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Březen – za kamna vlezem
Název měsíce březen byl pravděpodobně míněn jako označení
stavu přírody – tedy jako období,
v němž kvetou břízy. Čím žil
který národ severněji, tím později
k němu „přicházel“ i březen. Náš
kalendářový březen už nebere
břízy v úvahu, je totiž posunut
dopředu.
Ve starém římském kalendáři
měl březen poměrně výsadní
postavení, neboť zahajoval nový
rok. Také Slované slavili nový
rok v březnu, s počátkem jarní
rovnodennosti. Jaro tedy symbolizovalo nový život. Březen
je pro zahrádkáře a rolníky také
počátkem jarního úklidu v sadech, na vinicích, zahrádkách
a prací na poli.
Z pranostik, které se k březnu
vztahují, je asi nejznámější ta,
kterou jsem umístila i do titulku.
K nejznámějším patří i řehořské
pranostiky, které co do počtu
soutěží s josefovskými rčeními.
Řehoře I. Velikého si připomínáme 12. března například
následujícími verši: „Na svatého
Řehoře, čáp letí od moře, žába
hubu otevře, líný sedlák, který
neoře.“ S čápem se tu setkáváme
jako s jedním z poslů jara.

Nicméně jaro se zatím dává
spíš jen tušit, a máme-li dát
na význam pranostik, platí, že
„Mrzne-li na svatou Gertrudu,
bude mrznout ještě 40 dní.“, to
jistě není příliš růžová prognóza
a už vůbec se při ní neohřejeme.
Proto přidávám navrch optimističtější předpovědi: „Svatý
Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.“, „Svatý Josef s tváří
milou končí zimu plnou.“, „Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje
dobrý rok.“ I svatý Jáchym prorokuje 20. března konec zimy, ale
k 25. březnu se znovu vztahuje
spojení: „Jaro zvěstuje zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.“
Uklidnit a přinutit nás uložit
kabáty k zimnímu spánku nás
mohou 30. březen („O svatém
Kvirinu už je teplo i ve stínu.“)
a 31. březen („O svaté Albíně je
už u nás po zimě.“).
Poslední dvě citovaná rčení
jsou doložena také pozorováním
a měřením prováděným meteorology, neboť na konci března
bývají nejčastěji překonávány
teplotní rekordy, nejvyšší hodnotou zůstává 22,5 celsiového
stupně z 29. března 1968.

Fasáda roku 2004
Dům s pečovatelskou službou
v Píšti teprve čeká, až jeho prostory obydlí uchazeči, kterým byl přidělen některý z nových bytů, a už
je kolem něj rozruch v pozitivním
slova smyslu. Stavba se totiž „utká“
s budovou Rektorátu Slezské univerzity v Opavě o titul Fasáda
2004. Hodnoceny budou objekty
z Moravskoslezského kraje, které
reprezentují obce či města navenek
svými novotou zářícími barvami.
Porotu tvoří zástupci Obce architektů, Svazu bytových družstev
či Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Přihlášených objektů bylo

58 a v každé ze čtyř kategorií se
objevuje pět nejlepších fasád. Kategorie jsou: rodinné domy, bytové
domy, správní a průmyslové objekty a panelové domy.
Koncem února bude jasné, zda
se titul přiřkne Domu s pečovatelskou službou a obdrží jej firma Sias
Opava, která rekonstrukci bývalé
základní školy zdařile provedla.
Budova tvoří harmonický celek
společně s kostelem sv. Vavřince,
který s ní bezprostředně sousedí
a je umožněn také přístup do farní
zahrady, kde je umístěna křížová
cesta s keramickými obrazy.

CENA 3,- Kč

Tip na výlet
Výlet na -Raduň
Procházka asi 8 km
Nejprve se musíme dostat do
Opavy. Nejvýhodnější je cesta
vlakem. Přímo proti Východnímu nádraží jsou stanoviště všech
autobusů. Tam vyhledáme zastávku linky č. 218 a počkáme na
autobus do Raduně. Vystoupíme
na zastávce U Školy. Přejdeme
přes cestu a u zděné autobusové
zastávky si zjistíme, kdy nám jede autobus zpátky a podle toho se
můžeme toulat. Projdeme kolem
dřevěné lodi v otevřeném areálu
mateřské školy. Pokračujeme na
parkoviště a tam nás cesta zavede
přímo k Zámeckému rybníku.
Při bezvětří se v něm až kýčovitě
zrcadlí zámek v celé své kráse.
Po dostatečném pokochání se
vydáme vpravo kolem říčky
Raduňky a pokud se vydáme
na výlet ve všední den, budeme
tam určitě jedinými návštěvníky
a hra na zámecké panstvo může
začít. Podíváme se jak nám pokračuje úprava řečiště, protože
při poslední povodni nadělala
říčka značné škody, proto „naši
poddaní“ zpevňují břehy přírodními neopracovanými kameny a
staví vodě do cesty různé umělé
ostrůvky, vkusně ohraničené
dřevěnými kůly s ojedinělými
stromy. Celá soustava pěkně zapadá do nálady zámeckého parku
a vylepšuje jeho vzhled. Pobavit
se můžeme když dojdeme ke skupině tří obrovských smrků po levé

straně. Pokud vstoupíme doprostřed mezi ně a s hlavou upřenou
do jejich korun se jen několikrát
zatočíme, nestačíme se divit. Ani
po vypití tří skleniček vína se
vám tak nebude točit hlava. Pokračujeme rovně, kolem více či
méně upravených zelených ploch,
/až se vrátíme na zámek, musíme
upozornit zahradníky/ a je před
námi hráz dalšího rybníka. Po ní
přejdeme a vydáme se pěšinkou
zpátky k zámku, která si na jaře
razí cestu divokým medvědím
česnekem. /Panstvo, nepanstvo,
lístky podobné jitrocelu s ostrou
vůní česneku nelze zaměnit a
jsou výborné na chlebě s máslem./ Zanedlouho dojdeme až ke
vchodu do zámku. V turistické
sezóně si můžeme prohlédnout
zámecké interiéry, které stojí za
to. Kolem kostela sejdeme dolů na hlavní cestu a vydáme se
směrem na Kylešovice. Na konci
obce po pravé straně nás vtáhne
cestička na hráz a jsme u soustavy
Panských rybníků, jak ji označují
místní. Procházky po hrázích
jsou kouzelné, za nejnižším rybníkem je údajně nejstarší 400 let
starý dub na Opavsku s obvodem
kmene 6 m.
Odjezdy autobusů OpavaVých. nádraží, linka č. 218, jak
nám ochotně sdělili na MDP tel.:
553 759 050, v pracovní dny 7.57,
10.03, 11.48, 12.34 hod., sobota,
neděle 6.58, 9.48, 12.23 hod.
M.F.

