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Červenec
Tento měsíc býval ve zna-

mení žní: „Svatá Markyta vede 
žence do žita.“

Teploty stoupají, je třeba 
dostatečně zalévat a pravidelně 

přihnojovat hlavně květiny 
v nádobách. Vyséváme dvoulet-
ky, tvarujeme živé ploty a sklízí-
me poslední jahody, ale hlavně 
třešně, rybíz atd.

shazování kozLa na sv. JakUba

Počasí bývá stálé, ale 
v druhé polovině měsíce jako 
by se už ozýval podzim: „Od 
svatého Bartoloměje slunce 
již tolik nehřeje.“ Zahrádka 
je v plném květu a my stále 

zaléváme a odstraňujeme od-
kvetlé květy. Sklízíme ovoce 
i zeleninu.

Vysazujeme jahodník, za-
štípneme vrcholy rajčat a mů-
žeme  přesadit kosatce.

srpen

Na poslední úterý v červenci 
připadá svátek sv. Jakuba. Ja-
kuba povolal Ježíš spolu s jeho 
bratrem, apoštolem Janem, aby 
zanechali života rybářů na Ge-
nezaretském jezeře a stali se jeho 
učedníky. Sv. Jakub patřil k Je-
žíšovým nejbližším a byl prvním 
apoštolem, který byl pro svou 
víru na 
rozkaz krá-
le Heroda 
zabit – sťat 
mečem.

Jeho tě-
lo bylo v 7. 
století pře-
vezeno do 
š pa ně l sk é 
Composte-
ly (San-
tiago de 
Composte-
la), která 
se stala ve 
středověku 
j e d n í m 
z nejvý-
z n a m n ě j -
ších evropských poutních míst. 
Jeho ostatky prosluly léčením 
četných obtíží a chorob - snad 
nejznámější je léčení revmatis-
mu. 

Do spojitosti se  sv. Jakubem 
se dává starý zvyk ze západu 
Evropy – tzv. shazování koz-
la. Řezníci na den sv. Jakuba 
přivedli kozla, ozdobeného 
pentlemi, přečetli mu žertovný 
rozsudek obsahující veškeré je-
ho „zlé skutky“, kterých se měl 
dopustit a pro které byl odsou-
zen na smrt. Následovalo čtení 
poslední vůle kozla a následné 
vyvlečení na věž a shození. Dole 
přihlížel aktu dav lidí a řezník, 
který byl připraven kozlovo trá-
pení ukončit. Takto krutě se lid 
bavil na Boleslavsku, Kolínsku, 
Hlinecku, Chrudimsku, ale 
i v Praze, kde shazovali kozla 

ze svatojakubské věže na Starém 
Městě či z věže kostela sv. Laza-
ra u Novoměstské radnice. Tento 
zvyk vymizel okolo poloviny 19. 
století.   

Největší poptávka byla po 
krvi takto shozeného kozla, ne-
boť údajně měla čarovnou moc. 
Čerstvá prý pomáhala při léčení 

p a d o u c n i -
ce, sušená 
a namletá na 
prášek zas 
na všelijaké 
píchnutí.

Sv. Jakub 
bývá zobra-
zován přede-
vším s me-
čem, kterým 
byl popraven. 
Jako patron 
p o u t n í k ů 
s holí, braš-
nou, lahví, 
mušlí apod. 
Mušle hře-
benatka patří 
k význam-

ným prvkům jakubské symbo-
liky.

S osobou sv. Jakuba není spjat 
jen výše zmíněný morbidní zvyk, 
ale také spousta úsměvných pra-
nostik a lidových rčení, které 
by byla škoda nezmínit. V den 
sv. Jakuba se vyplatí pozorovat 
mračna, protože předvídají 
množství sněhu v zimě. Rovněž 
se jeví jako strategické věnovat 
pozornost tomu, z které strany 
fouká vítr, protože v té straně 
bude drahá mouka. Bude-li o Ja-
kubovi parno, bude o Vánocích 
zima a pěkný den před svatým 
Jakubem slibuje dobré žně.  Ku-
kuřici dává svatý Jakub klasy, ze 
zelíčka je po Jakubu zelí a co se 
brambor týče, pak vězte, že na 
Jakuba – kobzolí průba. Tolik 
rady pro zahrádkáře a vyznavače 
pranostik.

zabit – sťat 

vším s me-

Jako patron 

prázdniny na hLUČínskÉ štěrkovně
Strategického umístě-

ní rozlehlé vodní plochy a 
př i lehlých perspektivních 
prostor se v Hlučíně kaž-
doročně využívá k pořádání 
hudebních, sportovních i hu-
morných, řekla bych mnohdy 
až recesistických akcí.

