Na této stránce chceme vzpomenout na osobnosti naší obce. Tito občané svým
životem, postoji, dílem a myšlením ovlivnili mnoho generací a jejich význam daleko
překročil hranice obce a své doby.
Štětina Jakub Akantes (* 1560)
knězem vysvěcen v r. 1580, studoval na vysokých školách pražských, spravoval faru a
školu v Dobrovici u Ml. Boleslavi. Psal básně (nejvíce upozornila „Píseň prosebná za
pokoj“), vydal devět spisů.
Josef Novák (* 1756)
výtečný student na opavském německém gymnáziu, učitel, působil v Těšíně. Kromě
pedagogických svazků vydal v r. 1789 učebnici „Ruční knížka pro Čechy, Moravce a
Slováky“.
Pater Kazimír Tomášek (1817 – 1876)
farář, neochvějný bojovník za práva slezského lidu, s Antonínem Vaškem založil první
noviny ve Slezsku „Opavský besedník“, inicioval vznik Občanské záložny a první knihovny.
Viktorin Novák (1858 – 1927)
starosta obce, zemědělský odborník v Kravařského chovu skotu, který vystavoval na
celostátních zemědělských výstavách bývalého c.k. mocnářství. Na své usedlosti s
dobytkem obchodoval a propagoval tak obec. Otec Prof. L. Nováka.
Antonín Kubíček (1879 – 1960)
statkář, svým dobrým příkladem povznesl zemědělství v blízkém regionu, byl u zrodu
zahrádkářského hnutí.
Klement Kresta (1877 – 1942)
učitel a dlouholetý řídící učitel, ovlivňoval podstatně kulturní a osvětovou činnost v obci,
působil jako varhaník v kostele sv. Václava a v představenstvu Občanské záložny.
Valentin Držkovic (1888 – 1969)
akademický malíř, který působil a tvořil v mnoha evropských státech, znám jako autor
sociálních témat.
Prof. Ludvík Novák (1888 – 1973)
středoškolský profesor, klasický filolog, ctitel slezské kultury a publicista odborných
textů.
Ing. Leopold Drozdek (1900 – 1945)
ctitel slezského nářečí, autor publikace „Vzpomínky mládí“, ve které jsou uvedeny mnohé
historické údaje z kroniky farní, školní i obecní. Za svou politickou angažovanost byl
umučen v koncentračním táboře.
Jan Musial (1897 – 1969)
lidový básník a vypravěč, profesí sedlář

Jindřich Scholz (1856 – 1931 rok, kdy se z obce odstěhoval)
pivovarník, propagátor národnostního myšlení, povznesl tělovýchovu, založil v r. 1889
místní spolek hasičů, v r. 1911 tělovýchovnou jednotu SOKOL, byl prvním předsedou místní
Matice školské v r. 1905.
František Laštůvka (1906 – 1971)
dlouholetý varhaník, autor a hudební skladatel, vyučoval děti hře na různé hudební
nástroje
MUDr. Bohumil Štípal (1919 – 1977)
lékař, náměstek ministra zdravotnictví, jeho zásluhou byl vystavěn Rehabilitační ústav v
Hrabyni
Otmar Paláček (1907 – 1980)
organizátor mnoha divadelních vystoupení v obci
Miroslav Juchelka (1922 – 2001)
vystudoval Masarykův ústav hudby a zpěvu v Ostravě, pak pražskou konzervatoř , jako
hlavní rozhlasový dramaturg pracoval v Čs. Rozhlase v Ostravě, následně v Praze, hudební
skladatel, nositel vyznamenání „zasloužilý umělec“ a mnoha jiných u nás i v zahraničí.
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