Tříkrálová sbírka
V minulém čísle jsme vás informovali o výsledcích „Tříkrálové sbírky“. Také obec Dobroslavice se zúčastnila „Tříkrálové sbírky 2004“.
Neobdrželi jsme do redakce informaci jakou částku vybrala obec
Dobroslavice, pan starosta Dobroslavic nás požádal o doplnění.
Obecní úřad v Dobroslavicích obdržel osobní poděkování ředitele Charity Ostrava p. Martina Pražáka a ředitele Charity sv. Alexandra p. ing.
Pavla Folty za příspěvek občanů Dobroslavic ve výši 8 150 korun.

Ing. Antonín Šťáva
starosta obce Dobroslavice
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Zahrádkářský finiš
Je druhá polovina března
a na nás čeká už příprava zahrady
a hlavně pařeniště a skleníků pro
výsadbu předpěstované zeleniny.
Je čas na roubování peckovin,
a to hlavně samosprašné odrůdy.
Pro švestky si už zajistěte bílé
lepové desky a také Chemstop,
kterým tyto desky natřete a vyvěsíte do korun peckovin před
květem, jak vám radím každým
rokem. Při dokvétání můžeme
použít i nový postřik KALIPSO nebo osvědčený ZOLONE,
a to proti pilatce švestkové. Tento
postřik je velmi důležitý pro
dobrou úrodu. Také už v březnu
můžeme provést postřik proti
přezimujícím škůdcům jako jsou
mšice, štítenky, puklice, piďálky, sviluška obecná, květopas
jabloňový. Můžeme použít AZTEC-140 EW, OLEOEKOL,
TORANT, TALSTAR a další.
Ředění je uvedeno na každém
balení. Stále ještě můžete preventivně ošetřovat broskve proti
kadeřavosti, a to měďnatými postřiky jako je KUPRIKOL nebo
CHAMPION. Teplota musí být
vyšší než 7 stupňů.
V okrasné zahradě už můžeme ostříhat traviny a zakrátit
okrasné keře, ale jenom ty,
které nekvetou na jaře. Ostatní
na jaře kvetoucí se zakracují až
po odkvětu. Koncem března už
nám nakvétají různé cibuloviny
a tím nás to zase více na zahradu
táhne.
Nesmíme zapomenout na postřik angreštu, a to před květem
i po odkvětu. Můžeme postřik
opakovat ve 14 denním intervalu a to především v místech
pravidelného výskytu onemocnění. Vhodné postřiky jsou tyto:
BAYLETON 25 WP, 3 g na 10
litrů vody, dále BIOOL, 500 ml
na 10 1itrů vody, DISCUS, 2 g na
10 litrů vody, KARATHANE
LC, 5 ml na 10 litrů vody nebo
RUBIGAN a to 3 ml na 10 litrů
vody. Hlavně je třeba stromky
a keře řádně prosvětlit a zakrátit.
V půli března už můžeme také
připravit půdu ve sklenících pro
pozdější výsadbu. Je dobré použít alespoň 14 dnů před výsadbou dusíkaté vápno, které nám
zeminu ozdraví. Toto hnojivo
musíme mělce zapravit do vlhké
půdy. Použitím vápnodusíku
nám poskytne tyto výhody:vysokým obsahem vápna 50 % CaO
a organicky vázaného dusíku asi
20 % N přímo podporuje přiro-



zenou úrodnost půdy. Pozvolným
a rovnoměrným postupným
uvolňováním živin z hnojiva v půdě příznivě ovlivňuje růst a vývoj
rostlin a šetří půdní vláhu. Dále
zvyšuje rostlinám dostupnost
vápníku, který následně posiluje
jejich odolnost proti polehání
a napadení plísněmi. Likviduje
napadení pozemku slimáky.
Slimáci a jejich vajíčka jsou likvidováni hned v prvních dnech po
aplikaci vápnodusíku. Při cíleném
použití vápnodusíku proti slimákům se napadení slimáky sníží až
o 90 %. Použitím vápnodusíku
se také snižuje výskyt plevelu.
V prvních dnech po aplikaci vápnodusík svými účinky v půdě hubí
klíčící plevel a plevelná semena.
V půdě vápnodusík účinně
likviduje časté původce houbových chorob rostlin. Velice
snižuje nebo úplně odstraňuje
problémy s výskytem nádorovitosti košťálovin, jakož
i problémy s chorobami kořenů nebo stébel rostlin. Je také
ideálním urychlovačem zrání
kompostu a odstraňuje zápach
i hmyz doprovázející zrání
kompostu. Toto jsem vám opsal
s příručky, která toto dusíkaté
vápno doporučuje. Dávkování je
v průměru 30 až 50 g na 1m 2 . Toto dusíkaté vápno jsem vloni použil ve sklenících u rajčat a papriky
a neměl jsem na nich ani mšice
a molice, ale ani plíseň.
Ve druhé polovině března už
můžeme připravit záhony pro
výsev mrkve, petržele a další
zeleniny pro ranou sklizeň.
Také semeno cibule a pórku už
můžeme vysévat. Při případném
ochlazení používejte netkanou
textilii pro zakrytí vzcházejících
rostlin. V první polovině dubna
už budeme mít práce na zahradě
mnohem více. To už bude čas na
výsadbu brambor. Na okrasné
zahradě už budeme vysazovat
přezimované cibulové a hlíznaté
květiny. V tomto měsíci už také
musíme ostříhat růže, které začínají rašit, a vidíme, které pupeny
červenají a to je znamení, že jsou
rostliny živé. Budeme stříhat na
dvě nebo tři očka a to vždy tak,
aby poslední pupen směřoval ven
z keře. Proto když druhý pupen
směřuje dovnitř, tak řežeme až na
třetí pupen. Kdo nechal začátkem
března naklíčit brambory, tak bude už vysazovat, ale musí počítat,
že při klíčení může přijít chladné
počasí, tak musí mít připravenou