Již v červnu hostilo jezero 
celorepubl ikovou v ýstavu 
psů a mezinárodní setkání 
vodních skautů – Navigamus 
2006. 

První červencový den je na 
jezeře ve znamení streetbas-
ketbalu – otevřeného turnaje 
pro všechny věkové kategorie. 
Kdo holduje více hudbě a tan-
ci, vyžije se patřičně od 20 ho-
din téhož dne, kdy štěrkovnu 
navštíví Rádio Helax se svou 
letní nocí. 8. července bude 
v restauraci Laguna „praskat“ 
Rosťa Petřík a slibně zní, že 
partnerem akce je budějovic-
ký Měšťanský pivovar. Sobota 
týden nato slibuje akční pro-
gram zejména pro děti zahr-
nující soutěže a hry. 

Hudební produkci zastou-
pí během července a srpna 
kapely Hoo Hoo Coctail, 
Lybar Band a Vajcovod. 
Nadto je nadmíru očekávána 
akce Štěrkovna open music 

ve dnech 11. a 12. srpna (o 
ní pár řádků na jiném místě 
aktuálního Zrcadla).  

Příznivci kopané (neregis-
trovaní hráči) se mohou 12. 
srpna realizovat na fotbalo-
vém turnaji o Pohár města 
Hlučína. Hrát se bude podle 
pravidel malé kopané. 

Sezónu na hlučínském 
jezeře ukončí 26. srpna akce 
Hlučínská f lotila – soupeření 
originálních plavidel a jejich 
výrobců, večer bude okoře-
něn dávkou aktuálních hitů 
a společnost návštěvníkům 
budou dělat moderátoři Rádia 
Helax. 

Tím ale zábavný program 
nekončí, neboť kdo si udělá 
čas v září, zaručeně nepro-
hloupí. Ve dnech 2. a 3. září 
přiveze Rádio Čas svoji Pra-
vou českou pouť a oslavíme 
tak Hlučínský krmáš. Hlav-
ním tématem Hlučínských 
slavností ve dnech 15. a 16. 
září 2006 budou nepochybně 
oslavy 750 let města Hlučína. 

Zabloudíte-li tedy o někte-
rém z prázdninových víkendů 
do areálu hlučínské štěrkovny, 
jen stěží se vám přihodí, že 
byste nenarazili na kvalitní 
organizovaný program. 
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Letní práce na zahrádce

Ryby na červenec
    1. den -  docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
2. den - průměrný od 10.00 do 

16.00 hodin
3. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
4. den - je dobrý zrána, docela 

dobrý po poledni
5. den - velice dobrý od 15.00 

hodin do setmění
6. den - je celý průměrný
7. den - je celý průměrný
8. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
9. den - je celý den docela 

dobrý
10. den - je celý průměrný
11. den - špatný den
12. den - špatný den
13. den - docela dobrý od rána 

do šera
14. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
15. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
16. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
17. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin
18. den - docela dobrý 
19. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
20. den - dobrý pouze po 

poledni
21. den - průměrný od 15.00 

hodin
22. den - docela dobrý po 

poledni
23. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
24. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
25. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
26. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
27. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
28. den - špatný den
29. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
30. den - průměrný od 10.00 

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

měrný po poledni

Petrův zdar

rybáři, pozor!
V období po 15. červenci je 

vhodná doba pro řez jádrovin. 
Kdo v červnu zalamoval nové 
přírůstky, nebo ohýbal nové le-
torosty, tak už udělal první krok 
pro zpomalení růstu a nasazení 
květních pupenů pro příští rok. 
Určitě víte, že už v červenci 
poznáme nově tvořené květní 
pupeny.

