.
Postupem asu se za aly v domácnostech objevovat televizory, nová, mladá generace za ínala mít jiné zájmy, ne generace povále ná.
V polovin 70 let se editel Anto s rodinou odst hoval do B ezové, kde nastoupil
do funkce editele ko1y.
Ve Svato ovicích do funkce editelky nastoupila s. To enovská, Vaculíková. Po n kolika létech byla kola pak bez editele a pat ila pod editelství koly v Budi ov .
Po átkem 80. let byla kola uzav ena a d ti jezdily autobusem do koly do Budiova (20-30 d tí).
Tím se také omezila kulturní innost v obci. Knihovna ze koly byla p esunuta do
bývalé budovy MNV, pozd ji pak do opraveného Ob anského výboru a knihovnicí
se stala Mi ochová Karla. kolu p evzal Státní statek pro ú ely ubytování brigádník .V období let 1980 - 1990 dochází v oblasti kulturní innosti.
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P

EHLED PRAVIDELNÝCH KULTURNÍCH AKCÍ

Plesová sezóna ples myslivc , ma karní ples pro d ti, ples n které ze spole enských organizací ( SM,
, pop ípad ZV ROH nebo ZO KS .
Velikono ní pomlázková zábava nebo p edmájová veselice, stav ní máje.
Prvomájové oslavy v Budi ov , výro í osvobození obce s lampiónovým pr vodem a oh ostrojem.
Oslavy MD , oslavy Mezinárodního dne d tí, do ínková zábava nebo dod laná.
Oslavy V SR s lampiónovým pr vodem.
N kdy Mikulá ská zábava s nadílkou.
Ka doro ní myslivecká Poslední le .
Velkou ú ast mívaly budi ovské akce, organizované v kulturním dom nebo
v amfiteátru v parku KG, zájezdy do divadel Ostravy nebo Opavy, zájezdy
um lc do Budi ova nebo Vítkova. Mírové letnice v Budi ov po átkem ervence byly dvoudenní, v dy s velmi hodnotným programem. Na letnicích vystupovali p ední um lci z Ostravy, Prahy, ale hlavn z Brna nap íklad Moravanka, Strouhalova sedmi ka, BROLN s Jo kou erným, V ra pinarová,
ostravské soubory, Josef Kobr, lidový vyprav Va ek Mlýnek z Ku elova a
ada dal ích pi kových um lc .
Kulturní st edisko v Budi ov , jeho vedoucím byl Ji í N mec, pozd ji pak
Marie Obálková, p ipravovalo pro ob any velmi kvalitní programy. Ú inkovali zde zp váci Milan Chladil, Iveta Simonová, Waldemar Matu ka, Eva Pilarová, Josef Kobr, Ljuba Hermanová, Josef Zíma, lidový vyprav Galu ka a dal í.
Proto e Budi ov ani Vítkov nebyly daleko, autobusové i vlakové spojení bylo
dobré, bylo u nás v obci kultury dostatek a mo ností ke kulturnímu vy ití
také. Také kina v obou sousedních m stech poskytovala mo nosti náv t v,
co lidé také nále it vyu ívali. Na imi d tmi byl také hojn vyu íván D m
pionýr a mláde e v Budi ov . D ti nav t vovaly r zné krou ky, jezdily do
pionýrských tábor . V ina d tí byla organizována v Pionýru.
Pro pracující byly k dispozici pobyty v rekrea ních za ízeních s mo ností
láze ské pé e. Byly organizovány vícedenní zájezdy po vlastech eských.
To v echno vyu ívali jak pracovníci Státního statku, tak i obyvatelé obce.
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HISTORIE

MATE SKÉ

KOLKY OD R.

1959 DO R. 2004

(Bli í informace jsou v kronice M , která je u u itelky Koutecké)
Mate ská kola ve Svato ovicích zahájila svoji innost 1. zá í 1959. Zahájení byli p ítomni p edseda MNV s. Janík, tajemník s. Svr ina, p edsedkyn eskoslovenského svazu en s. Tyranová. kolka byla na . 41 (nyní tam
bydlí rodina Kolníkova). D íve kolka slou ila jako zem d lský útulek. P sobily v n m s. Barto ová a Hanzelková.
editelkou koly byla Emílie t pánová. 17.3.1960 ode la na mate skou dovolenou a na její místo byla ustanovena Zdenka Parga ová. P i zahájení
provozu kolky bylo zapsáno celkem 23 d tí, ale u v lednu 1960 musela být
kolka pro malý po et d tí na 14 dní uzav ena a pracovníci a u itelky si vybírali dovolenou.
kolní rok 1960 1961 byl zahájen editelkou M Jarmilou Ko uchovou a
u itelkou Ji inou Tyle kovou. D tí bylo zapsáno 20 a v pr b hu roku se
stav zvý il na 26.
editelkou M byla od 1. zá í 1961 Helena Vavrlová z Opavy. Jako u itelka
p sobila nadále Ji ina Tyle ková. Kucha kou byla A. Heichlová, uklize kou
M. Hamá ková. V letech 1963 1964 se ve kolce provád la generální
oprava, která se protáhla a do roku 1965. editelkou byla Jaroslava Somerová, u itelkou Ludmila Klva ová. Jako kolnice byla p ijata Hedvika
Hamá ková, která také p evá ela jídlo z jeslí. Zapsáno bylo 25 d tí, b hem roku jejich po et stoupl na 32.
V letech 1966 1970 nedochází k ádným zm nám, kolka plní své poslání,
po et d tí se pohybuje od 24 do 32.
V létech 1970 1971 byla editelkou krátkou dobu Zdena Rábová,
ode la na mate skou dovolenou a na její místo nastoupila So a Ji í
která zastupovala editelku do konce kolního roku. V odd lení vyu
Marie Janíková- Po odchodu na mate skou dovolenou zastupovaly ve
hlavn nekvalifikované síly.

která
ková,
ovala
kolce

kolní rok 1971 1972 byl zahájen 1. zá í. Bylo p ihlá eno 25 d tí. editelkou byla So a Ji í ková, jako u itelka nastoupila Vlasta Marethová
z Vítkova.
kolní rok 1972 1973 byl zahájen 4. zá í, zapsáno bylo 20 d tí, ale pr m rn docházelo 14 15 d tí. editelkou nadále z stává So a Ji í ková,
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u itelkou Vlasta Marathová. Mate ská kola m la provoz v lét od 6.30 do
17.30 a v zimním období od 6.30 do 15.30. V letním období kolka pracovala
i o sobotách.
Stav budovy v tomto období byl velmi patný, proto se za alo s výstavbou
nové mate ské koly v blízkosti ZD .
kolní rok 1973 1974 byl zahájen 3. zá í, bylo zapsáno 24 d tí. So a Jií ková ode la na mate skou dovolenou a editelkou koly se stala Vlasta
Merethová (provdaná Miková). Na místo u itelky nastoupila Bla ena Metelková.
Provoz v nové mate ské kolce byl zahájen 17.prosince 1973. P i st hování
nábytk a v cí ze staré kolky se zapojilo mnoho rodi a obyvatel vesnice.
Z d vod úklidu a st hování byla M zav ena od 5.12. do 17.12. Od ledna
1974 byly zru eny jesle a do M docházely d ti i dvouleté. kolní rok 1974
- 1975 nav t vovalo 25 d tí. Na místo u itelky nastoupila kvalifikována síla
- absolventka pedagogické koly Alena Kuxová, ta byla za krátkou dobu
p elo ena do M v Budi ov a místo ní nastoupila nekvalifikovaná u itelka
Marie Janíková. Kucha kou byla Veronika Tyranová, kolnicí H. Hamá ková.
Vlasta Miková byla p elo ena na M do Vítkova a p edala k 1.9.1975 funkci
editelky M s. Milad Hellebrandtové.
Ve kolním roce 1975 - 76 bylo p ihlá eno 27 d tí, z toho bylo 8 d tí dvouletých, 7 d tí t íletých, 9 d tí ty letých a 7 d tí p tiletých (p ed kolních) editelkou byla s. Hellebrandtová a u itelkou zdravotní sestra Vrtaníková Ji ina. Ve kolním roce 1985-86 do lo ke zm n editelky M , souasná odstoupila ze zdravotních d vod . V srpnu nastoupila do funkce editelky R ena Vinklerová a na místo u itelky Jóstelová Jana. Ve ko1ním
roce 1990 - 91 do lo ke zm n
editelky. Místo Vinklerové nastoupila
Ev enie Kostecká, která ve funkci p sobí dodnes tj. do r.2004.
Svato ovice pat í od roku 2004 pod M Budi ov a editelkou je So a
Ji í ková. Ev enie Koutecká nyní pracuje jako u itelka. Po celou dobu trvání se M významn podílela na kulturní innosti v obci, a ji to byly akce pro rodi e p ímo ve kolce, nebo pro ob any na ve ejnosti.
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P

EHLED PRACOVNÍK

kolní rok
1959/1960

KOLKY:
u itelka
F. Barto ová

Kucha ka
A. Heichlová,

uklize ka
V. Hamá ková

1960/1961

editelka
Emílie t pánová, 17.3.1960
ode la na MD, nastoupila Z.
Parga ová
Jarmila Ko uchová

Ji ina Tyle ková

A. Heichlová,

V. Hamá ková

1961/1962

Helena Vavrlová

Ji ina Tyle ková

A. Heichlová,

V. Hamá ková

1964/1965

Jaroslava Bu ková

A. Heichlová,

V. Hamá ková

1965/1966

Jaroslava Somerová

Ludmila Klova ová

A. Heichlová,

V. Hamá ková

1966/1967

Jaroslava Somerová

1967/1968

Jaroslava Somerová

Ludmila
Klova ová,
provd. Zatloukalová
Ludmila Zatloukalová
Jana Kru berská

Kuchy byla zru ena, va ilo se v jeslích, uklize ka
H. Hamá ková
H. Hamá ková

kolní rok
1968/1969

editelka
Jaroslava Somerová

Kucha ka

1969/1970

Jaroslava Somerová

1970/1971

Zdena Raabová
So a Ji í ková
So a Ji í ková
So a Ji í ková
So a Ji í ková
Vlasta Miková, roz. Marethová
Vlasta Miková

u itelka
Alena Luchá Vráblová
Marie Kellerová
Marie Janíková
Alena Luchá
Marie Janíková

1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975

t pánka Matysíková

Vlasta Morethová
Vlasta Marethová
Bo ena Metelková

Alena Kuxová Marie Tyranová
Janíková
1975/1976 Milada Hellebrandtová
Ji ina Vrtaníková
Tyranová
1976/1977 Milada Hellebrandtová
Ji ina Vrtaníková
Tyranová
1977/1978 Milada Hellebrandtová
Jarka Jur íková
Tyranová
1978/1979 Milada Hellebrandtová
Jarka Jur íková
Tyranová
1979/1980 Milada Hellebrandtová
Jarka Jur íková
Tyranová
Karla Mi ochová 2 m
So a Ji í ková 1 m s
Hana Vok álová
1980/1981 Milada Hellebrandtová
Hana Vok álová
Tyranová
1981/1982 Milada Hellebrandtová
Jitka Rozehnalová
Tyranová
1982/1983 Milada Hellebrandtová
Jitka Rozehnalová
Tyranová
1983/1984 Milada Hellebrandtová
Marie Kadrno ková
Tyranová
1984/1985 Milada Hellebrandtová
Jarmila Haubeltová
Tyranová
1985/1986 R ena Vinklerová
Jana Jústelová
H. Hamá ková
1986/1987 R ena Vinklerová
Jana Jústelová
H. Hamá ková
Výdej stravy m la na starosti Hamá ková, strava se dová ela ze Slavkova.
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uklize ka
H. Hamá ková

topi

topi

H. Hamá ková
H. Hamá ková
H. Hamá ková
H. Hamá ková
H. Hamá ková
H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá

ková
ková
ková
ková
ková

H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá
H. Hamá

ková
ková
ková
ková
ková

Svr ina
Svr ina
Suffner Josef
Suffner Josef

Suffner Josef
Suffner Josef
Suffner Josef
Suffner Josef
Suffner Josef
Suffner Josef
Suffner Josef
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kolní rok
1987/1988
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995

editelka
R ena Vinklerová
R ena Vinklerová
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká

u itelka
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká
Jana Lajmanová
Jana Lajmanová
Jana Lajmanová
Jana Lajmanová
Jana Lajmanová

Jana Lajmanová
Zatloukalová
Zatloukalová

Kucha ka
H. Hamá ková
Zdena Sobolová
Zdena Sobolová
Zdena Sobolová
Zdena Sobolová
Zdena Sobolová
Alena Kramzerová
Alena Kramzerová
Alena Kramzerová
Alena Kramzerová
Alena Kramzerová
Wronová
Wronová
Wronová