Rybáři, pozor!
zase netkanou textilii pro zakrytí.
Také u mrkve po vysetí je dobře
tyto záhony touto textilií zakrýt.
Po protrhání mrkev znovu zakryjeme a máme jistotu, že nám
tuto mrkev nenapadne pochmurnátka mrkvová, která způsobuje
červivost. Ten stejný způsob
používám při vysazení pórku
v létě. Po vysazení záhon zakryji
touto textilií a sledují narůstání
pórku a uvolňování textilie. Tuto
nechám na záhoně až do začátku
října a mám jistotu, že je pórek
bez vrtalky, která způsobuje
kladení hnědých larev do stvolů
a tím nám tento znehodnotí.
V březnu a začátkem dubna už
nám také kvete naplno okrasná
zahrádka, a to už máme co obdivovat. A tato radost je odměna za
naši celoroční práci, kterou této
zahrádce věnujeme. V březnu už
musíme také vysazovat bonsaje,
které jsme měli zazimovány na
záhonu bez misek. Do misek dáme novou zeminu, nejlépe vhod
ný substrát a chráníme alespoň
týden po zasazení před přímým
sluncem a dbáme na zálivku.
Později už budeme zastřihávat,
ohýbat a drátovat a směřovat
větvičky podle vlastní fantazie. Je
to krásná záliba a máme radost,
když se nám podaří vypěstovat
alespoň jeden stromek a pak nás
to chytne a budeme toto dále
rozšiřovat.
Ten, kdo pěstuje kaktusy, tak
už musí pozorovat po zimním
spánku temena těchto rostlin, aby
mohl začít s rosením a později se
zaléváním. Když začínají kořeny
růst, tak temena jsou světle zelené a to je znamení, že můžeme
začít s rosením. Pěstitelé už vědí,
že kaktus nezkazíš suchem, ale
nadměrnou zálivkou. Substrát,
do kterého kaktusy sázíme, musí
obsahovat jednu třetinu říčního
písku.
V dubnu už budeme také
zastíňovat skleníky a pařeniště,
ať vám nepopálí vysázené rostliny. K tomuto používám mouku
na husto rozdělanou ve vodě
a tímto postříkám nebo pomažu
skleníky. Někdo používá k tomu
latex, ale tento se musí na podzim
umývat, kdežto mouku postupně
déšť za celé léto smyje a do zimy
máme sklo zase čisté.
Přeji vám, ať se máte čím
pochlubit na své zahrádce a ať
vám všechno dobře roste, kromě
plevelů.
Erich DUXA, Borová

1. den - dobrý zrána, průměrný po poledni
2. den - docela dobrý od rána
do šera
3. den - je celý průměrný
4. den - docela dobrý od rána
do šera
5. den - velice dobrý od 16.00
hodin do setmění
6. den - je celý docela dobrý
7. den - je celý průměrný
8. den - špatný den
9. den - špatný den
10. den - docela dobrý od
rána do šera
11. den - dobrý zrána, průměrný po poledni
12. den - dobrý zrána, průměrný po poledni
13. den - dobrý do 13.00
hodin
14. den - docela dobrý
15. den - dobrý do 15.00
hodin
16. den - průměrný od 15.00
hodin
17. den - dobrý pouze po
poledni
18. den - dobrý pouze po
poledni
19. den - dobrý pouze po
poledni
20. den - průměrný zrána,
dobrý po poledni
21. den - velice dobrý do 8.00
hodin
Jaro je tady!
22. den - velice dobrý do 9.00
hodin
23. den - velice dobrý do
15.00 hodin
24. den - velice dobrý do
15.00 hodin
25. den - velice dobrý do
15.00 hodin
26. den - špatný den
27. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
28. den - průměrný od 10.00
do 15.00 hodin
29. den - je dobrý zrána, průměrný po poledni
30. den - je dobrý zrána, docela dobrý po poledni
31. den - je celý průměrný
Petrův zdar!
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Jak Jakub podželil moraka
No tuž, panove, za starych
časuv, jak ešče mušeli robič na
panskym - bo te roboty bylo moc,
tak či panove tu rolu posbirali
všecku a postavili take chalupy
a baraky a každy z tych robotnikuv dostal barak, s pul hektara
pola a mušeli robič panovi cely
džeň, a v noci - tuž robili sobě.
A tež byl jeden robotnik Jakub se menoval a roba (už sem
to zapoměl, kerak se menovala ta
roba) a něměli žadnych džeči.
A ten chlop chodžil mlačič
– mlačili cepoma v leče, v žimě
– ve štvero lebo v desatero.
A to měli prvej take dluhe buty a galaty měli strcene
v tych butoch, lebo byly ty galaty
dluhe a zahnute. A roby, ty zase
to obili sypaly baj do měchuv.
A ten chlop tuž měl take buty,
take valašske, same faldy, a galaty měl přehnute v tych butoch,
jak ja, a jak mlačil, tuž mu baj to
zrnko zaskočilo do holenky, do
papuča mu zalečelo. Jak přišel
na poledňo dodom, to roba měla
aspoň pro kuřata trochu zrňa.
A jeden raz tež jak mlačil, tuž
chčelo se mu na stranu, byly tam
velke pokřivy a hledži tam v tych
pokřivoch cosi bile tam leželo, to
bylo vajco. Sakrment, take vajco
dživotvorne kurske to něni, kače
tež ni, ani huše, co z teho tež
budže za zviřa!
Vzal to do kapsy a šel dom.
Doma pravi: „Ty, stara, viš
ty co, ja sem našel vajco, daj to
tam pod kvočku, co tež z teho
budže!“
A chodžil mlačič dal.
A z teho se vylihlo take kuřa velke ani peřa to němělo, ene ledzi
kaj taku špilku.
A roba to futrovala pilně.
Potym za jakyši čas už to bylo
došč velke, křidla to roztahovalo,
taky zobak červeny, čundrovalo
to po řiči ta roba pravi:
„Ja se teho až bojim! Tak to
zabij! Ja by či to osmolila, henaj
sušeda pravěla, že to ma sedmerake maso, dy je to krocan, morak. Něvim, eli to mam vařič lebo smažič lebo ludžič - viš oto co,
vem a zaněs to panovi, odkadž si
to vajco vzal.“
Tuž Jakub zebral se a šel.
„Dobry džeň!“ „Na tuž co, Jakube, co se či zas něpodoba?“ „Ale
co, miloščive hrabě, nic!“ „Na
tuž co?“ „Ale oto sem vam přiněs
moraka, eli to je vaš.“ A ten pan
vola zaraz paničku, až ich porachuje. Ale všicke tam byly doma.