Při samotném řezu musíme 
dbát na to, aby strom nebyl hustý 
a proto nejprve vyřežeme všechny 
větve, které tento stromek zahuš-
ťují, dále všechny poškozené 
a křižující větve a pak teprve za-
kracujeme letošní přírůstky a to 
buď na větevní kroužek, nebo 
na patku nebo na čípek. Toto 
už musíme sami posoudit jaký 
řez použijeme. Nemůžeme řezat 
šablonovitě, ale každý stromek si 
vyžaduje jiný způsob řezu.

A zase vám radím, abyste 
sázeli jabloně na zakrslých pod-
nožích a tím vám odpadne řez 
a zůstane vám jen starost o pří-
padné zmlazování. U dnešních 
prodejců ovocných stromků ve 
školkách není problém sehnat jak 
nové odrůdy a u jabloní hlavně 
rezistentní, ale také na zakrslých 
podnožích. Už jsou k dostání 
také zákrsky u třešní, nebo také 
u vlašského ořechu. U teplomil-
ných, jako jsou broskve, meruňky, 
musíte před sázením najít místo, 
aby byly chráněny před severový-
chodními větry a vůbec meruňky 
jsou na toto velice náročné.

Letošní zima se také podepsa-
la na mnoha zničených okrasných 
stromcích a keřích, které zmrzly 
až na spodní část, která byla 
chráněna vysokou vrstvou sněhu. 
Zničilo to skalníky, hlohyně, 
některé ptačí zoby, růže, vřesy 
a mnoho dalších.

A máme zase další starost, 
jak tyto zmrzlé rostliny znovu 
vysadit. U některých se spod-
ní část probouzí a roste dále, 
jen musíme nasměrovat tyto 
nové větévky na správný směr 
a znovu vytvořit novou rostlinu. 
U zeleniny a brambor nám dě-
lají největší starosti přemnožení 
hryzci a krtci. Co nezničili zajíci 
a někde také srnky, tak zničili 
hryzci. Mnoho občanů si stě-
žovalo, že museli velikou část 
stromků oželet. Doufejme, že se 
příští rok dočkáme lepšího počasí 
a nebudou na zahradách ztráty 
jako letos. Letošní zima nás také 
poučila v tom, co je choulostivé 
a nevydrží tuhou zimu a podle 

toho budeme kupovat a sázet ty 
rostliny, které jsou odolnější.

V tuto letní dobu je třeba také 
bojovat se škůdci a nemocemi 
na ovocných stromcích a keřích 
a do každého postřiku je třeba 
přidávat hnojení na list. Je také 
nejlepší období pro zásah proti 
hořké skvrnitosti u jabloní, které 
jsou na toto choulostivé. Z no-
vých odrůd je to také Vanda, 
která potřebuje přidat vápník, 
a to nejlépe KALKOSAN, kde je 
tento obsažen.

Letos se také objevilo velké 
napadení broskví kadeřavosti 
listů. Je to rok, co rok horší. Snad 
se dočkáme v budoucnu toho, že 
toto napadení kadeřavostí bude 
odeznívat a broskve budeme mít 
zase čisté jako před asi 20 lety, 
kdy jsme toto neznali. Jestli přijde 
suché léto jako vloni, tak je třeba 
dbát na dobrou a vydatnou závla-
hu hlavně u ovocných stromků. 
Je lépe dávat vodu méně často, ale 
tak, aby se voda dostala ke koře-
nům a ne jen na povrchu.

Také je vhodná doba pro při-
hnojení borůvek a to jak Kanad-
ských, tak také Kamčatských a to 
tak, jak vám radím každé léto, 
suchým slepičím trusem. U Ka-
nadských borůvek musíme přidat 
také buď rašelinu nebo lesní hra-
banku z jehličnatého lesa.

Kdo pěstuje Kamčatské bo-
růvky, tak i letos měl první zralé 
plody kolem 18. května. Toto je 
první zralé ovoce na našich za-
hrádkách.

Také sledujeme napadení 
mšicemi a ihned zasáhneme. Kdo 
dělal postřik proti přezimujicím 
škůdcům, tak tam se mšice tolik 
neobjevují.

U rajčat průběžně vylamuje-
me zálistky a také zakracujeme 
dospělé listy. Koncem července 
už můžeme zakrátit vrcholový 
květ aby nám spodní patra dobře 
narůstaly a dobře zrály. K opoře 
rajčata přivazujeme volně, aby 
nám stonek neuškrtily úvazky. 
Také ošetřujeme brambory, raj-
čata a cibuli proti plísni.