1996/1997

Ev enie Kostecká

Jana Lajmanová

1997/1998

Ev enie Kostecká

J. Jano ková

1998/1999

Ev enie Kostecká

Krystýna Hozová

1999/2000

Ev enie Kostecká

Jana Lajmanová

2000/2001
2001/2002
2002/2003

Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká
Ev enie Kostecká

2003/2004

Ev enie Kostecká

uklize ka

topi

Zd. Sobolová

Robert Sobol
Robert Sobol
Robert Sobol
Robert Sobol
Robert Sobol

Zd. Sobolová

Milan Zicha

Zd. Sobolová

Milan Zicha

Zd. Sobolová

Milan Zicha

Zd. Sobolová

Milan Zicha

Zd. Sobolová
Zd. Sobolová
Zd. Sobolová

Milan Zicha
Zden k Sobol
Zden k Sobol
Zden k K en
Zden k K en

Zatloukalová

Wronová

Zd. Sobolová
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ZVELEBOVÁNÍ

OBCE

V zápisu, který provedl Eduard Svr ina, bylo na úseku zvelebení obce, výstavby
obce a v ekonomické oblasti hospodá ského st ediska uvedeno:
P i výstavb socialismu od r.1962 do roku 1974 ve Svato ovicích bylo dosa eno
velkých a významných úsp ch .
Pro rozvoj ivota na vesnici:
Výstavba a rekonstrukce bytových jednotek a dal ích významných staveb.
Byly postaveny nové bytové jednotky. Staré budovy,které byly zchátralé a
nebyly vhodné k oprav , byly zbourané a místo nich postaveny nové. Ostatní budovy, které byly k obývání se opravily. V roce 1964 byl postaven nový
obchod, byl polo en místní vodovod, který byl p ipojen také na budovy
statku. V roce 1974 byla postavena nová autobusová ekárna.
Rekonstrukce ob anského domu: Budova po ární zbrojnice byla rekonstruována na ob anský d m.Velkou zásluhu na rekonstrukci m li lenové nov
zvoleného Ob anského výboru: Old ich Mi och, Alexandr Najmon, Josef
Kvo ka. Na ap. 41 byl v r.1974 z ízen d m mláde e.
Rozvoj kolství: V na í vesnici byla také renovována místní kola. V roce
1973 byla postavena moderní kolka za 1 300 000 K s.
Kulturní památky: V roce 1974 byla provedena oprava kostela.
Doprava: Byly postaveny nové polní cesty, opraveny místní i polní cesty.Také eleznice Suchdol - Budi ov byla v letech 1972 - 1973 opravena.
D ev né pra ce byly odstran ny a nahrazeny betonovými. Touto vým nou
pra c se u et ilo velké mno ství d eva.
Pro rozvoj zem d lství:
ivo ná výroba: Velký význam pro rozvoj V m la výstavba dvou dvou adových kravín , výstavba velké porodnice prasnic
Rostlinná výroba: Pro radikáln í rozvoj RV byla postavena kompletní linka
na su ení obilí "PETKUS". Linka byla postavena na hangáru, kde se zárove
provád lo
t ní obilí, su ení,obilí a usklad ování do zásobník . Poté bylo
obilí odvá eno do výkupního skladu, který byl v Budi ov .
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PR

B H ROKU, PO ASÍ, BOHATÁ ÚRODA

- ROK 1974

Zima byla mírná, bez sn hu, mrazy byly mírné: -5 a -8 st. C, tak e 10.b ezna
mohl statek za ít v plném proudu s jarními pracemi, jen po así moc nep álo. Letní
m síce, po ínaje kv tnem a kon e zá ím, byly de tivé.
ové práce byly asto
p eru ované de tivým po asím. P i dobré mechanizaci a dobré organizaci vedení
statku zvládlo bez obtí í senose ,
ové práce a okopaniny, jen podzimní orba
vázla následkem mokrého po así. Rok 1974 byl také úsp ný pro v ela e - pr m rná sn ka na v elstvo byla 30 a 40 kg.Sta í v ela i u dlouho nepamatovali
tak úrodný rok.
Plodina

Plocha v ha Výnos v q/ha

ito

85

14,39

enice ozimá

85

26,81

Je men jarní

220

28,76

Oves

130

27,92

Kuku ice na silá

10

406

ROK 1975
Pr b h roku, po así, pr m rná úroda.
Zima byla p íznivá, málo sn hu, mrazy do -10 stup
na byly nep íznivé, úroda byla podpr m rná.

. M síce od dubna a do srp-

Rok 1975 byl neúsp ný i pro v ela e. Na jedno v elstvo byla pr m rná ro ní
sn ka jen 2 kg.
Plodina

Plocha v ha Výnos v q/ha

ito

53

24,1

enice ozimá

129

18,2

Je men jarní

200

19,3

Oves

103

11,6

Kuku ice na silá

10

297
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ROK 1976
Leto ní po así bylo p íznivé. Leden za a1 -15 a
18 stup , ale asté a prudké
v try zimu hodn zv ovaly. V únoru byly de tivé p ehá ky ze sn hem. Od 1. do
10.b ezna byly silné mrazy a -18°. Od l0. b ezna do konce m síce bylo mírné poasí -2 a -8 stup C.
Duben byl studený mrazy dosahovaly -1 a -4 stup . Od l.kv tna do 4.kv tna tyly
mrazy -4 0C, zbytek m síce byl pom rn teplý. M síc erven byl teplý a p kný,
zapr elo celkem ty ikrát. Od 18.6 do 8.7. nepr elo tj. celkem 21 dní, teplota dosahovala teplot 30 0C a 35 0C. Dal í dva m síce ervenec a srpen byly p íznivé.
Zá í bylo více de tivé. íjen byl m síc obstojný, teploty se pohybovaly od 20 do
28 stup . Listopad byl více de tivý,v druhé polovin m síce se objevily sn hové
p ehá ky s de t m.V prosinci teplota kolem l0 a -15 0C. Koncem prosince 1976
klesla teplota na -15 a -l8 0C. Rok byl úrodný pro v ela e, pr m rná sn ka na
jedno v elstvo byla 30kg.
ové práce zvládlo vedení statku dob e, díky dobré
mechanizaci a organizaci prací. Rovn
tak dob e zvládlo senose e a okopaniny.Také zimní orba byla provedena v as.

ÚPRAVA OBCE
V dubnu a kv tnu 1976 byla ve Svato ovicích provedena ádná kanalizace. Stará
kanalizace po N mcích byla u ve patném stavu. P i budování kanalizaci se zárove roz í ila silnice a byly provedeny chodníky; myslelo se také na opravu h bitovní zdi a zru ení staré márnice. Na základ usnesení M stNV bylo rozhodnuto,
e se na místním h bitov nebude pochovávat a h bitov bude jen jako památka.
V mate ské kole se provedlo oplocení, u OV se postavil rámový plot. Do zahrady
kolem OV se nasadily kanadské jedle a smrky. Tím dostala vesnice jiný vzhled.
Nezapomn lo se na adaptaci budov, jako nap íklad .46 a .2. Velikou zásluhu na
tomto díle má tajemník M stNV Old ich Mi och, který byl zvolen u druhé velební období do jmenované funkce a vedoucí hospodá ství Josef Slepi ka.
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P

EHLED VÝNOS

ZEM D LSKÝCH PLODIN:

Plodina

Plocha v ha Výnos v q/ha dodávky

ito

84

32,7

2 440

enice ozimá

50

42

2 064

enice jarní

30

34,4

345

Je men

289

26,3

6 322

Oves

140

27,6

1 600

48

23

1 098

Brambory

95

165,5

10 072

Kuku ice na silá

25

440

-

8

180

-

epka

epa krmná

POLITICKÝ

A VE EJNÝ

IVOT V OBCI V ROCE

1976

Dne 22. a 23. íjna 1976 odevzdali na i ob ané své hlasy ve volbách poslanc m do
místních národních výbor a po Národní shromá d ní.
Navr ení a zvolení poslanci do M stNV Budi ov n/B byli tito ob ané: Alexandr
Najmon, Old ich Mi och,Josef Kvo ka, Ludmila Sta ková a Antonie Kalu ová.
V M stNV zastávali funkce:
Old ich Mi

och, tajemník M stNV (m l volební obvod v Budi ov .)

Alexandr Najmon - len rady M stNV
Josef Kvo ka - len komise ve ejného po ádku
Ludmila Sta ková - len komise obchodu a CR
Antonie Kalu ová - len komise sociální a zdravotní
Statek podal zlep ovací návrh na vyoráva a bramborový kombajn. Tímto opat ením se uspí ila ve kerá sklize brambor a epy. Po sklizni v na í obci se stroje
p j ily do JZD Kru berk. Ve srovnání s minulým rokem byla leto ní úroda v í,
ne pr m rná.
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ROK 1977
SOCIALISTICKÝ

ZÁVAZEK

V zem d lském podniku se v sou asné dob zamý lejí nad sm rnými ísly na rok
1977. Jedná se na jednotlivých pracovi tích, ve vedení a p edev ím ve stranických organizacích. Podobn si po ínají i pracující na statku ve Svato ovicích. Ji
první týden 1eto ního roku byl v nován úvahám, jak p isp t k nár stu hektarových výnos u obilovin, kde jsou mo nosti zvý it výrobu mléka a jeho dodávku,
nejen e podnik úkoly p ijímá, ale navíc hledá cesty jak zem d lskou produkci
zvý it a dodat na spole ný st l více potravin.
Socialistický závazek, který pracující statku vyhlásili, si zaslou í ocen ní. U
proto, e se rozhodli zvý it hektarové výnosy proti lo sku u obilí nejmén o 10%,
u mléka 10%, brambor o 10%, u masa o 15%,u epky rovn o 10% a z trávních porost vyprodukovat o 15 % více. A podobn tomu bylo i v V. Pozornost zam ují
na výrobu mléka, masa a hodn pé e cht jí v novat odchovu jalovic nejen pro sebe, a1e i pro dal í zem d lské podniky v okolí. Takové slovo je jist chvályhodné
proto, e pracující tohoto zem d lského podniku se cht jí estn vyrovnat s
úkoly. Ukazuje se, e se do d sledk prosazují stanovené cíle.
Za iniciativou pracujících je skrytá sv domitá práce vedení závodu a také komunist , kte í spole n s ROH jsou zárukou, e p ímo na pracovi tích se tyto cíle
b hem roku budou uskute ovat.
Domníváme se, e podobnou iniciativu pracujících na eho socialistického zem d lství ka dý a nás p ivítá. U proto, e jejich slovo znamená dal í tuny obilí, masa a
hektolitry mléka. Tolik podle zápisy Eduarda Svr iny.
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ZE

ZÁPISK

OLD

ICHA

M

OCHA

Ostatní zápisy dal ích let nebyly vedeny, jeliko kroniky obce, a to jak kolní tak
i obecní musely být odevzdány do Okresního archivu v Opav .
V dal í ásti ji zase pou íváme materiál , poznatk a osobních poznámek Old icha Mi ocha, který byl pov en v roce 2004, aby ze stávajících kusých poznámek, zápis a pod. zpracoval ucelený p ehled od roku 1945 do sou asné doby, to
je do roku 2004.
V 60 létech za alo na statku Vítkov letecké hnojení. Také ve Svato ovicích za alo letecké hnojení. Pilot letadla zn. melák" pán Mat jka, byl populární lov k v
obci. Kdy p la zpráva, e p iletí Mat jka, byl poplach. Chystala se hnojiva, naklada na který se montoval zvlá k tomu zhotovený násypný ko , zaji ovali se
traktory, pracovníci na nakládání (byli vybírání jen ti nejlep í), ubytování pro pilota a mechanika, vle ky se nakládaly hnojivem.
Letadlo p istálo na polním leti ti, kdy p ed tím n kolikrát zakrou ilo nad obcí a
kancelá emi hospodá ství. Kdy m l pilot dobrou náladu, tak i n které vzal do letadla na vyhlídkový let nad obcí i p ehradou. Zá itky byly nezapomenutelné. I já
osobn jsem pro íval první a myslím i poslední let letadlem.
Na hnojení se také pou ívalo rozmetadlo um lých hnojiv, ta ené traktorem, ale
letecké hnojení bylo daleko rychlej í, i kdy se p itom pohnojily i p íkopy a zahrádky.

STAVBY ,

KTERÉ BYLY V OBCI POSTAVENY OD KONCE

50

LET

in áky - 4 bytovky p. 25 a 26 (postaveny v roce 1960)
4 bytovky p. 56 a 14
in áky - 7 bytovek p. 98 a 99 postavených v letech 1968 - 1969
in ák 11 bytovek postavených v roce 1987
0KALY

rodinné domky postavené v roce 1988

2 kravíny dvou adové pro 60 dojnic, postavené po átkem osmdesátých let
Porodna prasnic
Odchovna prasat na chov a ír, tzv.

tajmanky

Hangár pro sklize obilí, v etn su i ky
2 hangáry pro uskladn ní sena a slámy na su ení vzduchem
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Ov íny - jeden mimo obec, druhý na p.46 (vedle Vangor )
Dr be árna (v 60 létech zru ená)
Nový mechanizovaný kravín pro 120 ks dojnic (v 70.1étech)
OMD - odchovna mladého dobytka (2 modern vybavené stáje pro 572 ks
dobytka.
4 silá ní v e, v etn mechanizace (dopravníky, násypné laby, strojovna
atd. Hodnota byla p es 10 mil K s.
Zesílení elektrického vedení, postavení nových trafostanic.
Vybudování nové opravárenské dílny v etn kovárny, gará í pro traktory,
skladu olej , prostranství pro uskladn ní stroj a zem d lského záv sného
ná adí (brány, smyky, obrace e atd.)
Vybudování mostní váhy. Stará byla vedle dne ního pohostinství a u nesta ila na stávající techniku - traktory, 5-ti tunové vleky Nová váha byla
vybudována vedle sou asné autobusové zástavky.
Opravovaly se polní cesty
Bylo vybudováno polní leti t pro letecké hnojení a betonové silá ní jámy.
Postavena bramborárna ze zám rem zabezpe it t íd ní brambor, uskladn ní sadby pro oblast Budi ovska (Svato ovice, Kru berk, T chanovice,
Budi ov, Guntramovice, Podlesí, Staré Old vky)
Provoz byl zahájen na bramborárn v roce 1987. Za ízení bylo pi kové a
hodnota stavby a za ízení byla kolem 15 -20 mil. K .
Byly provád ny stavby a opravy, týkající se v ech ob an obce - oprava
kostela, generální oprava ZD , oprava zem d lské koly, vybudování h t
na kopanou.
Byly opravovány rodinné domky a zem d lské usedlosti a provád ny demolice dom a objekt , které byly neopravitelné.
Oprava mate ské kolky, která byla v budov
jeslí v objektu p. 35 (nyní d m vlastní Kuric)