Tuž co včil? „Na miloščive hrabě,
ja sem našel vajco v pokřivoch
a z teho se vylihnul morak.
A moja něvi, eli to ma vařič lebo
smažič, tak sem vam to přinis, dy
to je z vašeho majetku!“
„Ale chlope, tyz je spravedlivy, dy teho masa včil je malo, tuž
to je dobre! Tuž viš ty co, Jakube,
naša kucharka to upeče a ty nas
přidžeš podželič.“
No Jakub přidže dom, pravi:
„Stara, nědavaj mi oběda, bo
něskaj budu měč u pana obid.“
A tam u teho pana, to byli
měl dvuch adjunkuv, dvě dcery
a pan a pani.
Tuž přišel, krocan už byl na
brutfaně. Vzal vidličku a nuž, to
byly take videlky ze dvuma zuboma a uřnul hlavu a pravi: „Pan
jako spravce, to všecko řidži dostaně hlavu.“ Potem uřnul hrtaň a pravi: „Panička, jako prfša
po panovi ten krk. A ty frajličky,“
pravi, „to enem po modže chodžu, enem jake perko, kaj co enem
uvidžu za klobuk každe jedno
skřidelko. A či adjunci,“ pravi,
„boraci, mušu cely džeň litač po
polu každemu jednu nožku. A ja
chlopisko to korabisko.“
„Nale, Jakube, tyz nas fajně
podželil!“
Tuž mu dali zaraz papir, zabalili mu to tak mu z teho papiru
kapalo masne. Tuž šel dom.
A ten baron vola ešče na něho:
„Viš ty co, Jakube, už němušiš
chodžič do roboty, dy si taky
spravedlivy, a ta tvoja roba tež ni.
Ale ene to žadnemu něpovědaj!“
Ale kaj! - něcha se to pro sebe.
A doma tam chodži roba
enem kole něho tuž ji uřnul tež
kusek a kusek pro sebe. A roba
pravi: „Ale chlope, už je čas,
třeba išč do roboty!“ „Ale stara,
ja už do roboty něpujdu a ty tež
ni!“ - „Po jakemu?“ „Dy sem
teho pana tak podželil, tak včil
ene, kdy budžem chceč. Ale to či
povědam, až to žadnemu něpovědaš!“ - „Ale chlopku, ja by to
žadnemu něpovědžela! A dži se
lehnuč, chlopku!“
Tuž se šel lehnuč.
A ona se vzala fortuch fajny,
opasala se a stanula se před vratka a čekala, skoro kdo pujdže.
A druhe ženy šly do roboty
a ptaju se ji: „Vy nějidžeče na
panske?“ - „Ni!“ - „Po jakemu?“
„Muj chlop zaněs panovi moraka, tak včil už němušimy chodžič
do roboty.“
Pokračování na straně 7

Obecní úřad Děhylov
V posledním rozhovoru se
starostou Děhylova, vaším
předchůdcem, jsme byli informováni, že obec Děhylov ač na
kopci, vypouští odpadovou vodu
do vodoteče téměř zcela čistou.
Je to způsobeno tím, že
množství podzemní vody ředí nadmíru vodu odpadovou
– zjednodušeně řečeno.
Znamenalo by to, že obec
Děhylov nepotřebuje čističku
odpadních vod. Jak je to ve skutečnosti?
O tom, že obec Děhylov leží
na vodě, již bylo konstatováno
v minulosti. Stávající jednotná kanalizace není zárukou
oddělení čisté vody od vody
znečištěné. Proto je zadáno
vypracování studie na zabezpečení toho, aby voda do čističky
šla znečištěná, málo naředěná.
Možností čištění odpadních
vod je v našich podmínkách
více, obec Děhylov se snaží
čistění odpadních vod řešit
a stojí tak před komplikovaným
problémem řešení celé kanalizační sítě, řešením způsobu čištění odpadních vod, ale hlavně
s tím souvisejícími problémy
finančními.
Jsme malou obcí, v kategorii
do 2000 obyvatel, takže v současné době nemáme šanci získat
dotaci z různých fondů. To jsou
další důvody, proč řešení způsobu čištění odpadních vod je
pro nás dlouholetou záležitostí
snad až na období, kdy budou
podmínky pro získávání dotací
změněny nebo bude možnost
finanční prostředky získat
jinak.
S hladinou podzemních vod
souvisí další náš problém.
Je to naše kaple, která je
zapsanou kulturní památkou.
Provedené vrty a sondy nám
potvrzují, že základy kaple jsou
nestejnoměrně založeny, což také způsobuje statické ohrožení
základů a celé stavby kaple tak,
že by mohlo dojít i k praskání
zdiva a ohrožení statiky celé
stavby. Proto na základě zpracovávaného projektu statického
zajištění této kaple chceme
provést sjednocení hloubky základů, statické zajištění svahu
výstavbou opěrné zdi, případně
další kroky. Jelikož je tato kaple
národní kulturní památka,
musíme tyto práce provádět ve
shodě s památkáři.

Pane starosto, konají se v této
kapli bohoslužby?
Samozřejmě, jednou měsíčně, například na konci února
k výročí založení kaple.
Máte za sebou ještě další provedené akce?
Na ulici Starý kopec jsme
v roce 2003 provedli položení
nové splaškové kanalizace
a následnou předběžnou opravu
komunikace. Ještě nám zbývá
část opravy kanalizace a místní
komunikace v této části obce.
Děhylov bude mít konečně
nový sál. To je nejpodstatnější
radostná informace nejen pro
občany Děhylova. Trvalo nám
dlouho než jsme dosáhli toho,
že vyhořelý sál můžeme znovu
začít stavět a tak dát možnost
například našim stolním tenistům, aby pokračovali v soutěžení doma, občanům, aby se
mohli scházet jak na kulturních
a společenských akcích, tak na
jednáních týkajících se výstavby
obce a také občanům a dětem
ze základní školy, aby měli kde
cvičit.
To jsou oblasti života v obci,
které by snad měl každý ctít
bez ohledu na vše ostatní.
Každý má právo se hájit,
bojovat za svůj názor, ale je
zde ještě další možnost a to je
domluva.
Pane starosto, nechci se někoho a ničeho dotýkat, na vesnici
mezi sousedy skoro vždy atribut
dohody fungoval a funguje.
I názory občanů Děhylova
jsou takové, že nechápou postup
majitele přilehlé restaurace,
který byl vlastně proti svým
podnikatelským
záměrům
a celé obci.
K této otázce se raději nebudu vyjadřovat, říká se, že čas
všechny rány zhojí.
Podle námi zveřejněného
dlouhého seznamu úředních
podání v tomto směru je možno
vytušit, že celá záležitost byla
složitá, nakonec však úspěšná,
protože správní řízení v této
záležitosti bylo ukončeno.
Snad nás už nic, třeba soudy,
nepřekvapí.
Na jaře letošního roku chceme započít se stavbou a nejdéle
do dvou let stavbu ukončit
a slavnostně dát do provozu.
Děkuji za rozhovor
Luk



ZRCADLO HLUČÍNSKA

2004 BŘEZEN

Zemědělsky laděné pověry
Následující řádky budou pojednávat o tom, jak se vesnický
člověk v minulých dobách vyrovnával s nezáviděníhodnými podmínkami, které mu připravovala
matka příroda – zejména s neúrodou, nevlídným počasím. Pověry
měly v zemědělské činnosti zajistit výnosy z hospodaření. Úspěch
při setí a sklízení se zajišťoval
pomocí nadpřirozených sil, které
byly představovány fantastickými
bytostmi či křesťanskými svatými (ale ve značně zlidovělém
pojetí, které se odlišovalo od
představ křesťanství).
Zemědělské
hospodaření
bývalo v minulosti mnohem víc
závislé na počasí, než je tomu
dnes. Plodiny nebyly schopny čelit nepřízni počasí, neboť byly nedostatečně šlechtěné. Lid se tedy
strachoval o počasí, a to zejména
na podzim se obával holomrazů a
na jaře pak živelných povodní či
přílišného sucha.
Zemědělci se pod vlivem
strachu z hladu způsobeného
neúrodou snažili najít účinné
prostředky, aby uchránili svou
úrodu nepříznivých vlivů.