U brambor také sledujeme 
výskyt mandelinky a hned zasáh-
neme, ale toto ošetření musíme 
opakovat na další generaci jako 
i u mšic.

Také pěstitele kaktusů už mají 
naroubováno a můžou už začít 
vysévat nové semena, které jsou 
už zralé. Některé rody je třeba 
vysévat z letošního semene jako 
například u ASTROPHYT. Ta-

to semena nejlépe klíčí. Některé 
odnožující druhy je také možno 
oddělit a tím zase rozšířit naši 
sbírku.

Pěstitelé bonsají mají také 
dostatek práce s tvarováním 
a zaštipáváním, v letním období 
u některých druhů se to provádí 
v průběhu celého léta. Už také 
připravujte výpěstky pro pod-
zimní výstavy, ať se pochlubíte, 
co jste letos zase dokázali. Hlavně 
také hlídejte ovoce, aby dobře na-
rostlo a dobře se vybarvilo a aby 
nebylo poznamenáno strupovi-
tostí a poškození po obaleči.

V červnu už je také nejvyš-
ší čas na zalamování nových 
přírůstků u borovic a modřínů, 
které chceme udržet v malém 
prostoru. U modřínů toto zala-
mování musíme opakovat ještě 
jednou v letním čase když nám 
znovu prodlouží nový přírůstek. 
Všechny keříky a stromečky 
i když jsou zakrslé a malé je 
třeba stále sledovat a upravovat 
zaštipáváním nebo řezem. Není 
pravdou, že když jsou popsány že 
jsou minima-nana, že je necháme 
růst bez povšimnutí.

Kdo navštívil některou před-
nášku v zimním období, kterou 
pořádali zahrádkáři, tak určitě 
zase načerpal nové zkušenosti, 
které uplatní na svojí zahrádce. Je 
mnoho nových věcí i v postřicích, 
nebo také v sortimentu různých 
výpěstků.

Každým rokem se rozšiřuje 
názor hlavně mezi mladými, že je 
lépe pěstovat a vytvořit okrasnou 
zahrádku pro okrasu, než ovoce 
a zeleninu, kterou koupí v Super-
marketu. Pro zapěstování okrasné 
zahrádky musíte míti více znalos-
ti než u ovocné a zeleninové.

Musíme vědět u výsadby jak 
asi bude stromek nebo keřík ve-
liký za 10 nebo 20 roků, abysme 
nemuseli pak polovinu věcí vyho-
dit, že nám to zaplní prostor k to-
mu určený. Musíme znát latinské 
názvy, pod kterými se nabízejí 
okrasné rostliny. Musíme vědět 
náročnost jak substrátu, jestli 
musí býti kyselý nebo zásaditý, 
tak výšku a šířku rostliny.

Také nezapomeňte povolit 
roubovací pásky u peckovin, které 
jste v březnu roubovali. U jádro-
vin toto uděláte až v srpnu, ale to 
vám ještě připomenu.

Přeji vám hodně krásné úrody 
a málo práce a starostí na vašich 
zahrádkách.

ERICH DUXA z BOROVÉ
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Na nachtkast l iku mam 
položené knižky od tej naši 
hlučinskej spisovatelky a od tej 
doby, jak mam jakešik trápeni 
a němožu spáč, vezmu knižku 
a hned mi je pomožené.

Naraz sem děvuchu a bru-
šim do spominek, dyč ja sem se 
v Hlučině na rynku narodila, 
ty mista i ludi pamatam, a čim 
sem starší tym věc spominam, 
choč už sem z Hlučina také 
roky preč a otatovej chalupy 
už dávno něni. Často se v myš-
lenkách smykám po rynku 
a jak něskaj vidim nad dveřami 
tu fajně vyvedenu dřevjanu 
tabulku Schuhmachermeister 
Emil Schmuch. Otata byl na 
to jaksepatří pyšný, že jak se 
s omu v roku 1896 brali, tuž 
měli oba telaj našporovane, že 
se mohli kupič chalupu v Hlu-
čině na rynku.

Moji onkli ešče pamatali, 
že ve sklepě, kery měl klenby 
a neměl okna, byla tak veliká 
kaluž vody, že se tam při pe-
trolejce vozili v trokach a ve 
škopkách.