p. 41, vybudování závodních

Za podpory tajemníka M stNV Old icha Mi ocha byla uskute n na výstavba kanalizace v obci a vybudování chodník a roz í ení cesty. Výstavba
byla provád na v akci Z (70% hradil stát prost ednictvím m sta a 30% by140
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lo formou brigád). Velkou pomoc p i této akcí poskytl statní statek Svatoovice, a to mechanizací i pracovníky.
Byla opravena místní komunikace (zadní cesta) p es obec. Cesta byla vy t tována, provedena slabá penetrace, po1o eny odpadové leby. Postavena
nová autobusová ekárna. Stará byla nevyhovující, stála na silnici do Budiova. D ti a ob ané museli chodit p es k ovatku nebo p es koleje. Nová
byla postavena v blízkosti mostní váhy a elezni ní zástavky.
Do obce byl také insta1ován místní rozhlas, ale po n kolika létech byl zruen pro nekvalitní rozhlasovou úst ednu.
Byla také opravena hlavní silnice p es obec, která je ve správ Okresní
správy silnic. Byla vyasfaltována, zhotoveny obrubníky, byly vydlá d ny
chodníky, odpadové kanály a dal í.
V roce 1973 byla postavena nová M pro 40 - 50 d tí, v etn kuchyn za 1
300 000 K s. Byla rekonstruována bývalá po ární zbrojnice (která s1ou ila
jako provizorní sklad obilí) na d m Ob anského výboru a místní knihovny.
V roce 1987 byly zahájeny práce na zatrubn ní potoka, který byl více zapáchající stokou ne potokem. Rovn na této akci m l velký podíl bývalý
tajemník M stNV. Tato stavba byla rovn stavbou akce "Z". Sou ástí zatrubn ní potoka bylo vybudování betonových achtic. I to se provád lo brigádnicky. Práce obsahovala: vybudovat elní p ítokovou vpus a výtokový
kanál pro dv skru e o pr m ru l20 cm a 9 achtic s m ovými poklopy.
Na akcích se hlavn podílel Old ich Mi och se Sa ou Najmonem. Rovn
podíl ob an na této akci byl velký. Stav ní achtic nebylo snadnou
zá1e itostí. Proto oce ujeme v echny, kte í se na t chto pracích podíleli.
Krom jiných Hudák Ernest, Tyran Ladislav, Tyran st., Svr ina, Kvo ka Josef, Kundrát Ji í a dal í.
Také na stavb Domu ob anského výboru byla ú ast brigádník velká.
Krom ji vý e uvedených to by1i: Kozák Mirek, Sova Franti ek, Heichel
Erhardt, Svr ina. Dá se íct, e v ina rodin se na stavb podílela a odpracovali dost brigádnických hodin. Stavba byla zahájena 30.zá í 1972 a
byla ukon ena 1.11.1973. Slavnostní otev ení bylo 7.listopadu 1973 k výro í
V SR.
Vo1ejba1ové h t u koly a d tské pro1éza ky. Výsadba zelen
,zhotovení r zných proléza ek atd.

v
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Na brigádách se podíleli hlavn Najmon, Mi och st., Dzvoník, Sobol Robert, Mat j ný, Kundrát Ji í, Mi ochovi k1uci (Olda, Jirka, Jindra), Lorek Du an, Hutník
tefan, Kempka Lubo , Levák Max, Jura Stanislav,
obík, Uvíra Petr, Matu1a
Jaros1av, Slivka Klement a Milan, Hamá ek Vladimír, K en Zden k, eský svaz
en, který provád l úklid,
t ní oken, pod1ah nábytk atd.
Také výsadba zelen v obci byla organizována Ob anským výborem. Výsadba b ízek, je ábu, smr k a e ík u Sovového, kde nejv í zásluha pat í Jar. Matulovi. U zástavky autobusu výsadba smrk . Ve ko1e výsadba lip k 30.výro í osvobození, kv tinové záhony k pomníku padlých.

VESNICKÉ

FIGURKY

Vesnickou figurkou byl Franti ek Bat k, býva1ý hornický elektriká , který v 50
létech p el do obce a bydlel v domku p. 88. Na statku zastával funkci opravá e
- elektriká e. Pe oval o ve ejné osv tlení, lidem spravoval elektrické spot ebi e.
Byl to takový v eum l. Ve keré senomety, mláti ky, dopravníky pásové, su i ka
obili, dopravníky ve stájích - to v echno bylo jeho pracovi t . Bra nu s ná adím
m l p es rameno a chodil po d din . Ka dou chvíli bylo sly et voláni: Bat k, nevíte
kde je Bat k? Pot ebujeme opravit vodovod nebo pot ebujeme zapojit senomet
atd. By1 velice ob1íben.
Druhým takovým byl Václav Najmon, íkalo se mu d do. Byl mistr v kolá ské a
stola ské díln . Um l v echno od d eva a také byl mezi lidmi oblíben. Byl znám
svojí precizností. V echno muselo být p esn na milimetr. Takový byl Václav Najmon.
Nejstar í ob anem v obci byl Eduard Svr ina, narozen 2. b ezna 1915. Zem el
dne 26.l1.2004.
Nejstar í ob ankou v obci je Libu e Krem1ová, narozená dne 29.srpna 1908. Je
to maminka p. Válové.

MIMO

ÁDNÉ UDÁLOSTI V OBCI

SVATO

OVICE

Po ár na p. 38 - ho ely stáje a stodola (r.1964)
Po ár na p. 86 - ho ely stáje, kde byl ustájený hov zí ír (r.1966).
Po ár hangáru za kolou, kde byla uskladn na sláma a seno (r. 2004)
Vesm s lo o po áry, které zavinily d ti.
Zabití sekerou - man elka zabila man ela Kotulána. Neunesla surové zacházení a týraní man elem.
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Zabití krmi e dobytka Kouteckého chovným býkem, kterého vedl k p ipou t ní (r.1969).
Smrt umrznutím - Giza Vangorová, byla opilá stalo se na váno ní svátky r.
1969.
Sebevra dy ob ením: Jura Zden k, Max Levák, Janko Vangor, Janík Josef ml., Slivka Josef st., Panták.
ichání toluenu - Petra Dvo áková 14 let.
Pokousání psem Stanislav Jura, 19. leden 2003 (viz p íloha 12 a 13 ).

KLIMATICKÉ

PODMÍNKY

Klimatické podmínky v obci jsou velmi drsné. Od poloviny íjna do dubna je zima,
po así chladné, prom nlivé, se sn hem, hlavn v m sících listopad a b ezen.
Nap íklad v roce 1965 v lednu byly mrazy 30-33 stup . Pomrzly ovocné stromy.
Sn hu bývá v zim také dostatek. Nejsou vzácností záv je 2 a 2,5 metru vysoké. V 60 létech (nebyla taková technika jako nyní) se sníh se odhrnoval ko mi a
d ev nými pluhy do tvaru A. U vodojemu sm rem na Vítkov byly takové záv je, e
je musel prohrnovat pásový traktor a ru n proházet.
Ka doro n statek podepisoval smlouvu, e v zimních sn hových kalamitách vylení pracovníky na odhazování sn hu, SD ur í místa. N kolikrát se stalo, e
vlak uvízl ve sn hových záv jích. Ale tyto doby jsou u dávno za námi. Sou asná
technika vykonává divy. Jarní m síce duben, kv ten nejsou rovn zvlá teplé,
pam tníci pamatují e na l.máje padal sníh. erven býval de tivý; ervenec, srpen
- pr m rné teploty kolem 27 stup . asto bývají p kné zá ijové dny i po átky
íjna. Ale první mrazíky ji bývají 14.-16.zá í.
V roce 1997 postihly Moravu a Slezsko velké povodn a zátopy: Opavu, Bruntál,
Krnov, P erov, Otrokovice a dal í. kody se odhadovaly na 60 miliard korun.
V roce 2000 bylo sucho a teploty 32 - 35 stup ji ve druhé polovin kv tna.
Úroda byla o 30 50% ni í. Jablek ale byla nadúroda.
V roce 2001 mokrý rok. Jablek málo,bramborová plíse , uschlá na
bá.

a sklize sla-
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14.a 18.srpna 2002 velká voda, povodn , zátopy v echách a v Praze. kody 70
90 miliard korun. Povodn postihly republiku velmi citeln , v obci ádné v í
kody nebyly.
V roce 2003 bylo znovu sucho a vedra od 30 - 35 stup
15.srpna).

(od

ervence do

Léto roku 2003, které pro meteorology zahrnuje m síce erven, ervenec a srpen, byly nejteplej í za 232 let. Hlavn o prázdninách byla tropická vedra. Celý
rok byl velmi suchý. T n b n kvetou kolem 30. dubna a 6. kv tna, a1e nap íklad v roce 1989 kvetly t n v aleji na T chanovice a sm rem na p ehradu
ji 15.dubna.
29.kv tna 1990 byl mráz -3 stupn a zmrzla na brambor a fazole.
V roce 2000 ji 5. ervna zrály t

n v aleji (za ínaly se ervenat).

Výhodou polohy obce je, e v p ípad velkých liják je zadr uje p ehrada a
oko1ní lesy, tak e v obci sí1a de t není tak ve1ká. Toté platí o velkých vich icích, kdy v obci síla v tr ji slábne. Silné bou ky rovn
zadr uje p ehrada.
Mra na se to í kolem p ehrady a stává se, e v Budi ov pr í a ve Svato ovicích
ne. Poloha obce je velmi výhodná.
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POLITICKÝ

IVOT PO ROC E

1968

P el rok 1989 - listopad. V pátek l7.1istopadu byla v Praze manifestace student k výro í Dne studentstva památce fa isty popravených a umu ených student .
Pokojná demonstrace se zm nila v protestní akci proti sou asné vlád a KS . Dolo ke st etu s policií. Na pond lí 20.11. byla vyhlá ena generální stávka. Vznikala
Ob anská fóra, jejich p edstavitelé za ali jménem lidu vyjednávat s vládou a
KS . Za ala takzvaná sametová revoluce .
Podrobn í informace jsou v dal í ásti kroniky. Popí eme, jak v obci probíhal vývoj a jak se zm nila politická situace a vztahy lidi navzájem.

VOLBY

ROKU

1990

Dne 24.listopadu 1990 byly volby do obecního zastupitelstva. Národní výbory
p estaly existovat byla z ízena obecní zastupitelstva. Byly zru eny volební obvody pro jednotlivé poslance. Voleny byly strany a hnutí. V roce 1990 bylo v republice p es 40 politických stran a 26 politických hnutí (p íloha .15 Politické
strany a hnutí). Pro zajímavost v Národní front byly sdru eny tyto strany KS ,
eskoslovenská strana lidová, eskoslovenská strana socialistická a zájmové organizace, jako nap íklad ROH,
, SM (pozd ji SSM), myslivci, po árníci,
sportovci a dal í spolky a organizace.
Do obecního zastupitelstva v Budi ov n/B kandidovaly tyto strany : eskoslovenská strana lidová, Komunistická strana ech a Moravy, Hnutí pro samosprávnou
demokracii - Spole nost pro Moravu a Slezsko a Ob anské fórum.
Z celkem 74 kandidát vze lo 17 lenné zastupitelstvo. Volilo se ve v ech obcích
p idru ených k Budi ovu a ve m st Budi ov.
Za obec Svato ovice byli zvolení do zastupitelstva Ta ána Valová za HSD
- Spole nost pro Moravu a Slezsko, a ing. Ji í Kundrát za KS M. Oba byli zastoupeni v rad zastupitelstva m sta.
Okresní národní výbory jako zastupitelské orgány p estaly existovat
vznikly Okresní ú ady. P ednostu okresu jmenoval ministr vnitra.
Rovn
tak i Krajské národní výbory byly zru eny bez náhrady. Bylo zavedeno
dvoustup ové ízení (obec, okres a pak u jen vláda)
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VOLBY

ROKU

1992

V roce 1992 byly v obci volby do parlamentu a NR ( eská národní rada). Výsledky voleb - viz p íloha 1.
12. zá í 1992 se uskute nilo hlasování v místním referendu o otázce: Souhlasíte
se osamostatn ním obce?
Výsledek hlasování:
Po et osob zapsaných ob an - 205
Po et oprávn ných voli
Ú ast voli

- 205

- 126

Po at platných hlas - 119
pro - 104
proti

VOLBY

ROKU

15

1993

Ve volbách do obecního zastupitelstva ve Svato ovicích dne 6.b ezna 1993 bylo
zvoleno 7 lenné obecní zastupitelstvo ve slo ení (p íloha 2):
starosta obce: Ján Hazda
místostarosta: Ta ána Válová
lenové: Alois Moka , Anna Hovjacka, Mirek Kozák, Josef Urban ml., Zden k Vrtaník
eskoslovenská republika p estala existovat 1. ledna 1993. Vznikly dva samostatné státy: eská republika a Slovenská republika.

VOLBY

ROKU

1994

Dal í volby do zastupitelských orgán (podle zákona o volbách) se konaly ve Svato ovicích 18. a 19. listopadu 1994.
Do zastupitelstva byli zvolení:
Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska: Ján Hazda, Ta ána
Válová, Zdenek Vrtaník
KS : ing. Ji í Kundrát, Slivka Stanislav
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Sdru ení nezávislých: Du an indelá
Starostou obce byla zastupitelstvem zvolena Ta ána Válová, místostarostou Ján
Hazda.