Lid sice nevěřil v nějakou božskou postavu, která by ovládala
počasí, nicméně existují důkazy
o tom, že si jednotlivé projevy
počasí antropomorfizovali (dávali jim lidskou podobu). Přírodní
katastrofy tak podle nich způsobovali lidé nadaní nadpřirozenými silami jako například vědmy a
čarodějnice. Pomocí zvláštního
zaříkávání mohly přivolat nebo
odvolat přírodní katastrofu,
případně ji odvést na území
souseda. Kroupové mraky si lidé
představovali ve své fantazii jako
silného člověka nesoucího kroupy
jako břemeno. Sténání před bouří
si pak vysvětlovali jako povzdechy unaveného člověka, který už
nemůže náklad unésti. Podobně
lid věřil i v to, že v bouřkových a
kroupových mracích sídlily duše
lidí, kteří přišli o život násilným
způsobem. K příčinám živelných
katastrof se váže představa, že je
způsobuje žena v menstruaci či
v šestinedělí, pokud poruší určité
předpisy pro tento stav – tzn. vyjde-li na pole, způsobí katastrofu,
vítr, bouři či krupobití.



pátek 5. 3. v 19.30 hod., sobota 6. 3. a neděle 7. 3. v 17.00 a 19.30 hod.

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI MP, Film ČR – Komedie.
Básníci trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu.
pátek 12. 3. v 19.30 hod., sobota 13. 3. v 17.00 hod.

NESNESITELNÁ KRUTOST MP od 12 let, Film USA – romantická
komedie, která vás má na háku. V hlavní roli George Clooney.
sobota 13. 3. v 19.30 hod. neděle 14. 3. v 17.00 a 19.30 hod.

MAZANÝ FILIP MP od 12 let, Film ČR – detektivní parodie. Hrají Tomáš
Hanák, Vilma Cibulková, Pavel Liška, Viktor Preiss a další.

neděle 14. 3. v 15.00 hod. představení pro děti

ferda mravenec

grantů Moravskoslezského kraje. Přihlásili jsme dva projekty.
Samozřejmě jsme podali žádost
v rámci POV.
Co řešení odp. vod, budete si
budovat vlastní zařízení nebo se
spojíte s některou obcí?
V roce 2000, kdy se schvaloval územní plán obce, se navrhlo,
že odpadní vody budeme čistit
ve dvou biologických rybnících.
Odpadní vody z obce jsou svedeny do strahovského potoka,
takže společné čistění těchto vod
je také možné. V současné době
se odpadní vody v obci čistí především formou septiků a žump.
Jaký je váš program na rok 2004?
Je toho mnoho. Jako největší investiční akci pokládám
výstavbu nových přístupových
chodníků u silnice I. třídy (I/46)
směrem k hraničnímu přechodu
do Polska s rozpočtem cca 700
tisíc korun. Dále budeme pokračovat v budování dvou dětských
hřišť a v opravách obecních
budov. Počítáme také s obnovou
veřejné zeleně. Na letošní investiční akce jsme vyčlenili téměř
1 milión korun.
Pokračování na straně 5

Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

pátek 19. 3. a sobota 20. 3. v 19.30 hod.

PIKOVÁ TROJKA MN do 18 let, Film Velká Británie – erotický thriller.

Myslíte, že víte o touze všechno, ale je to jinak! Meg Ryan, jak jste ji ještě neviděli!

sobota 20.3. a neděle 21.3. v 17.00 hod.

PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA MN , ŠÚ film USA, SRN – komedie. Vzrušující vyvrcholení Prcičkové ságy.

pátek 26. 3. v 19.00, sobota 27. 3. v 16.00 a 19.00, neděle 28. 3. v 17.00 hod.

PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE MP od 12 let, Film USA, Nový
Zéland – fantastický.

neděle 28. 3. v 15.00 hod. představení pro děti

HLEDÁ SE NEMO

Obecní úřad Rohov
Pan starosta nám sdělil pár
novinek o obci Rohov
Úvodem bych měl zhodnotit
uplynulý rok. Byl to rok, který byl
pro obec hodně štědrý. Vzhledem
k tomu, že loňský rozpočet měla
obec 5,8 mil. korun, si mohla
dovolit mnoho pro zkrášlení naší
malé obce (612 obyvatel). Především jsme pokračovali v opravách
místních komunikací v hodnotě
cca 1,5 mil. korun, dále se nám
podařilo zplynofikovat budovu
MŠ v hodnotě cca 600 tisíc korun. Jako každý rok se staráme
o veřejnou zeleň a celkový vzhled
obce běžnou údržbou. V loňském
roce jsme začali s opravou chodníků v obci, ve které budeme
pokračovat i letos.
Kolik činí váš roční rozpočet?
Loňský jsem už uvedl a letošní je před schválením a činí
5,3 mil. korun. Samozřejmě se
snažíme získávat finance z vyhlašovaných programů. V loňském roce se nám podařilo získat
finance v rámci Programu obnovy venkova (vyhlašuje MMR)
a také ze Státního fondu životního prostředí. V letošním
roce jsme využili vyhlášení

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
BŘEZEN 2004

Film USA, animovaný, rodinný.

K řížovka

Malíři a politici dokážou nejrychleji… (tajenka)
					
Murphyho zákon
Vodorovně: A. Plán; babička (nář.); dvůr (nář.). B. MPZ
našeho souseda; rychlá rota; zeď; rozpouštědlo. C. Chem. zn. radia; věno;
osobní zájmeno; kroupy (nář.). D. Číslovka; ukazovací zájmeno; tělocvičný prvek; výtvarná výchova; domácí zvíře (nář.). E. Solmizační slabika;
rychle (nář.); lenochod. F. Osobní zájmeno; televizní stanice; zástup. G.
Předložka; SPZ Blanska; odpracovat; minerální voda. H. Římsky 49; nebo
(angl); obočí (nář.); část rostliny. CH. Vyslanec; mužské jméno; zdánlivě. I.
Zakalení; řev; obvyklost.
SVISLE: 1. Ňadro; významné osobnosti. 2. Část stodoly; zápisník.
3. Značka elektrospotřebičů; opravna lodí; vosa (nář.). 4. Jádro atomu;
dravec. 5. Snížený tón; noční pták; šachty. 6. Ota (dom.); hod; SPZ Mladé
Boleslavi; obyvatel Irska. 7. TAJENKA. 8. Částice; akrobatický prvek;
Rožmberk. 9. Potom; tekutina; částice. 10. Housenka; soubor map. 11.
Opice; římsky 7; zdvojená samohláska. 12. Copánky; SPZ Dunajské Stredy. 13. Polykání; a sice.
Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 3. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky na únor je Richard Moric, Píšť 453.		
Blahopřejeme.
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Cyklus „Chrámové stavby na Hlučínsku“
Kostel
sv. Vavřince v Píšti

Píšťské farnosti věnujeme
tento měsíc prostor, abychom
objasnili historické souvislosti
a osud kostela sv. Vavřince
a v něm umístěných předmětů
víry.
V Píšti stál původně dřevěný
kostel, nová zděná stavba pochází z roku 1743. V té době do
zdejší farnosti spadaly také dnešní polské obce Owsiszcze, Nowa
Wioska a Boleslav.
Postavení nového oltáře je datováno do roku 1881 a počátkem
20. století (roku 1903) se kostel
rozšířil o prostory křížů a nového
oltářiště. Na hlavním oltáři je dominantní umístění obrazu Panny
Marie Czestochowské, který byl
původně umístěn v bočním oltáři. V hlavním se nacházel obraz
sv. Vavřince, kterému je kostel
zasvěcen. Místo v hlavním oltáři
obraz zaujal v době mezi roky
1880 až 1913, zasloužil se o to

za svého působení pan farář Josef
Gebek. K obrazu se váže víra ve
vyslyšení přání lidí o uzdravení
z nemoci a ochranu před nebezpečím. K obrazu se každoročně
pořádaly lidové poutní výpravy
z okolních obcí.
V období vlády nacistů bylo
učiněno několik pokusů o
odstranění obrazu, jimi zvaného Schwarze
Madonna. Neodvážili se však
na obraz sáhnout, neboť se
těšil ohromné
úctě věřících.
V
době
postupu ruské fronty byl
z org a n i z ov á n
noční pochod po kolenou okolo
oltáře za modlitby sv. růžence
sedmibolestného. Účelem vroucných modliteb bylo zachránit

kostel před zásahy bomb, které
změnily okolní objekty v trosky.
Prosba byla Pannou Marií vyslyšena a kostel nebyl poškozen.
Po druhé světové válce vznikla
hranice a obce Owsiszcze, Nowa
Wioska a Boleslav připadly Polské republice.

Kult obrazu Matky Boží značně utrpěl v době, kdy se nedalo
pro zvelebení kostela příliš dělat.
Církevní tajemníci na okresních

Historie města –„Kravařští ve víru staletí“
Jihovýchodně od české metropole Prahy se rozprostírá
v pahorkaté krajině okresní město Benešov.
V jeho historii zaujal nejpřednější místo Beneš I. (1205
-1224), od něhož je veden rodokmen Benešoviců. Vznešený
šlechtic vlastnil nejen v Čechách,
ale i na Opavsku rozsáhlý majetek. Kromě Horního Benešova
a jiných panství založil mj.
statek Dolní Benešov. Právě do
těchto končin směřovali v první
polovině 13. století za tzv. vnitřní kolonizace příslušníci tohoto
českého rodu, kteří se do vzdáleného Slezska vypravili z pověření
krále Přemysla Otakara I. Mezi
kolonisty byl rovněž Drslav,
jeden ze šesti Benešových synů,
o kterém je první zmínka
v listině vládce Přemysla Otakara I. pro klášter Doksanský
(1226). Byl to on, kdo za panování už Václava I. nebo za spravování Moravy jeho vzdorným
synem, markrabětem Přemyslem Otakarem II., si kravařské
panství v držení jistého Lutka
(viz minulý článek) vyhlédl
a možná i odkoupil.
Pravděpodobnější je, že
mu za prokázanou podporu
a přízeň kravařské panství

daroval sám panovník, tehdy
už Přemysl Otakar II. V publikaci dr. Dvorského je uvedeno, že se zprvu podepisoval
s přídomkem z „Benešova“
a měl být prvním, kdo se připomíná heslem z „Kravař“.
Po příchodu a zabydlení nových osadníků dolehla na zdejší
region strašná pohroma. Způsobil ji druhý vpád Mongolů do
Evropy. Divoké hordy Čingischánova vnuka Batúra-chána
se ze středoasijských stepí
nezadržitelně hnaly Ruskem
a přes Halič a Polsko dorazily
do Slezska.
U města Lehnice, v nynějším dolním Slezsku (západně
od Vratislavi), došlo 9. dubna
1241 k bitvě, při níž 40tisícové
polsko-německé vojsko pod
vedením lehnického knížete
Jindřicha II. Pobožného zrodu Piastovců bylo poraženo.
Jindřich padl a jeho oddíly
byly zdecimovány. Tataři se
poté po obdržení špatných zpráv
z Mongolska vraceli zpět domů.
Při rychlém přesunu Slezskem
a Moravou bojovní kočovníci
plenili území, kterým táhli. Nevyhnuli se ani Opavsku, kde bylo zpustošeno a vypáleno mnoho
vesnic, statků a dle kronikáře

jejich bezohlednosti neušel ani
kravařský statek.
Po průchodu krutých nepřátel se obyvatelé, ukryti v lesích
a močálech, vrátili do vypleněných domovů a začali s jejich
obnovou. Z neurčité nejasné
závěti olomouckého biskupa
Bruna vyplývá, že to byli Benešovici, kdo si ve 40. letech 13.
století mezi šlechtou v provincii
vydobyli nejvyšší postavení.
Sotva se osadníci poněkud
vzpamatovali, zasáhl oblast
roku 1253 další zničující úder,
tentokráte vedený polsko-ruskými oddíly. Prameny spolehlivě dokládají hrdinnou obranu
Opavy pod vedením bratrů
Beneše a Ondřeje z Benešova.
Mezi obránci si statečně počínal
také Drslav, jejich bratr, který
mezi příslušníky rodu dosáhl
znamenitého postavení. Dle listiny hradišťského opata Roberta
zesnul Drslav r. 1263.
Jak se brzy ukázalo, stali se
Drslav a jeho potomci (o nichž
pojednáme příště) zakladateli
jednoho z nejvýznamnějších
a nejslavnějších rodů na Moravě i v českém království, rodu
pánů z Kravař.
Herbert Stoklasa
Pokračování příště

národních výborech byli ochotni
povolit jen údržbové práce.
V roce 1996 nastoupil do
farnosti P. Mariusz Sienkowski
a podnikl několik kroků ke zvelebení a proslavení kostela a jeho
okolí.
Došlo k opravě varhan, zakoupení nových zvonů, položení
dlažby a vykonání dalších záslužných prací. V květnu 2001
se zasloužil o korunovaci obrazu
a jeho posvěcení Svatým otcem
ve Vatikánu.
O dva roky později byla
posvěcena Lurdská jeskyně
a Křížová cesta v přilehlém areálu kostela, který byl v roce 2002
prohlášen za poutní svatyni,
v níž je uctíván korunovaný obraz Matky Boží Czestochovské
s Ježíškem. Kostel sv. Vavřince
je zasvěcen modlitbám za mír
a usmíření mezi národy.
V současné době je duchovním správcem farnosti otec Petr
Černota.