VOLBY

ROKU

1996

31.5. a 1.6. 1996 se uskute nily volby do Parlamentu R.
Výsledky voleb v obci byly následující:
SSD - 32,49% hlas
ODS - 25,49% hlas
KS - 12,89% hlas
KDU- SL - 11,20% hlas
SPR

RS

7,84 hlas

Ú ast ve volbách byla 87,38%

VOLBY

ROKU

1998

Volby do zastupitelstva obce dne 13. a 14. listopadu 1998.
Zaregistrované strany jsou v p íloze . 15. Pokyny k volbám v p íloze 16. Ve Svato ovicích se volilo 7 lenné zastupitelstvo.
Byli zvolení:
Ján Hazda jako nezávislý kandidát 72 hlas
Ta ána Válová za SSD 66 hlas
Miroslav Kuric

za SSD 79 hlas

Josef Urban ml. za SSD 78 hlas
Du an indelá

za SSD

Slivka Stanislav za KS M

71 klas
51 hlas

ing.Kundrát Ji í za KS M 40 hlas
Starostou obce byla zvolena Ta ána Válová
O volbách do Senátu, konaných v tomté termínu výmluvn hovo í lánek (p íloha
11).
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VOLBY

ROKU

2002

Volby do zastupitelstva obce Svato ovice, konané dne 1. a 2. listopadu 2002:
Celkový po et voli

- 217

Ú ast ve volbách - 133
Volební strany:
Sdru ení nezávislých kandidát - Va e volba:
Roman Stan k
Karel Kolek

62 hlas

58 hlas

Richard Myná

49 hlas
KS M

Ján Hazda

66 hlas

Ji í Kundrát, ing.

46 hlas
SSD

Josef Urban

45 hlas

Miroslav Kuric 39 hlas
Starostou obce byl na období 2002
byl zvolen Josef Urban.

2006 zvolen Karel Kolek. Místostarostou

Volby roku 2004
Volby do Parlamentu Evropské unie - dne 11. a l2. ervna 2004, Svato ovice
Právo volit p i volbách do Evropského parlamentu na území eské republiky má
ka dý ob an R, který alespo druhý den voleb dosáhl v ku 18 let a ob an jiného
státu Evropské unie, který alespo druhý den voleb dosáhl 18 let a je po dobu
nejmén 45 dn veden v evidenci obyvatel podle zák. .133/200 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných íslech a o zm n n kterých zákonu. (zák.o evidenci obyvatel). Do Evropského parlamentu kandidovalo kolem 40 stran a hnutí

148

Kronika obce Svato ovice

V obci Svato ovice to byly tyto strany, které ve volbách v obci obdr ely hlas :
íslo Politická strana

Po et hlas pro umíst ní

24

KS M

19

1

6

ODS

11

2

20

KDU- SL

7

3

1

Sdru ení nezávislých

4

4

32

Sdru ení nezávislých kandidát

3

5

31

Republikání

1

6

Volební ú ast voli v obci byla velmi slabá. Postup p i hlasování byl stejný, jako
u ka dých voleb do zastupitelských orgán eské republiky.

VOLBY

ROKU

2004

Volby do Parlamentu Evropské unie - dne 11. a l2. ervna 2004, Svato ovice
Právo volit p i volbách do Evropského parlamentu na území eské republiky má
ka dý ob an R, který alespo druhý den voleb dosáhl v ku 18 let a ob an jiného
státu Evropské unie, který alespo druhý den voleb dosáhl 18 let a je po dobu
nejmén 45 dn veden v evidenci obyvatel podle zák. .133/200 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných íslech a o zm n n kterých zákonu. (zák.o evidenci obyvatel). Do Evropského parlamentu kandidovalo kolem 40 stran a hnutí.
V obci Svato ovice to byly tyto strany, které ve volbách v obci obdr ely hlas :
íslo Politická strana

Po et hlas pro umíst ní

24

KS M

19

1

6

ODS

11

2

20

KDU- SL

7

3

1

Sdru ení nezávislých

4

4

32

Sdru ení nezávislých kandidát

3

5

31

Republikání

1

6
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Volební ú ast voli v obci byla velmi slabá. Postup p i hlasování byl stejný, jako
u ka dých voleb do zastupitelských orgán eské republiky.

VÝZNAMNÉ

DNY PRO

ESKOU REPUBLIKU BYLY

l. leden 1993 - Samostatnost eské republiky
12. b ezen 1999 - Vstup do NATO
Kv ten 2004 - eská republika byla p ijata do EU

EKONOMICKÁ SITUACE

V OBCI PO ROCE

1989.

Po volbách v roce 1990 do lo ke zm n politického seskupení. K moci se dostaly
strany a hnutí celkem jich bylo p es 40, v ina z nich byla protisocialistická.
Ob anské forum se rozpadlo na n kolik stran a hnutí. Ob anská demokratická
strana (0DS), Ob anská demokratická aliance (ODA), Demokratická unie (DU),
Republikáni atd. Svoji innost o ivila strana SSD (sociální demokraté), Lidová
strana K estanská a demokratická unie - eskoslovenská strana lidová, eskoslovenská strana socialistická. Komunistická strana ztrácela své p íznivce.
Také v obci Svato ovice byla strana SPR-RS (Sdru ení pro republiku - Republikánská strana eskos1ovenska). M la asi 6 len . Dále zde bylo Hnutí za samosprávnou demokracií-spole nost pro Moravu a Slezsko, Hnutí samosprávné Moravy a Slezska, Ob anské fórum a KS .
Tyto strany a hnutí podstatn ivot v obci neovlivnily. P i volbách do zastupitelských orgán lo více o osoby, které byly v té i oné stran .
V prvních dvou, t ech letech po revoluci se situace v obci zm nila v tom, e obec
se osamostatnila. M la svoji samosprávu, mohla samostatn rozhodovat o d ní v
obci.
Od roku 1992 dochází na Státním statku ke zm nám ve vedení statku ve Vítkov .
Je snaha okle ovat výrobu, v dal ích létech je tlak na JZD i Statní statky ze
stran majitel p dy o vydání p dy zp t p vodním majitel m. Dochází k restitucím, navrácení majetk pOdle hesla: Co bylo ukradeno,musí být vráceno.
Vznikají r zné spole nosti s ru ením omezeným, akciové spole nosti. Nároky na
zem d lské pozemky mají r zné lechtické rody, r zné spolky atd. Ve Vítkov v
r. 1991 vzniká PROMET s.r.o., kde jsou i n kte í zam stnanci statku Svato ovice
(Hazda, Moka , Janík, Ing.Kundrát, Kuricová Anna). Vklad je l0.000K . Pozd ji
pak vystoupili. Dále vznikla spole nost ZEMPOL. Statek jako takový zanikl.
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Po ástech se uzavírá provoz v kravínech, dobytek se rozprodává. OMD (Odchovny mladého dobytka) se likvidují, jsou zlikvidovány silá ní v e, su i ka obilí, nová
bramborárna, chov prasnic a prasat, opravárenská dílna v etn mechanizace,
traktory, stroje v e z obce zmizelo.
Objekt . 9, kde byla kuchy , jídelna a malý kulturní sál, p evzala soukromá firma, která za ala podnikat v t b b idlice a výroby b idlicové krytiny a r zných
výrobk z b idlice. Po n kolika létech firma zru ila výrobu a innost ve Svato ovicích ukon ila.
Mezi tím byla zru ena jídelna, kuchy i kulturní místnost. Budova v sou asnosti
chátrá.
N kolik podnikatel podniká v odchovn prasat, výkrmem vep ového íru, ve
starém kravín , v ásti odchov mladého dobytka a rovn tak v jednom z objekt
(l stáji) OMD.
Za ala také výroba betonových výrobk BETABLOK . Firma, která m la sídlo
v Háji ve Slezsku otev ela výrobnu v objektech bývalých silá ních v í v obci.
Firma zam stnávala ob any ze zm n nou pracovní schopností, ale i ostatní ob any z d diny. N kolik - asi 7 a 12 - v provozovn pracovalo. Vyráb ly se dla dice,
zámkové dla dice, sloupky, plotové díly a pod. Po dvou a p l létech provozovna
omezila výrobu a pozd ji úpln ukon ila.
P edstavy, e obec, kdy bude samostatná, bude mít p íjmy z daní firem a soukromník , kte í jsou na území obce (Promet, rekrea ní za ízení na p ehrad a
dal í), bylo jenom zbo ným p áním. Promet brzy zanikl. Rybá ská chata na p ehrad neplatí. P íjmy obce jsou jenom z obecních les , místních poplatk a státního rozpo tu.
V dal ích létech provedena oprava místních komunikací, oprava domu ú adovny
obecního ú adu, vybudování místního rozhlasu.
kola, která byla uzav ena v 80 létech a slou ila statku jako ubytovna pro brigádníky, byla upravena na byty pro 5 rodin.
V roce 1999 oprava st echy a v e kostela.omítky,oprava zdi kolem h bitova a
úprava celého h bitova (p íloha 9).
Opraven pomník padlým n meckým voják m I.sv tové války a p emíst n pomník
Osvobození RA z roku 1955. Pomníky stojí v parku p ed bývalou kolou. Vlevo pomník n meckým voják m z I.války a vpravo pomník Osvobození, jako pod kování
Rudé armád za osvobození obce od n meckých okupant v r. 1945.
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Byla opravena a znovu instalována Bo í muka p ed budovou .9, a d ev ná bo í
muka u budovy .61 na horním konci, na kraji pole u hlavní cesty. Vysv cení byl
p ítomen sám arcibiskup Ostravský mons. Lobkovic, dá1e byli p ítomni vysídlení
N mci, kte í p ijeli z Kanady a N mecka, p edstavite1é obce v ele starostkou
p.Válovou. Dále byla opravena Bo í muka naproti domu . 22.
Zaji t na autobusová linky do obce a k obchodu.
Nepoda ila se plynofikace obce pro nezájem ob an . Hlavní vedení plynu je vedeno v katastru obce, tak e je mo no se napojit.
Po et nezam stnaných v obci, podle ú adu práce k 2.l.2004 byl 23,60%. Ze 161
ekonomicky aktivních nemá práci 38 uchaze . Nap íklad ve ved1ej í obci erná
ze 154 ekonomicky aktivních obyvatel nemá práci 36, tj. 23,38%
. Ve Vítkov je 19,33% (627) nezam stnaných, ve m st Budi ov n/B 20,79% (339) nezam stnaných.
Z toho vyplývá, e sehnat práci na vítkovsku a budi ovsku je velmi obtí né.
Pozemky katastru Svato ovic jsou z ásti pronajaty r zným spole nostem (Zempol, soukromníci, atd.) Pozemkový fond, který byl nejv ím dr itelem pozemk
tyto vydává restituent m, pop ípad prodává bývalým nájemc m (cena 20-30
K /m2. Stavební parcely mají cenu vy í. Rodinné domky, které nebyly prodány a
hospodá ské objekty po bývalém statku skoupili r zní podnikate1é, které nyní
pronajímají a domky se prodávají s pom rn velkým ziskem. V sou asné dob
místní ob ané bytovou krizi netrpí.

PRODEJNÍ

SÍ

V obci je nyní: prodejna potravin (bývalá prodejna Jednoty Opava, postavená v akci Z v r.1964). Majitelka Helena Hazdová, která je zárove vedoucí prodejny.
Prodejní doba

Po - Ct. 6,30 hod. do 13,30 hod.
Pátek 6,30 hod. do 17 hod.
Sobota

6,30 hod. do 10 hod.

Ned le

8,30 hod. do 9,30 hod.

Malá prodejna (bu ka) kterou zde postavil podnikatel Kor ík, která p vodn stála u Ob anského výboru, pozd ji byla p emíst na k Najmon m a nyní
152

Kronika obce Svato ovice

byla p emíst na do zahrady u Sta k , kte í ji zakoupili, zrenovovali a provozují prodej smí eného zbo í.
Prodejní doba
Po - Pá 7,30 - 10,00; 15,30 - 17,00
So 7,30 - 9 hod. , 16

17 hod.

Ne 15,00 - 16 hod.
Pohostinství. Hostinec, který je u vlakového nádra í, byl majetkem Jednoty Opava, po roce 1995 prodán vedoucímu provozovny, který tuto prodal
Jánu Hazdovi. Nový majitel hospodu opravil, jeliko hostinec byl ve velmi
patném stavu. Byla provedena oprava st echy, nov pokryta, nové venkovní
omítky, nové podlahy, oprava soc. za ízení, pozd ji zavedení ÚT, oprava
kuchyn a z ízení jedné bytové jednotky v 1.pat e. Nyní pohostinství slou í
ke spokojenosti ob an i host .
Marcaník Zden k, p 11 si opravoval rodinný domek, p vodn ur ený k demolici, k rekrea ním ú el m. Po roce 1990 se zde p est hoval i s man elkou z Ostravy. Man elka pak pracovala jako opti ka (m la svou provozovnu
ve Vítkov ). V roce 2004 ukon ila innost. Marcaník Zden k pracoval p vodn jako instalatér, m l svojí ivnost. Podílel se zapojování p ípojek vodovod do domk a byt v obci a p i stavb nového vodovodního adu v obci. Pozd ji pak dílnu a gará p estav l na malou a útulnou hosp dku pro 20
- 25 host . Jeliko byla uprost ed obce, byla dosti nav t vovaná. Ale také
tato provozovna byla z technických d vod uzav ena v roce 2004.

MÍSTNÍ

PODNIKATELÉ A

EMESLNÍCI

Po roce 1990 za al podnikat i Ján edivý. V gará i si z ídil malou záme nickou dílnu a pracoval pro podnik BRANO Branka. Brousil r zné sou ástky
(odlitky). M l jednoho pracovníka, brigádníka. Také on ukon il innost.
Nejv í podnikatel Ivan Kolník za al ve velkém stylu. Cht l postavit v obci
spalovnu odpad pro celý severomoravský kraj, pop ípad dová et odpad i
z N mecka, na bývalé stavb skladu um lých hnojiv, kterou zahájil v roce
1988 statní statek Vítkov. M l je t dal í aktivity a skon il tak, e d m
.41, kde bydlí, dostal do dra by. Spalovna p es odpor ob an i m sta Budi ova nebyla realizována. Ivan Kolník se dostal také do novin, ale úpln
v jiné souvislosti (p íloha 14).
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Dal í z ivnostník je Ján Hazda, elektriká rádio-opravá , takový v eum l.
Ta ána Válová, revizní technik p es hromosvody a elektriku vesm s pracuje na Libav .
Obec nemá ádného ková e, záme níka, kolá e, stola e, který by m l dílnu a pravidelnou pracovní dobu.
Od 1.1.2003 byly zru eny okresní ú ady v eské republice. N která agenda se
p evádí na krajské ú ady, jiná na tzv. pov ené obce. Pro ob any Svato ovic je
takou pov enou obcí m sto Vítkov.
Letos byla ukon ena platnost desetihalé a dvacetihalé . Tyto mine mince p estaly platit k 1.11.2000. Ceny potravin a ostatního zbo í se za aly zaokrouhlovat.
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JAK

SE

IJE PO SAMETOVÉ REVOLUCI V OBCI

SVATO

OVICE?