Obecní úřad Rohov
Pokračování ze strany 4
Jsou občané nápomocni při
různých zvelebovacích akcích
v obci?
Samozřejmě. Projeďte se po
obci v sobotu! A nejen v sobotu,
Rohováci se o svoji obec starají
vzorně. V obci jsou taky velmi
aktivní místní složky, které
v každém roce odpracují stovky
brigádnických hodin. Starají se
nejen o budovy a prostory, ve kterých provozují svou činnost, ale
také o veřejné prostranství.
Přispívá obecní úřad finančně
složkám na činnost?
Obec financuje opravy a údržby budov a prostranství, které
využívají pro svou činnost.
Jsou vám zájmové složky oporou nebo podporou ve vaší práci?
Samozřejmě velkou oporou,
musím všechny pochválit. Nejenom že se starají o prostory,
které užívají, ale také tvoří základ v pořádání různých sportovních, kulturních a společenských
akcí v obci. Důkazem je kulturní
kalendář na internetu (www.
rohov.cz).
Hned první akcí v letošním
roce bude tradiční setkání seniorů, na které nám přislíbila účast
paní Schlossarková z Hlučína.
Děkuji za rozhovor
Luk
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www.peugeot.cz

Více informací:

800 555 747

AUTO HRUŠKA s.r.o.

Budovatelská 8, Ludgeřovice, Tel.: 595 052 565, 595 053 906
Krnovská 163, Opava-Jaktař, Tel.: 553 609 986, 553 609 980
Františka Římská (9. březen)
Františka se narodila v Římě
v roce 1384, v patricijské rodině.
Už jako mladé děvče si umínila
vstoupit do kláštera. Narazila ale
na odpor rodičů a byla provdána
za Lorenza do Ponziani, a to
v pouhých třinácti letech. Porodila
šest dětí, ale tři zemřely krátce po
narození a dvě v dětském věku.
Pouze Jan Křtitel své rodiče přežil.
Spolu se svojí švagrovou, která pů-



vodně také měla v úmyslu vstoupit do kláštera, se začala starat
o chudé a nemocné. Hovoříme nyní o době, kdy se křesťanství rozštěpilo mezi dva, později dokonce
tři papeže a Řím byl obrazem zkázy, což bylo způsobeno hladomory
a válkami.
Manžel Františky byl velitelem papežského vojska a válčil
s neapolským králem, který město

dvakrát dobyl a byl příčinou toho,
že se změnilo v pouhé trosky.
Roku 1413 odešel do vyhnanství a jako rukojmí byl odvlečen
i jejich syn Jan Baptista. Františka
měla v období moru příležitost
osvědčit svoji obětavost a dobrotu.
V částečně zříceném paláci zřídila
nemocnici a v péči o nemocné
a chudé se k ní připojovaly i další
římské paní. Společně tak vytvo-

řily komunitu nevázanou na společný život v klášteře. Šlo o ženy,
které splnily všechny své rodinné
povinnosti a žily pohromadě bez
řeholního slibu. Františka se mezi
ně uchýlila po manželově smrti.
Sama zemřela ve svém rodném
městě v roce 1440. Zobrazována
bývá s košíkem chleba či s andělem strážným a lidé ji považují za
patronku Říma a automobilistů.
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Jak Jakub podželil moraka

Hlučín, Ostravská 1812
Tel.: 595 042 637
Prodejní doba:
Po – Pá
9.00 – 18.00
So 8.00 – 17.00
Ne 10.00 – 17.00

Ostrava-Svinov, Bílovecká 93/2A
Tel.: 595 783 472
Prodejní doba:
Po – Pá
9.00 – 18.00
So 8.00 – 17.00
Ne 10.00 – 17.00

Pokračování ze strany 3
A sušeda, co vedle nich
meškala, to posluchala, už
něměla pokoja, tuž hned učekala dodom, zbudžila chlopa:
„Chlope, stavaj!“ „Na co bantuješ, robo, lehni se tež trochu
přes poledňo.“ „Ale stavaj, stavaj, pojedžeš do města!“ „Na
pro co?“ „Oto, krocany kupiš,
bo jich němamy, a zaněseš ich
panovi!“ Tuž se nastrojil a jel.
Ale přijel už něskoro, bylo
už k večeru, tuž ich nědostal
ene pět tych morakuv - chčel
ich věc.  
Přinis ich dodom a potym
zaraz do zamku k panovi.
„Dobry džeň, pane grof!“
„Dobry džeň, dobry džeň!
Co si nam přinis?“ „Oto paru
morakuv.“ O ty šibale pomyslel se grof, to ta roba jeho už
to přezradžila! „No dobra, dy
si to přiněs, tak nas přidžeš
podželič!“ „Ale miloščive hrabě, ja to něumim!“ „A tuž dy
něumiš, pošlem pro Jakuba!“
A tuž kucharka šla na druhy džeň pro Jakuba, že budže
dželič panum. Tuž Jakub vzal
šlips na krk, fajně se nastrojil
a šel. „Dobry džeň!“ „No Jakube, mamy velku ulohu pro
tebe. Mamy pět morakuv upečenych a žaden to něporadži
podželič,“ - bo to něpasovalo
ani tak, ani tak. - No tak ty
moraky přiněsli. Jakub se ohlida na všeckych a pravi: „Tuž to
začněm! Pan a panička a jeden
morak, to su tře. Dvě frajličky
a jeden morak, to su tež tře,
dva adjunci a jeden morak, to
su tře, a dva moraci a ja, to my
su tež tře. - No tak!“
Na tuž byli radži, že jich
tak podželil fajně. Tuž mu ten
pan ešče přidal pola a chalupu
a zrobil ho za klasneho. A teho
zavisneho sedlaka: „Ty chodž
dom, tam se lehniče na vyry s
tfojum robum, abyšče němohli
dal cyganič ten svět!“
A Jakub šel dom, měl
chalupu a polo a žil s robum
jak Pambu ve Francyji. No
tak vidžiče byl mudry jak
Šalamun.
Eliška Černá

26. března 2004 v 16.30 hodin Koncert operních melodií v Evangelickém kostele Hlučín

„TOUJOURS L´AMOR“

vystoupí: Sylva Pivovarčíková – soprán, Josef Krpec – tenor, Světlana Petrova – klavír
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Tropickou Austrálií na Cape York
Pokračování z minulého čísla
Vážení čtenáři, v minulém čísle
jsme neotiskli mapku cesty tropickou Austrálií. Tentokrát ji máte
k nahlédnoutí a k čerpání inspirace
k vašim letním putováním za dobrodružstvím.