Bez práce je 46 osob, bývalý statek je zlikvidován, kdysi zde pracovalo 110 - 120
prac0vník . Nyní pracuje v zem d lství z obce s bídou 5 pracovník . Mo nost
pracovat v obci je mizivá. Místa, která jsou ji osazena, jsou:
1 pracovník pro údr bu a úklid v obci,který zárove pracuje p es zimu jako
topi v M .
1 pracovník - kolnice v MS
1 kucha ka v M dojí dí z Budi ova
1 ú ednice na Obecním ú ad
1 pracovník jako topi v bývalé kole a zárove uklízí (v budov jsou místnosti Obecního ú adu)
1 uklize ka na Obecním ú adu na úvazek 2 hodiny denn
1 pracovník v obchod
1 pracovník v pohostinství
Místní d chodci s pr m rným m sí ním d chodem od 6 do 9 tisíc. Na druhé stran plné obchody zbo í - je dostatek pomeran , banán , m eme cestovat po
sv t , ádná víza nepot ebujeme, m eme mluvit co chceme. Je svoboda slova,
svoboda tisku, svoboda nábo enského vyznání. M eme být ve kterékoliv politické stran . Jen lenové KS M mají potí e. Platí za to, e 40 let vládli v této zemi
Jak se mají d chodci viz p íloha 4 a 5.
Rovn v obci nikdo soukromn nehospoda í i kdy v restitucích byl vrácen majetek. V ina z nich majetek prodává a nebo pomalu chátrá. Na opravy chybí peníze a tak se provádí jenom nutná údr ba.
Jaké byly mzdy v eské republice v roce 2003 nám dokumentuje lánek z Blesku
(p íloha . 3):
Pr m rný d chod byl
za rok 1989 1598 K s
za rok 1994 2.734 K s
za rok 1999 5.367 K
Jak nám rostly pr m rné ceny potravin v létech 1989
v p íloze 8.

1998 je vid t z lánku
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Tabulka (p íloha 6 a 7), která vy la v Blesku (denní tisk) uvádí, jak jsou placeni
n kte í na í sportovci. Zajisté si zaslou í takový plat.
asy se m ní a hodnota na ích um lc také. Vedle elekt iny, benzínu, telefonu a
bydlení podra ili v pr b hu 90 let také na i slaví ci, na e celebrity v oubysnysu.
Za ínali na t ech stovkách m sí n . Kdo dostal tisícovku platil za hv zdu.
Helena Vondrá ková,která kdysi vystupovala za 600 stovek si dnes ú tuje, jako
L.Bílá 250 tisíc K .
Hana Zagorová 90 tisíc, Dara Rolins 60 tisíc, Daniel H lka 100 tisíc, za novoty
Petra Novotného a Dobroty na cestách zaplatíte od 50 do 60 tisíc K .
Iveta Barto ová, zp va ka, která za poslední léta vyst ídala n kolik mana er si
za p 1 hodiny vystoupení ú tuje 55 tisíc K , Samoz ejm , e jim výd lky nezávidíme, ale co na to ti, kte í mají m sí ní výd lky 12.000 a není jich málo.
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SUDET

TÍ

N

MCI A MY V OBCI

SVATO

OVICE.

Není nám známo, e by v obci n kdo z bývalých vysídlenc po adoval sv j nemovitý majetek. Naopak dosídlenci, kte í v 50 létech z obce ode li se vehementn
hlásí o sv j majetek, p id lený státem po roce 1945.
Po átkem 80 let se náv t vy bývalých ob an obce z N mecka pravideln jednou
nebo 2x ro n opakovaly. Pro li obec, zastavili p ed svým bývalým domem, pro 1i
h bitov a odjeli.
Po revoluci v roce 1989 se situace zm nila - náv t vy byly ast
slov ale nikdo nemá zájem se vrátit zp t do obce.

í. Podle jejich

Za podpory svato ovického rodáka Karla Hausnera byly opraveny Bo í muka, kostelní v , h bitovní zdí a pod. Hlavn pak pomník padlým voják m z I.sv tové války. Náv t va obce bývalými n meckými rodáky,se v posledních létech ustálila, u
není takový zájem. Co by zde také vid 1i?
1ánek ze zá í 1999 v novinách popisuje setkání vysídlenc
ermné v místech svého rodi t (p íloha 10)

ze Svato ovic a
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CHRONOLOGICKÝ

P EHLED UDÁLOSTÍ:

1377 - první zmínky o obci jsou v kronice o d lení Opavského kní ectví ze dne
13.dubna 1377 a nese název SWATANOWIEZ.
1556,1585 - v obci morová epidemie.
1576 - kostel zasv cen Nejsv t

í Trojici".

1626 - z ízena po tovní linka OPAVA - BUDI OV n/B - OLOMOUC a v roce 1695
se na ní jezdilo 2x týdn .
1627 - po ár v obci, kdy byly zni eny v echny dokumenty, týkající se obce. Velké
materiální kody.
1635 - obec se ji jmenuje "SCHWADENSDORF".
1761 - postavena kostelní v . Kostelní lo
l739),proto e byla na spadnutí.

byla opravena u

d íve (1735-

1779 - bylo zahájeno vyu ování d ti v obci na statku .6 (statek byl dávno znien). U itelem byl vyslou ilý voják, který u il d ti po t m a tení.
1810 - z ízena kolní budova.
1882 - za1o en spolek dobrovolných hasi

.

1988 - v lednu byla teplota mínus 29,2 stupn (v roce 1985 mínus 35 stup .
1892 - v srpnu teplota 3O,6 stup
1905 - postavena nyn

plus (v roce 2OOO teplota 30 - 34 stup ).

í kola.

1921 - po et obyvatel obce 561, z toho mu
ech a 8 cizinc .
1923

240, en 321. Z tohoto po tu byl 1

v obci dv auta a 2 motorová vozidla.

1928 - otev ena rolnická vzd lávací kola
1930 - autobusová linka z Vítkova do Opavy
1931 - autobusová linka M.Beroun, Dvorce, Budi ov n/B, Svato ovice, Vítkov, Suchdol nad Odrou.
1933 - v obci zalo en Hospodá ský spolek
1933
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v N mecku se k moci dosta1 Adolf Hitler
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1938 V Mnichov podepsána dohoda, aby pohrani ní oblasti SR - tzv. Sudety p ipadly N mecku
1939 - B ezen, N mecká vojska vstoupila do Prahy, obsadila Sudety a vznikl stát
Böhmen und Mehren. Slovensko se osamostatnilo - vznikl Slovenský stát, který
spolupracoval s N mci.
1941 - Vypukla II.sv tová válka. Skon ila v roce 1945
1945 - 5.kv tna osvobozena obec Rudou armádou.
1945 - ONV Opava výnosem pojmenoval obec SVAT0 OVICE
1945 - 22.kv tna za al jezdit vlak na trati Budi ov n/B - Suchdol nad Odrou
1945 - zahájen provoz na po t v Budi ov n/B
1945 - v obci ustaveno komisa ství, které p edstavovalo státní moc v obci
1945 - lístkový systém na potraviny, od vy a pod., který trval do roku 1953
1945 - koncem roku bylo v obci 185 ob an

eské národnosti

1946 odsun N mc do N mecka. Volby do NV. V obci z ízen MNV.
1948 ÚNOR. K moci se dostaly levicové strany KS , SSD po demisi pravicových stran. Vyhlá en dvou1etý plán obnovy
1949 - za ínají se ustavovat JZD. V obci je ustaven statní statek na p. 21, rozloha 120 ha, pozd ji p est hován na fojtství p.9
1949 - je z ízen okres Vítkov, pod který pat í i obec Svato ovice
1950 - ustaven Statní plemená ský statek Vítkov jeho sou ástí byly i Svato ovice
1950 - vyhlá en l.p tiletý plán 1950 -55
1953 - M nová reforma
1955 - hospodá sko technická úprava p dy HTUP,(scelování pozemk )
1955 - I.celostátní spartakiáda v Praze
1955 - Volby do Národního shromá d ní a NV
1955 - Vyhlá ena II.p tiletka 1955-1960
1957 1960 - Postaveny dv
jednotky p. 56 a 14

7 bytové jednotky p.25 a 26 a dal í dv bytové

159

1959 - otev ena Mate ská kolka p.41
1960 - Vyh1á ena eskos1ovenská socialistická republika.
1964 - Od l.ledna 1964 obec slou ena s m stem Budi ovem n/B jako jeho m stská
ást
1964 - V obci utvo en Ob anský výbor jako pomocný orgán m sta M stNV
1964 - Postaven v akci Z nový obchod se smí eným zbo ím.Obchod p evzalo SD
Jednota Opava
1968 - Vstup vojsk Var avské smlouvy do SSR - 21.srpen
1968

1969 - postavení dvou sedmibytových jednotek p. 98 a 99

1972
1973 - rekonstrukce po ární zbrojnice na D m ob anského výboru a
knihovny
1973 - výstavba nové Mate ské kolky pro 30 - 40 d ti
1974 - postaveni nové autobusové ekárny
1974 - oprava kostela
1976 - nová kanalizace v obci
1987

postavena nová 11 bytová jednotka

1987 - vybudována nová BRAMBORÁRNA na t íd ni a skladování brambor. Nejv í stavba v obci
1987 - 1989 - zatrubn ní potoka v obci v akci Z
1988 - výstavba dvou OKAL

(rod.domky)

1989 17. listopadu za ala Sametová revoluce. K moci se dostaly pravicové strany. Za a1 se obnovovat kapitalismus
1993 - obec se osamostatnila, kdy v roce 1992 bylo vyhlá eno referendum na
osamostatn ni obce
1992 - Statní statek Vítkov n.p. se rozd luje na spole nosti ZEMPOL, PROMET
atd. Dochází k likvidaci statku jako takového. Zem d lská výroba je omezená
1993 - do lo k rozd lení republiky na dva státy - Samostatná
Slovenská repub1ika

eská republika a

1993 - vybudován nový vodovod a GO elektrického vedeni a telefonního vedení
1999 - 12.b ezna vstup eské republiky do NATO
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1999 - velká oprava kostela, h bitovní zdi a h bitova
2003 - zru eny okresy jako správní jednotky
2004 - 1. kv tna vstup eské republiky do Evropské unie
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ZACHOVANÉ

POV STI ZE

SLEZSKA:

P ed lety stál v blízkosti Budi ova zámek Vild tejn. V n m
bydlel hradní pán, jeho nejv

í zábavou bylo týrání poddaných.

Jednou uvrhl ubohého starce do hradního v zení, proto e ten zabil
divokého kance, který mu zpusto il setbu na polích. N kolik m síc starce v znil, teprve pak byl souzen a hradní pán mu oznámil,
e bude mít mo nost zú astnit se rytí ského honu. Nechal p ivézt
lechtilého jelena a poru il starce p ivázat na jeho h bet. Sta ec
prosil pána: ,,Pane, nebojím se smrti, najdu v ní klid a pokoj. Ale
spl mi p ed smrtí jedno p ání. Dop ej mi p ed smrtí p ijmout t lo
pán

Odpov dí mu byl výsm ch. Tu v zoufalství zvolal sta-

ec:,,Bu proklet a bu potrestán stejným zp sobem, k emu jsi odsoudil mne, nevinného. Nech je vám lov, který byl pro vás zábavou, utrpením.
Rána p stí srazila starce k zemi, pak byl p ivázán na h bet jelena a za al divoký hon. V ele honc

jel hradní pán, a

zví e

tval a ono vysílením padlo. V tom se nebe zatáhlo ernými mraky, zah m lo, blesk ude il a k

pod hradním pánem padl mrtvý

k zemi. S hr zou se pán rozhlí í kolem sebe, nedaleko vidí jeskyni,
tam se cht l schovat p ed bou kou, ale v tom se proti n mu vy ítí
divoký kanec, marn se bránil, brzy skonal na stejném míst , kde
vypustil du i ubohý sta ec. Od té doby v dob ne asu se enou di162
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vocí jezdci v ele s hradním pánem nad lesy v okolí Budi ova. Tak
se naplnila kletba ubohého starce.
Název

a existence hradu Vild tejn je s jistotou dolo en

k roku 1316 a byl pravd podobn zni en králem Matyá em Corvinem v roce 1474.

Ji n

od Horních Guntramovic se vypíná

D íve chrlil

ervený Kopec.

havé kamení, tak e z staly r zné prohlubiny.

V t chto ukládali sk ítci bohaté poklady

st íbro, zlato a jiné cen-

nosti. Le í tam prý dosud. Jednou v roce, na Kv tnou ned li b hem
sv cení ko i ek, se hora otvírá.Tu si m

e ka dý nabrat, kolik une-

se. Musí dbát jen toho, aby se z hory vrátil, ne skon í v kostele
bohoslu ba, jinak se mu zle povede.

V podzemí hradu Vild tejn le í je t dnes veliké poklady.
P ístup k nim je v ak velice obtí ný, proto e v echny vchody jsou
zasypány sutí a kamením. Jen jednou v roce se vchody otvírají a to
na Bílou sobotu v ase, kdy v budi ovském kostele zvoní gloria.
Kdo v tu dobu práv stojí p ed vchodem do podzemí, si m

e na-

brat zlata a st íbra kolik unese. M usí si v ak pospí it, proto e
s posledním tónem zvon se schody zavírají a ten, který neopustil
podzemí, musí tam z stat do p

tí Bílé soboty.
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Pod schody starého kostela se nachází veliký poklad. V noci
se svatodu né ned le na pond lí se tam objevují plameny. kdo
v tuto dobu se tam práv nachází, nech hodí do plamen sv cený
r

enec a za ne kopat. Pokud svou práci d lá ani promluví jediné

slovo, m

e získat poklad.