Po chvíli se však vracím, nemá
to cenu, už je příliš tma. Moc se
mi zde nelíbí. O koupeli vůbec
neuvažuji, nemám odvahu. Radši budu špinavý, než čistý a na
vozíčku.
Rychle se oblékám, komáři
už zaměřili svou oběť. Vytahuji
repelent, stavím stan a vařím
polévku. Předtím jsem však tu
špínu ze sebe alespoň setřel hadrem, kterým normálně utírám
stan. Musím šetřit vodou, proto
dnes nepotřebuji kartáček ani
zubní pastu.
Je temná noc. Buš se ozývá
vším, co v sobě skrývá. Něco mi
připomíná vytí psa. Že by snad
dingo? Šplouchnutí ve vodě - asi
krokodýl.
Zemí divokého psa dinga
Se svítáním se rozléhá kookabuří koncert. Krávy si notují taky
pěkně nahlas. Ještě že jsem v klidu, jinak bych se ozval také!
Dnes bude opět parno. Abych
se přesvědčil, že jsem včera došel
Vydavatel:
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Vychází v druhém týdnu v měsíci

tam, kam jsem chtěl, pokračuji
po písečném treku dál do buše.
„Dingo!“ Několik desítek metrů před sebou, na jakémsi rozcestí, vidím zřetelně divokého psa
dinga, jak slídí po kořisti. Mám
štěstí, vítr mi vane ze správné
strany, ale foťák ani kameru nemám. Vracím se proto pro ni, ale
dingo mezitím zmizel.
Zůstaly po něm pouze stopy
v písku stejné, jako stopa neznámého hada. Sedám na kolo
a upaluji dál rovinatou krajinou se
spoustou jezer plných leknínů, jinak však vyprahlou na padrť. Pozoruji ptactvo a při tom vjíždím
na pozemek Rangera - správce
parku, kde chci získat povolení
k noclehu. Málem padám z kola.
Asi dvoumetrová goana si to peláší přes cestu strojovými pohyby.
Je to krásný, nebezpečný ještěr,
pozůstatek pravěku.

Téměř za měsíčního svitu
dojíždím k řece s kamennými
břehy a úmyslem zde přespat, ale
i „spáchat“ hygienu. Po celém dnu
na slunci jsem řádně nažhaven se
zchladit. Mám však nejistý pocit.
Břehy jsou dosti vysoké, voda
matná, jako stvořená pro krokodýly. Po delším zkoumání nejlepšího přístupu přece jen nořím své
tělo do vody, avšak ne déle než na
jednu minutu. Nejsem sebevrah.
Štěstí ze včerejška, kdy jsem se
koupal u splavu řeky, kde údajně
žije 17 krokodýlů, o kterých mi
pak řekl správce, by se nemuselo
opakovat.
V mračnech prachu
Musgrave, kam jsem dorazil
včera večer, mě přivítal zbrusu
novým pláštěm, který jsem si
nechal poslat ze Sydney už před

týdnem expresní poštou. Ta sem
chodí pouze jednou týdně ve
čtvrtek. Nyní se však nacházím
v mračnech prachu ve směru na
Coen.
Čeká mě dnes ještě 100 km,
to když to „urvu“ najednou.
Chvílemi nevidím vůbec nic,
připadám si jako na rallye
Paříž - Dakar. Trpím to, teda ta prašící auta, ještě další
den a pln očekávání odbočuji
z hlavního směru a mířím si to
k Národnímu parku Iron Range,
o kterém se říká, že je to část
Papuy Nové Guineje v Austrálii,
pro jeho rostlinnou a živočišnou
skladbu.
Jediná cesta tímto směrem se
výrazně zúžila. Více se klikatí,
má více brodů i prudkých stoupání. Vše mi tu připadá zelenější,
možná je na tom pouze méně
prachu. Ale i zde je písek s uježděnými vlnami, které znemožňují
postup vpřed. Po většinu času jedu pralesem, společnost mi dělají
černí kakaduové.
Poprvé brodím řeku Wen-lock, pěkně širokou, ne však
hlubokou. Dalších 34 km mě dělí
od prvního hlubšího brodu na řece Pascoe. Počítám na to se třemi
hodinami, pak si dám pohov.
Terén přituhuje, přibývají kamenité úseky. Mám hlad. Sedám
si pod strom do zaprášené trávy,
když chvíli nato projíždí auto.
Sýr však naštěstí nekřupal.
Jsem opět v akci. Slunce klesá stále níž, už bude šest večer.
Tachometr ukazuje 83 km, znamená to, že se blížím k oné řece
Pascoe. Kamenité stoupání, pak
brod. Celkem v pohodě. Rychle
hledám místo k noclehu. Tma
urychluje činnost. Nabírám si
vodu z řeky těsně před projíždějícím autem, to nebyla ještě
zakalená. Za světla rozdělaného
ohně stavím stan, teplo z něj moc
nepotřebuji, avšak sůl z polévky
určitě.
Přízeň Aboridžinky Dory
Ráno mám dost. Spal jsem
na bleším místě.
Rozmáčkl jsem jich
už pět, dvě odsko
čily. Rychle pryč.
Projíždím několika
typy porostů. Stepí,
řídkými křovinami,
pralesem. Ubývá
termitišť, přibývá
bahnitých úseků,
které zatím nebyly vůbec. Míjím

dva hady a pavouka větších
rozměrů. Počet brodů se stává
abnormální. V tomto národním
parku se zdržuji několik dnů.
Využívám je ke kontrole kola,
celodennímu treku v pralese
a návštěvě vesnice domorodců,
na kterou mám zajímavou vzpomínku.
Sedím na zápraží místní galerie, když v tom přichází Aboridžinka neurčitého věku a ptá se
mě, odkud jsem.

„Možná Německo,“ sama
odpovídá. Prý ale vypadám jako
Turek. Nedivím se ničemu, na
Novém Zélandu mě tipovali na
Číňana...
Zajímá se, jestli piju alkohol.
Moc jí ale nerozumím, chybí jí
pár předních zubů. Táže se také,
jestli jsem už byl na jejich pláži.
Neměl bych ji prý minout, myslím tu pláž. Sama se culí, skoro
až kroutí, představuje se jako
Dora. Těsně než odchází, se mě
podruhé ptá na jméno a šeptá mi,
abych večer přišel, že bude čekat
na pláži.
Tuto noc však trávím na pláži
jiné, kokosové! „Chilli Beach,“
kokosová pláž a s ní další příběh.
Kempuji přímo na pláži, stranou
ostatních. Vybral jsem si místo
mezi palmami, ne pod nimi, to
kvůli padajícím kokosům. U táboráku před stanem vychutnávám šumění moře. Někde v dáli,
na vzdáleném ostrově, bliká maják. V devět ulehám. Po chvíli se
však do té doby klidné a poměrně
vzdálené moře přiblížilo natolik,
že se téměř dotýká mého stanu.
V levé ruce baterku, v pravé stan
a už si to peláším hlouběji do
pralesa. Jsem cyklista, ne mořeplavec.
Dalibor Kupka
Pokračování příště