Jednou mu z Budi ova b lil své plátno nedaleko Moravice a
jeho dcera mu pomáhala. Kdy byli hotovi, li se oh át do nedalekého mlýna. Mlyná je varoval, aby nechodili dom

e nyní asto

obchází vodní duch. Mu si v ak nedal íci a tak mu dal mlyná
lahvi ku sv cené vody a radil, mu piln rozst ikovat tuto vodu kolem sebe, pokud se vodní duch objeví.
Sotva se mu s dcerou vydali na cestu dom , vodní mu se
opravdu objevil. Byl erný a m l velké ruce a nohy. Kam lápl, tam
z stala kalu vody. Stále el za mu em a dcerou, a koliv dívka
hlasit k i ela a mu st íkal kolem sebe sv cenou vodu. teprve p ed
Budi ovem vodní mu í ek zmizel.
vodní mu není v t chto pov stech toté jako vodník
and lé, kte í p i posledním soudu sko ili do vody.
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V Podlesí u Budi ova il ková ve velké bíd . Kdy jednou
smutn sed l u Odry a chytal ryby, p istoupil k n mu neznámý lov k a po ádal ková e, aby ho zavedl k sob dom a tam mu prozradí, jak se zbavit bídy nav dy. Ková splnil p ání neznámého,
byl to v ak ert a ten ekl: Kdy se mi upí

, za aruji tv j st l

tak, e ti poskytne v e, co pot ebuje k ivotu.
Bylo by to p kné, ale kdo mi zaru í, e si m hned neodnese , ekl ková .
ábel ekl: Chce si je t u ít ivota? Dob e, p ijdu-li n kdy
nevhod, ud lá to, co ti te poradím, pak získá nade mnou moc.
Pak ková i po eptal n kolik slov a ten smlouvu podepsal.
Nyní se ková i da ilo skv le, co si p ál, stálo na jeho stole. Léta b ela a jednoho dne stál p ed ním ert a prohlásil, e uplynula
doba smlouvy a on ho musí následovat. Tu ekl ková slova, která
mu ert po eptal a ne

se ten nadál, sed l na

idli a nemohl se

hnout. prosil a adonil a ková se nad ním slitoval a propustil ho.
Te ho cht l ert teprve vzít s sebou, ale ková ho nechal vylézt na t

ni a tam ho nechal n kolik let t ást se. Zase p

el ert a

p ivedl s sebou 30 druh . Ková se nerozpakoval, p inesl pytel a
prohlásil, e p jde s tím, který do pytle sko í. V ichni tam sko ili,
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ková pytel zavázal, polo il ho na kovadlinu a po ádn

erty

spráskal.
Kone n m l p ece jen um ít. Poru il, aby mu do rakve dali jeho zást ru, kladivo a kle t . Kdy p

el k peklu, za ali erti k i et,

e je to ten, který je tak hrozn zmlátil a rychle zav eli pekelnou
bránu. Ková se do pekla nedostal.

Stará vesnice

umvald nestála na dne ním míst , nýbr p l

hodiny na západ sm rem k Od e. Av ak vlivem bezbo nosti obyvatel se p i prudké bou i celá vesnice i s obyvateli propadla do ba in.
I dnes lze v ur itých dnech vid t pi ku v e kostela, která se objevuje v ba inách.
umvald byl pravd podobn zalo en ve 13. století. V roce
1316 ji jsou o n m zmínky, ov em v roce 1373 se o n m pí e jako o
Sonvaldu, v roce 1381 jako o umvaldu (Schönwald). Horní ást
vesnice le í na zvln ných kopcích, dolní ást v úzkém údolí u Odry.

P ed mnoha stovkami let

ili v Guntramovicích arod jnice.

Nepobývaly v ak ve vesnici, ale zdr ovaly se v lese. Nebyly to v ak
zlé arod jnice, v noci nav t vovaly domy a tam arovaly. U dobrých lidí zp sobily, e krávy dávaly hodn mléka, u zbylých dojily
krávy krev s mlékem. Obyvatelé Guntramovic je v ak chytli, odved166
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li do lesa a v míst , kde spolu hrani í Guntramovice, Podlesí a
Norber any, postavili hranici a upálili je tam. Od té doby se ten les
nazývá Spáleni t . Je to les ji n od Guntramovic.
Praví se, e toto je jedna z nejstar ích pov stí tohoto kraje,
kde ily arod jnice, které p vodn byly kn kami posvátného háje
bo ských panen. V dob k es anství byla tato kn ky pronásledovány a staly se z nich arod jnice, které dobrým lidem ne kodily.

V dom

. 1 v Guntramovicích bydlela p ed dávnými léty a-

rod jnice. Byla to zvlá tní osoba, která lidem ani tolik ne kodila,
ale lo jí hlavn o to, aby lidi hodn rozzlobila.
O p lnoci se v dy zdr ovala v kostele a povykovala. Byl-li
poh eb, sed la jistojist na strom , kolem kterého musel projít poh ební pr vod a p edla.
Kv li t m nep íjemnostem byla upálena. Ov em i po smrti
tropila neplechu dál: Kolovrátek na p d jejího domu neustále vr el
a pun ocha, která tam visela, jakoby tancovala. Aby byl pokoj, spálili obyvatelé kolovrátek i pun ochu a od té doby byl klid.

P ed dávnými asy

ila v Nových Old vkách

arod jnice

jménem Marta. Nebyla zlá, ale p ece tropila lidem v elijaké hlouposti. Jednoho dne ji na li v lese mrtvou, ob sila se. Aby mohla být
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d stojn pochována, lidé ji od ezali, dali jí na záda n i s d evem,
aby to vypadalo, e se u krtila p i zvedání n e. Byla tedy pochována ve v í po estnosti na h bitov . Tam v ak nena la klid a pokoj.
Kdy mladí lidé li mna tancova ky, sed la na h bitovní zdi a
esala se, nebo se prom nila v ko ku a olizovala se. Kdy n kdo na
ni promluvil, odpov d la: Ano, ano, dnes se u

istím, ale zítra

p ijdu o istit tebe. A skute n se dal í den objevila u doty ného a
roz krábala mu obli ej nebo mu vyvedla jinou nep íjemnost.
V dom

. 29, hned vedle h bitova, se jednou objevila v poled-

ne a naházela lidem bláto do jídla.
Aby se u inila p ítr jejímu ád ní, bylo rozhodnuto, odstranit
její mrtvolu. Byla pak pochována v Hlubokém dole , na louce majitele domu . 28. Na této louce u nevyrostla ádná tráva a údolí
se od té doby jmenuje Martino údolí .

V Nových Old vkách, sm rem k Od e, stával d ev ný domek
a v n m ila divná osoba jménem Matt. Chodila sehnutá a o i m la
stále ervené a slzící. M la dv kozy, které pásla za domkem, ale
z eho ila, nikdo nev d l.

íkalo se o ní, e je arod jnice, proto e

mnohé její skutky sv d ily o tom, e je ve spojení s ne istými silami.
V podob ko ky se vplí ila do stájí a nacpala kravám do vemene
koudel, nebo zp sobila, e dojily krev místo mléka.
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Kdy v zim chodily eny a dívky k ve eru dom , objevovala
se p ed nimi Matt jako erná ko ka s ohnivýma o ima, vysko ila na
plot nebo zídku a prskala po nich. I na p dách stra ila jako prskající ko ka, které z o í lehaly plameny. Na koho se svým zlým pohledem podívala, ten dostal souchotiny. Tato nemoc se mohla vyléit jen takzvaným

ezem .To se nemocný musel nechat íznout ost-

rým no em, krev se musela set ít koudelí a tato koudel se musela
zakopat pod strom, p i em se musela Matt po celou dobu práce
proklínat. Jednoho dne sly eli lidé alostné na íkání koz. Vylomili
dve e a na li Matt ve své kom rce. Aby po smrti nestra ila svými
kousky obyvatele vesnice, nalo ili ji na sán a m la být zahrabána
v míst , kde jsou hranice obcí Nových Old vek, Barnova, Rudoltic
a Starých Old vek. Kdy v ak sán p ejely Odru, z staly stát jako p ibité. Sedláci pobízeli bi em kon , tu se sán rozlomily, mrtvola spadla do sn hu a kon pelá ili s p lkou saní pry . V lét pak
n kolik odvá ných hledalo t lo, nena li v ak

ádnou stopu, jen

druhá p lka saní tam le ela.
Tato pov st je z ejm obdobou p ede lé pov sti o Mart a je
ukázkou, jak se pov sti m nily ústním podáním.

ezem se v n -

kterých vesnicích lé ily souchotiny je t v roce 1840.
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V místech, kudy vede cesta ze Svato ovic do Starých Old vek, p es Budi ovku, je pochována arod jnice jménem Haislakatsch.
Jednou se vraceli Old

tí muzikanti ze Svato ovic dom a

u Budi ovky prohlásil jeden z nich, e zahrají arod jnici. Ostatní
souhlasili a hned se nesly nocí tóny veselé písni ky. Tu se náhle objevila arod jnice na louce a tancovala. Kdy muzikanti dohráli,
pokra ovali v cest dom . V tom ucítil basista, e jeho nástroj je
ím dál t

í, sotva basu unesl a zárove ucítil, e ho n co dr í pod

krkem. Byla to arod jnice, která se ho pevn dr ela a nechala se
kus cesty nést. Polomrtvý strachem se dopotácel dom a je t dlouho m l na krku otisky prst

arod jnice Haislakatsch.

Na Ml ném kopci u Budi ova tropily t i arod jnice p ed
dávnými asy své neplechy. Byly to zlé arod jnice a kodily lidem,
kde jen mohly. Nebylo proto divu, e je lidé cht li polapit a v emo n se o to sna ili. Poda ilo se to jednomu lesnímu správci, ale
pomocí svých kouzel se op t osvobodily. Nyní íhaly v lese a jednoho dne se jim po t stilo správce chytnout. Nyní ukázaly svou krutost a zlobu: ohnuly dva smrky k zemi, p ivázaly na jeden vrchol
ruce a na druhý nohy ubohého správce a smrky pustily, tak e mu
byl rozp len. kdy se o tom dov d li obyvatelé Budi ova, chytili
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tyto kruté eny a na vr ku sm rem k Old vkám postavili 3hranice
a na nich eny upálili. Z jejich popela vyrostly t i lípy, které tam
rostou dodnes jako varování, aby lidé nikdy nese li z cesty dobra.

Bedná Michal byl mu se patnou pov stí z dolního konce
Podlesí. Údajn

il v 18. století, také se íkalo, e v sedmileté válce

byl strá mistrem. Kdy

um el, byl pochován na h bitov blízko

starého kostela. Lidé, kte í v noci li kolem h bitova, sly eli v dy
ná ek a vid li, jak tento mu prohání d ti po h bitovní zdi.
Jednoho dne se u rychtá e objevila ena zem elého bedná e a
st ovala si, e ji mu v noci nav t vuje a nedá pokoj. Rychtá o
tom podal hlá ení do Olomouce, ta na ídila, e hrob musí být hlídán. Ale hned první nos p ib hl hlída k rychtá i a sd lil mu, e
Michal u je zase venku z hrobu. Op t to bylo oznámeno vrchnosti
a ta vydala nový rozkaz, e se hrob má otev ít a do n ho se má dát
slanina a dal í potraviny. Bylo tedy tak u in no, ale klid nebyl.
Také ena si op t st ovala. Po t etím oznámení uznala vrchnost,
e se asi jedná o arod jnici v mu ské podob , o tak zvaného

aro-

d jníka . Bylo na ízeno spálení mrtvoly, ta byla po vykopání vystrena dírou zpoza h bitovní zdi a spálena katem na hranici obce
Podlesí a M sta Libavá.
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Louky kolem Podlesí pat ily d íve olomouckému dómu. Tito
majitelé rozhodli, e se tam bude pást stádo vol , aby se vykrmilo.
U studánky nad vesnicí byla postavena d ev ná k lna, která m la
dobytku slou it jako p íst

í.

První rok se tam páslo 120 hubených vol . Pásli se tam celé
léto, pili vodu ze studánky, p esto byli na podzim huben

í, ne

p edtím. Myslelo se, e pro tolik kus bylo málo trávy, proto dal í
rok se páslo jen 60 kus . Ale ani u t ch to nedopadlo lépe, proto
vrchnost od dal ích pokus upustila a louky p ipadly vesnici. Od té
doby se studánce íká Volská studánka .

V 18. století asto putovali obyvatelé Berouna do Pruska na
pou . Jednou, p i odpo inku v hostinci, se k nim p idru il starý
mládenec a kdy

se dov d l, e jsou z Berouna, velmi tento kraj

proklínal. V bitv u Doma ova toti p

el o nohu a údajn v t ch

kon inách p ed svým zran ním zakopal poklad. Ten te

nem

e

vyzvednout, proto e jako mrzák se tam nedostane. Poutníci jeho
e í nedbali a nev ili mu. Jen jeden mládenec, syn berounského
hostinského, bedliv naslouchal, p isedl si k invalidovi, piln ho
napájel a vyptával se ho na podrobnosti o místu, kde m l být poklad zakopán. Alkohol rozvázal mu i jazyk a ten vypráv l, e zakopal soudek zla ák pod starou lípou, která stojí na nejvy ím bo172
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d na cest z Berouna do Budi ova. Lípa se snadno pozná, kolem
ní le í spousta velkých balvan . Kdyby ho tam n kdo odvedl, bohat by se mu odm nil. Poutníci se vrátili dom , na vypráv ní starého invalidy zapomn li, krom mládence, který se tolik zajímal o
místo pokladu. Hledal a hledal a po n kolikerém marném a namáhavém kopání p ece jen poklad pod lipou na el a od té doby se íká
líp na erveném kopci Zlatá lípa .

Pruský král Bed ich II. obléhal roku 1758 Olomouc. Kdy
v jeho le ení docházely potraviny a st elivo, nechal je p ivézt asi
5000 vozy, které doprovázelo 10000 voják . Úkolem rakouského
generála Laudona a Siskovitze bylo toto vojsko zajmout a vozy se
zbo ím zkonfiskovat. 28. ervna zaúto il Laudon na Prusáky u
Guntramovic a v kolon zavládl takový zmatek, e celý 29. erven
se kolona dávala do po ádku. Kdy se 30. ervna vojsko s vozy dalo op t do pohybu, napadl je Laudon s jedné strany a Siskovitz
z druhé strany, tak e Prus m nezbylo nic jiného, ne se stáhnout
zp t do Opavy, av ak Raku ané uko istili 4000 voz a 6 kanón .
Z uko ist ných pen z poslal Laudon údajn milion tolar do Vídn . Bed ich II. po vále né porad 1. ervence odtáhl od Olomouce a
vrátil se se svým vojskem do Pruska. Na míst boj stojí od roku
1858 elezný k

. Vypravuje se, e ve zmatku v bojích se poda ilo

n kterým vozk m ukrást z vozu, na kterém byla vále ná pokladna,
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soudky se zlatem a zakopat je v okolí. Tito lidé pravd podobn zahynuli v boji a je t dlouho pak p i orání nebo kopání nacházeli lidé zlaté mince a mnohý vd í za sv j blahobyt práv t mto nález m. A proto e nejvíce zlata bylo vykopáno v okolí staré lípy na
erveném kopci, íká se jí Zlatá lípa .
echny pov sti o zlaté líp

vznikly mnohem pozd ji, pro-

to e v dob Sedmileté války to byl teprve mladý stromek, zdaleka
nem l tak mohutný kmen, rozv tvené ko eny a hustou korunu, jak
se o tom vypráví v pov stech.

B hem boj Prus a Raku an se pruský král Bed ich II. dostal na svém ta ení k líp a posnídal v jejím stínu. To bylo pro tento strom takovým vyznamenáním, e se od té doby líp

íká zlatá

lípa .

Generál Laudon stál p i jednom pruském útoku u staré lípy
na erveném kopci. Vtom p ilet la kulka, která by ho jist zasáhla,
kdyby se nezaryla do kmene lípy, která tak generálovi zachránila
ivot a ten zvolal: Ó ty zlatá lípo .
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Dal í pov st vypravuje o jednom královském synu, kterého
pronásledovali nep átelé. Kdy jel kolem lípy, sesko il z kon , chytil se v tví a vy plhal do koruny stromu, tam se ukryl a tak unikl
nep átel m a strom se pro n ho stal zlatou lípou .

Kdy svatá rodina prchala do Egypta, dostala se také do okolí Budi ova. Na balvanu u vesnice Podlesí odpo ívali. Kdy pokraovali v cest , z staly na balvanu prohlubiny, které se podobaly
otisk m nohy malého Je

ka. Kdy po letech se konaly pout do

Staré Vody, poutníci u tohoto balvanu poklekali a modlili se tam,
n kte í ho i líbali.
ulový balvan le í u domu . 63 v blízkosti kostela v Podlesí.
Tak zvané stopy vznikly erozí. Podle pov sti se v

í ást balva-

nu nachází v zemi. P i pr zkumu se v ak ukázalo, e je to zcela
plochý kámen.

V Podlesí stojí na pokraji tak zvané Letní stezky zvlá t
tvarovaný k

. Vy nívá jen nepatrn

ze zem

a je zhotoven

z takového druhu kamene, který se v okolí nevyskytuje. Tento k
zde údajn postavili v rozv stové Cyril a Metod j p i jedné ze
svých cest.
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Podobné k
tátu. K

e jsou je t v Budi ov , v Kerharticích a kolem Pote jsou z pískovce a ve skute nosti to jsou k

e, vyjad u-

jící pokání a nacházejí se tam, kde n kdy del í dobu sídlily germánské kmeny. Ve starých kronikách najdeme od 12. století zprávy o
tom, ur ití lidé se za své proh

ky museli vykoupit pen zi a r z-

ným zbo ím a navíc museli postavit u cesty kamenný k
zvyk trval do 18. století a p etrvává v podob

. Tento

bo ích muk na

místech ne t stí.

Ve svato ovické dolin se dlouho povalovalo n kolik mohutných balvan . Ty tam zanechal ert, který tam cht l postavit hrad.
Mimo balvan

ert p inesl také svou postel. Byl to obrovský bal-

van v podob postele se v ím, co k ní pat í: slamníkem, pol tá i a
duchnou. Pak za al milý ert budovat sv j hrad. Ráno, kdy obyvatelé Svato ovic vid li to polohotové dílo, hned poznali, kdo se
chce u nich zabydlet. Stavbu zbourali a balvany rozházeli dokola.
P

tí noc v ak ert za al op t stav t, ráno lidé op t v e zbou-

rali. To se n kolikrát opakovalo, a to erta omrzelo a hledal jiné
místo pro stavbu svého hradu. Zvolil si vr ek severn od Old vek,
ale obyvatelé Starých Old vek ud lali toté , jako svato ovi tí.
Je t dnes m
ny .
176

eme v lesích vid t tyto balvany, tzv.

ertovy kame-
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Ve skute nosti to jsou bludné balvany z doby ledové.

Podle pov sti se m lo na míst dne ního Kru berku rozkládat
v dob p ed n.l. veliké m sto. Uprost ed stál obrovský pohanský
chrám. Obyvatelé se v

inou ivili loupe emi, proto m sto zaniklo.

P i kopání se nachází mnoho zbytk zdí, co prý je d kazem, e
tomu opravdu tak bylo. P i hloubení základ mlýna prý bylo nalezeno mnoho st ep pohanských obilních misek a nádob, také r zné
ná adí z kamene a kostí.

Pov st má smysl jen v n m in , proto e se týká n meckého
jména Schwansdorf = Labutí vesnice . Jeden mu byl vrchností
pov en vybrat místo k zalo ení vesnice. Nedovedl se rozhodnout,
kde za ít stav t a toulal se krajinou východn od Budi ova. Dostal
se do n jakého lesa, kde uprost ed byla n jaká t

ka a plavala tam

labu . Mu i se zdálo, e je to dobré znamení, proto e bylo známo,
e tento pták zná budoucnost. nechal tedy postavit vesnici kolem
t

ky a po obou stranách potoka, který t

kou protékal. I ve zna-

ku obce je labu v modrém poli.
Ve skute nosti nemá jméno (n mecké) nic spole ného s labutí.
V kronice o d lení Opavského kní ectví z 13. dubna 1377 zní
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název obce Swatonowicz, 1635 u Schwadensdorf. Také obecní
znak vznikl v dob nedávné.

B hem n jaké války se Svato ovicemi í ila zv st, e nep átelé obsadí vesnici. Vesni ané se báli o dobytek a vyhnali jej do p íkopu, který se nacházel jihovýchodn od vesnice. P íkop byl chrán n zalesn ným vrchem a dobytek se zdál být v bezpe í. A stal se
zázrak, p íkop se naplnil mlékem a tato mlé ná eka tekla rovnou
k hodným vesni an m, tak e netrp li nouzí. Od té doby se p íkop
nazývá mlé ný a strá nad ním mlé ný kopec .

Jdeme-li z Kru berku po levém b ehu proti proudu Moravice,
dostaneme se asi po p lhodin ke skupin skal, které se ty í tém
svisle vzh ru. Podobají se polorozpadlému zdivu. to je Hradisko.
Na n m v dávných asech stál rytí ský hrad. Byl jen malý, ale nedobytný a pevný. Podzemní chodba vedla z hradu do Kru berku a
ústila u oltá e v kru berském kostele. Ti, kte í p ed n kým prchali,
na li úto

t v kostelíku. Chodba je dávno zasypaná a hrad byl

zbo en, údajn

védy. Podle jiné pov sti zbo ili hrad husité.

Prochází-li se n kdo pod Hradiskem, íká se, e hledá zlatou
podkovu rytí e z Hradiska. Byl to poslední majitel hradu na skále
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Hradisko. Byl to zámo ný pán, který se rád chlubil svým bohatstvím. Proto nechal svého kon okovat zlatými podkovami. Jeho
bohatství mu mnozí závid li, jeho chlubivost nenávid li. Domluvili
se a vyhlásili mu válku. Rytí i nakonec nezbývalo nic jiného, ne se
zachránit út kem. Aby své protivníky oklamal, nechal koni p ipevnit podkovy opa n , pak na n j posadil svou p ekrásnou dceru, vyvihl se do sedla, sesko il s hradeb a uhán l pry . P i skoku ztratil
k

jednu zlatou podkovu, kterou lidé dosud hledají, ale je t ji ne-

na li.

Nikdo u neví, jaký rod panoval na skalním hradu Hradisko.
Také ádná zpráva se nezachovala, kdy byl hrad vybudován a kdy
zni en. Vypravuje se v ak, e tento py ný a nedobytný hrad obléhali husité a hradní pán nevid l ádnou mo nost se zachránit. Odnesl v echny poklady do podzemí a tam je zakopal. Pak sesko il se
svou dcerou na sn hobílém koni s hradeb. Zda se oba zabili nebo
zachránili, pov st ne íká. Hrad husité rozbo ili, i jméno bylo zapomenuto. Jen otisky ko ských podkov ve skále p ipomínají út k
posledního hradního pána.

B hem n jaké velké války do lo u Svato ovic k velké bitv , ve
které zahynul v dce nep átel. Jeho vojsko v ak nakonec ovládlo bi179

tevní pole a pochovali ho na n m. Aby mrtvý v dce m l zaru ený
klid po smrti, p ivalili na jeho hrob dva obrovské balvany. Postupn se v ak na pravý d vod p ítomnosti balvan zapomn lo a lid si
za al vymý let, e balvany si p ivlekl ábel, aby si z nich postavil
l

ko a za al jim íkat ertova postel .

V ece Moravici se p ed n kolika desetiletími zdr oval vodní
mu , který m l dv krásné, ale kruté dcery. Tyto velmi rády nav t vovaly tane ní zábavy v okolí, ale jen proto, aby okouzlily p ítomné mládence. Kdy ti u samou zamilovaností nev d li, co d lají,
vodní ínky se náhle ztratily, v dy krátce p ed p lnocí.
Jednou byla zábava v Kru berku a dívky se tam op t objevily. Mládenci je bedliv hlídali a kdy vid li, e se zase cht jí vytratit, sna ili se je zadr et, ov em marn . Mládenci se v ak ztratili
zárove s dívkami a nikdo je u nikdy nevid l.

V dávných dobách vody eky Moravice skrývaly mnohá tajemství. lov k byl spojen s p írodou, kv tiny a lesy, voda a mraky
mu leccos vypráv ly, ov em jen tomu, kdo se narodil ve svatojánské
noci.
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Tenkrát se stalo,

e ka doro n ve ty ech nocích, kdy byl

úpln k, opustily eku dcery krále vod Moravice. Chovaly se jako lidé a byly od nich k nerozeznání.
Jednou se objevily u splavu, jindy u skal. V t chto nocích, kdy
st íbrná zá e m síce zalévala kraj jasem, ozývaly se nad ekou
smutné a táhlé písn - písn , které vyjad ovaly nesmírnou touhu po
n em neznámém. Pro toho, kdo tento zp v sly el, následovaly
astné dny: práce se mu da ila bez velké námahy. V této dob

il

v Kru berku ková , který sice piln pracoval, ale jen tenkrát, kdy
pot eboval peníze na alkohol, byl to zpustlík a opilec. Po nocích se
toulal v lesích a kopal na r zných místech v nad ji, e najde poklad. Kdy se jedné noci zase jednou vracel dom , sly el kouzelný
zp v. Byl v ak op t opilý a zlý, e marn hledal poklad a mr til
svým krompá em tím sm rem, odkud se ozýval zp v. Ozval se
stra livý výk ik, lidé, kte í vyb hli ze svých dom , v ak vid li jen
opilého ková e, který vrávoral k domovu.
Druhý den se zase v

ina chystala k rybolovu. Kdy hodili

sít do vody, sly el jeden, který se narodil o svatojánské noci, jak
n kdo 3x za sebou volal:

eno, za e ryby dom , jen tu jednookou

nechej plavat. A opravdu, jakkoliv se v ichni sna ili, sít z staly
prázdné a a ve er se v jedné síti mrskala jednooká rybi ka. Mrzut stáli rybá i na b ehu a pozd v noci se odplí ili dom . A koliv
v d li, kdo je vinen jejich nezdarem, ml eli, proto e s ková em ne181

bylo radno se dostat do sporu. Dlouhé týdny nechytili ani rybi ku,
jako by neviditelné ruce odhán ly ryby od jejich sítí.
S ková em to v ak lo také s kopce. P es den byl zalezlý ve
svém domku, marn zákazníci bu ili na dve e, aby jim okoval kon . Teprve v noci o il, vzal krumpá a lopatu a sp chal do blízkého
lesa. Jednoho dne se v ak ji nevrátil dom . Nikdo ho nehledal,
ichni byli rádi, e u ho neuvidí. jeho domek se z ítil tvrtou noc,
kdy svítil úpln k, ve stejnou hodinu, kdy hodil sv j krumpá po
dcerách krále eky Moravice. P

tí den lidé p i rybolovu m li op t

plné sít , jedna v ak byla obzvlá t t ká, v ní le el schoulený ková .

V dob , kdy v kraji kolem Berouna je t byly doly na st íbro,
netekla z pramen v Ondrá ov kyselka, ale víno. Jednoho dne el
kolem chudý pocestný, který velmi íznil. Poprosil horníky, kte í se
práv osv ovali jisk ícím vínem, aby mu dali loknout. Ti se mu
ak jen smáli a posílali ho k potoku, kde pije dobytek, e pro n ho
je to dost dobré pití. Pocestný se rozhn val a pramen proklel. Od té
doby te e z pramenu místo vína kyselka, dnes známá Ondrá ovka .
Podle jiné verze má být kyselka dárkem horník m od sk ítk
za prokázané slu by a m la jim zachovat zdraví.
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V roce 1906 majitel minerálních pramen v Ondrá ov Antonín Kothny zboural starý pavilon nad pramenem Josef a nechal
postavit nový. P i této p íle itosti na li d lníci pod základy kovovou desti ku s latinským nápisem. P eklad pravil, e n jaký pocestný objevil vedle silnice ternberk

Opava pramen, jeho voda

mu velmi chutnala a osv ila.
Tuto vodu dal prozkoumat

t pán ze

ternberka (1330

1357) a kdy byla uznána jako zdraví prosp ná, byla dána ve kerému obyvatelstvu k libovolnému pou ívání. Toto právo bylo práv
vepsáno do kovové desti ky.

D íve byly hranice Polska a tém

u Budi ova. Tenkrát - by-

la to pravd podobn doba, kdy za ínající k es anství usilovn bojovalo se starým pohanstvím. V této dob jeden pohanský král v il,
e pot í své bohy, kdy usmrtí prvního kn ze zem , biskupa Krakovského. Bylo to v ak jinak, ne si p edstavoval: obraz usmrceného ho stále pronásledoval. Kdekoliv se nacházel, v ude vid l zkrvavenou mrtvolu, nemohl u ani spát.
to bylo nesnesitelné, poru il osedlat svého kon a doprovázen v rným sluhou, opustil hlavní m sto své zem a jel lesy a
vesnicemi, p es pole a louky, stále k západu, a se jednoho dne dostal do tichého lesního údolí. K smrti unaven sestoupil s kon a
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hledal místo, kde by si mohl odpo inout. Vtom spat il pramínek
k

álov

isté vody, který tryskal ze skály. Napil se, lehl si a

okam it usnul, spal velmi dlouho, a kdy se probudil, cítil se sv í
a odpo inutý, poprvé ve snu nevid l zavra d ného. Nyní si pln
uv domil hr znost svého inu, cht l init pokání. odebral se do
M a arska do klá tera a tam um el smí en s Bohem. Studánka, ze
které se napil, dostala jméno Královská .
Jiná verze:
Jednou lovil v kon inách kolem Budi ova polský princ. M l
velikou íze
pramen k

a hledal studánku, kde by se ob erstvil. Tu objevil
álov

isté vody prý tit ze skály. Kdy se ob erstvil,

zvolal: Skute n , tato voda je hodna krále! Tak dostala studánka
své jméno.

Dávno p ed tím, ne byl postaven krásný chrám sv. Anny ve
Staré Vod , m la vesnice jen oby ejný kostel. Byl zasv cen sv. Jakubovi a nestál na míst dne ního kostela, ale na pokraji k ovím
pokryté ba iny. V blízkosti tohoto kostela rád pásával jeden ov ák
své stádo. Zpozoroval, e zví ata zalézala do k oví a trvalo v dy
del í dobu, ne se zase objevila.Bylo mu to divné, e zrovna jeho
ovce milují mokré ba iny. el tedy jednou za nimi a vid l, jak ovce
le ely pod vodou a zraky upíraly do koruny stromu, jakoby se mod184
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lily. Podíval se pozorn ji a spat il malou, d ev nou so ku. Lidem,
kterým o tom vypráv l, poznali v so ce sv. Annu. Od té doby se
tam u so ky lidé modlili a po ase se rozhodli, e ji odnesou do kostela sv. Jakuba. I stalo se tak, ov em druhý den byla so ka op t na
svém strom . To se n kolikrát opakovalo. Lidé to pova ovali za
znamení, e sv. Anna chce z stat práv na tomto míst . Byla tam
tedy postavena kapli ka, která byla n kolikrát zv

ena, a

byl

nakonec postaven poutní chrám sv. Anny.
Pov st se vypravuje je t jinak:
Jeden ov ák údajn so ku vy ezal a p ipevnil na strom jako
dík za vysly enou prosbu.
Také se vypravuje, e so ku vyhrabala zví ata ze zem .
Stará Voda byla u v 15. století uznávaným poutním místem,
kam putovali biskupové a jezuité z Olomouce. Poutní kostel byl
postaven 1683

1688, zasv cen 1690. Kostel sv. Jakuba byl zbo-

en 1683.

Dvorce byly 2x zalo eny, poprvé kolem r.900. Tenkrát dva
brat i, Laczko a Emanuel Dworze zalo ili na míst

dne ních

Dvorc tvrz, kterou obehnali hradbami a vodními p íkopy a obsadili ji vlastním vojskem. Pak vymýtili okolní lesy, zalo ili vesnice,
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stali se majiteli celého kraje a k Moravici. Vesnice osídlili lidmi z
p lno ních kraj .
Oba brat i ili svorn dlouhá léta a byli dobrými pány svým
poddaným. Tu se stalo, e star ího Laczko roztrhali dva medv di.
Nyní se stal Emanuel sám pánem ve kerého majetku. Zem el 957 a
byl pochován v kapli, kterou nechal postavit. M l syna, jmenoval
se rovn

Emanuel, ten byl nyní velmi bohatý. Opevnil své panství

dvojitou zdí a u inil z n ho nedobytnou pevnost, kterou nazval rodovým jménem

Dworze , t.zn. Hof

(Hof je n mecký název

Dvorc ). Zem el 1002 a byl pochován vedle otce. M l jen jedno dít , dceru jménem Sibylla. Je t za

ivota otce byla provdána za

mu e jménem Petzihory. Tento mu byl od mali ka vychováván na
panství Dworze a dosáhl ve v em takové dokonalosti, e byl uznán
být hoden dívky Sibylly. Petzihory byl vysoké postavy a m l velmi
rád lidi statné, vysoké postavy. Takové lidi vyhledával a vytvo il
z nich svou armádu. Tito lidé nosili brn ní a proto se jim íkalo
lezní mu

e-

.

P esto, e pevnost Dworze byla velmi dob e st

ena, byla

p epadena tlupou loupe ník v ele s n jakým Gröffelem. Pevnost
ak nebyla dobyta, n kolik stovek loupe ník bylo zabito, zatímco Petzihory ztratil jen 95 mu
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V dce bandy lupi

se krut pomstil, sebral je t více p ívr-

enc , v noci m sto p epadl, lstí dobyl pevnost a v echno a v echno
ivé bylo pobyto a m sto i okolní vesnice byly srovnány se zemí.
Uplynulo 200 let a od Olomouce p itáhly hordy mongolských
Tatar . Byli v ak pora eni chrabrým Zdislavem ze ternberka práv v místech bývalé pevnosti Dworze. Brzy zbudoval Zdislav zde
nové m sto, kterému v ak dal starý název. Tak byly Dvorce dvakrát zalo eny.

eský král Václav poslal Zdislava ze ternberka, aby se tam
utkal s Mongoly, kte í táhli na M oravu.

ternberk táhl s 8000

mu i p es Jihlavu a Brno k Olomouci, cestou p ibral dal í mu e,
tak e v Olomouci ji

m l 12000 mu

. Obsadili m sto, opravili

opevn ní, postavili nové st ílny, odstranili z okolí m sta v e, co by
mohlo slou it nep íteli. V noci 20. kv tna 1241 se údolím Moravy
blí ilo nep átelské vojsko, které brzy dobylo p edm stí Olomouce,
zapálilo v e, co jim p

lo do cesty. Dobyli i klá ter Hradisko, zabili

ve keré osazenstvo, jejich hlavy p ivázali k ocas m svých tatarských koní a vyzývav se projí d li kolem opevn ní st edu m sta.
P es tyto provokace nenásledoval ádný útok obránc m sta, m sto
bylo jako po vym ení. To Zdislav ze ternberka dr el na uzd touhu po pomst svých voják za opevn ním m sta. Ji d íve tento
mu seznámil v echny se svým plánem, vyu ít neznalosti dlouhého
187

obléhání, proto e Mongolové po ádali v dy jen divoké nájezdy, neznali trp livost. Po ase opravdu Mongolové polevili v ostra itosti,
navíc se v jejich tábo e projevoval nedostatek potravin. V dce
Mongol rozhodl s ástí svých oddíl uspo ádat loupe né výpravy
do okolí.
Zdislav op t do olomouckého dómu svolal ve kerou vrchnost
sv tskou a církevní a v dce svých oddíl a oznámil jim, e je as
k boji s pohany. Ten se m l uskute nit v noci 25. ervna. O p lnoci
byl uskute n n p epad mongolského vojska, které v

inou spalo a

bylo tedy usmrceno. V dce Mongol se marn sna il sjednotit své
mu e, poda ilo se mu dát dohromady jen n kolik oddíl . V bojové
v av vynikali na obou stranách jejich v dcové a kdy kone n stáli proti sob , k es ané i pohané uctiv ustoupili stranou, aby ud lali
místo pro st etnutí královského v dce Zdislava ze

ternberku a

v dce Mongol . Zdislav pobídl svého kon a v divokém trysku
cht l vyhodit ze sedla svého protivníka. Mongol se v ak rovn

ro-

zehnal a velikou silou hodil po Zdislavovi svým o t pem, který se
ak rozt

til o brn ní. Zdisav m l jen okam ik na to, aby se

zmocnil svého me e, jako blesk prolet l Mongol kolem n ho, aby ho
mohl napadnout d íve, ne se vzpamatuje po útoku o t pem.
ternberk v ak byl mistrem v bojovém um ní, strhl svého kon
na bok a ránu me em zachytil svým títem, který byl ozdoben zlatými hv zdami v modrém poli. Mongol p edstíral, jako by cht l
188
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ustoupit, ternberk mu v ak mohutnou ranou svého me e rozp lil
hlavu a Mongol klesl bez ivota s kon . Kdy to jeho mu i vid li,
spustili nep edstavitelný k ik a ná ek.
ternberk zvít zil v rozhodující bitv a aby zabránil dal ímu
krveprolití, na ídil svým oddíl m stáhnout se za opevn ní. Sám vjel
do m sta jako vít z.
Mongolové poh bili své mrtvé a odtáhli do Ma arska, Olomouc nazvali

erným m stem , tak hrozná pro n bylo vzpomínka

na bitvu u hlavního m sta Moravy.
Král Václav daroval ternberkovi rozsáhlé území severn od
Olomouce. Tam pak Zdislav vybudoval hrad a osadu, která se rozrostla v m sto a jmenovalo se tom , kdo ho zalo il.
Hrad Sternberk je zmín n v listinách 1267, Sternberch jako
m sto 1296.

V polovin 13. století il na Opavsku rytí jménem Tunkel.
Byl neoby ejn veliký a silný a tak obratný, e ho v souboji nikdo
nep emohl, ka dý byl od n ho pora en. Jeho pých rostla a aby ukázal svou sílu, na el v dy n jaký d vod vyzvat na souboj hradní
pány v okolí. Tak také vyzval na souboj Witteka, hradního pána
Vik tejna. Tu v ak narazila kosa na kámen, Wittek zvít zil a vyhnal Tunkela z hradu.
189

asy byly tenkrát neklidné a kdy

Wittek jednou opustil

hrad, aby p íteli poskytl vojenskou pomoc, Tunkel vnikl na Vik tejn a usmrtil Wittekovu man elku. Její mrtvé t lo hodil do Moravice. Byla to pomsta za to, e byl pora en a vykázán z hradu.
Odveta nedala na sebe dlouho ekat.Tunkel byl vyhnán ze zem a
jeho hrad srovnán se zemí.
Zavra d ná ena se stala ochránkyní hradu Vik tejn. V dy,
kdy hradnímu pánu nebo jeho rodin hrozilo nebezpe í, objevila se
v noci, v bílém at s n kolika krvavými skvrnami se varovn vznáela komnatami hradu.
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FOTOGRAFIE

Státní statek

setba obilí 1960

Na polích obce Svato ovice - 1960
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Uvíra a Anto v teletníku
kolem roku 1962

Man elé Uvírovi
kolem roku 1962

205

Chov prasat

hlavní innost státního statku. Chovatelé Zuzana

a Josef Janíkovi

r. 1962

Staré vep íny And ly Boudové
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Sázení brambor. Traktorista Kva ák, pomocníci

krla a a Ky elák

Kombajnér Kulhánek - 1962
207

Osv tá i - u itel Anto s promíta em Palánkem kolem r. 1960

Na besídce
k MD
r. 1966
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U itel Bohumil Anto - 1959

U´ telka J. Anto ová v knihovn

kolem r. 1960

209

U itelka Ji ina Anto ová - 1959

4. t ída - 1963: Olga Macalová, -, Anna Uvírová, -,
Vlastimil Najmon, Helena Di ová, Bla ena Urbanová
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kola cca 1964-1965

kola ve Svato ovicích u . To eenovská a Vaculíková (kolem r. 1975
211

1.. máj 1950

1. máj kolem roku 1973
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1. máj kolem roku 1975

1. máj v Budi ov kolem r.
213

Oslavy MD - 1967
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Hasi ská zbrojnice

asi 1965

Stavba OV

Stavba OV

asi 1975

asi 1975
215

Stavba OV

asi 1975

D da Václav Nojmon
216

kolem roku 1965
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Stavba bytovek

1960-1964

Stavba bytovek 1960 - 1964
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Oprava kostela kolem roku 1975
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Stavba kanalizace u nádra í - 1976

Stavba kanalizace - 1976
219

Správce
Slepi ka

Josef

a mechanizátor
Old ich Mi

och

Kolem roku 1974

Hangár a su i ka obilí
220

kolem roku ..........
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P ejímání nových legitimací KS - 1970

Volby asi 1976
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Pam tihodnosti okolí: B idlicová stezka
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Konec okresních ú ad
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