Ja už to něpamatam, ale 
na otatu u kereho sem vyrost-
la, moc rada spominam. Byl 
to richtyk majster švec tak 
jak bylo pisane na tej tabuli. 
Robota mu pod rukami enem 
hrála a ja se vydržela hodiny 
na něho divač.

A jak sem byla věkša, tak 
se mi podobalo, jak začnul 
bajdač. Neraz se přidala i oma 
a to opa zapomínal i třiskač 
kladívkem a bunčeč na roztr-
hané škarbaly. Na rozdavani 
nikda neměli, dyč tam po 
chalupě shaňalo sedym děcek 
a neraz poznali, že hlad i bolí. 
Nestyděl se přiznač, že jak už 
nebylo zbyči, tak někere děcka 
šly po žebraňu do Kozmic, 
do Darkoviček, Bobrovnik 
a Ludgeřovic, no tam kaj ich 
neznali.   Za to tež, jak se im 
trošku napočlo dařič, tak žád-
ny žebrák neodešel od nich bez 
kuska chleba.

Čas od času oma bunčela, 
že všecka robota kole chalupy 
a hospodarky je enem na ni 
a un že furt enem šedi na šev-
čaku a o věc se nestará. Musela 
sem ji dač za pravdu. Sama sem 
zažila, jak sme dycky s „feld-
cugem“ jely s omu na pólo až 
do Darkoviček. Feldcug byl 
dřevjany vůzek, na kery se 
naložily kopačky, hrabě, srp, 

konevka s vodu a travnica, lap 
každá zjednej strany ojo a už 
se jelo. Robota nebrala konca 
a oma furt: Dočkaj děvucho, 
ešče to mušime zrobič a ešče 
to. Mě už braly mory, neodvá-
žila sem se nic nahlas řeknuč, 
ale oma to isto na tym mojim 
omrzlym ksichče poznala, ale 
nepovolila. Byla skoro čma 
jak sme plny čežky feldcug 
všeckeho možného, navrchu 
s travničku našečenej trávy pro 
huši a paskudne kozy, táhly 
dodom. Otata už měl odevře-
ne vrata a hned kaj tak dluho 
sedíme, že už ma i abendgebet 
poříkany a žaludek od hladu 
scvrkly. A ty němaš ruky a ně-
viš kaj je chleba? naoko zhurta 
spuščila oma. No mam, ale od 
tebe mi to lepši šmakuje. Oma 
enem pokývala hlavu a s kli-
dem všecko skovavala na svoje 
místo. Otata mezitym podělil 
trávu hospodarce, ostatek trá-
vy rozhodil aby se nězapařila 
a oma už chystala večeru. Za 
chvilu zavoněly na stole připe-
čene omaščene kobzole, kyška 
lebo hrneček kožiho mléka 
a někdy enem chleba s povidla-
ma a fefermenicovy čaj. Teho 
bylo na zahrádce plno. Nejlepši 
večera byla v patek. V poledňo 
byl piany obid, většinu sladký 
a tuž na večeru byl fajny masny 
voňavý bikling-luzena ryba. 
Až na ty drobné košči. Jak sem 
se baj začla dušič, tak otata 
se smíchem pravěl, že sem se 
měla radši vzač tvarůžku, ta 
němá košči. Oma velaj rázy už 
zdřímla při večeři.

Dni učekaly a robota ne-
brala konca. Jak už se to omě 
zdalo k nevydrženi, začla na-
davač, že otata enem šedi na 
verpaně a ona něvi kaj předy 
skočič a už sme věděly co budě. 
Vlečela do sině a porozhazova-
la mu všecke kopyta, keře tam 
měl podle schuhnumera (čisla 
bůtku) fajně stač ani vojáky. 
Jak otata zaslechnul ten kraval 
věděl, kera bije a hned „Ó na-
me, djabli vajco, něch tu babu 
huš kopně zadňu nohu“. Oma 
se smiala, až se za bruch drže-
la a věděla, že ma vyhrané, že 
otata zrobi kole chalupy co je 
třeba a budě na chvilu klid.

Sušedi nosili otatovi ni 
enem potrhané škarbaly. Vě-
děli, že ma i stepmašinu a tuž 
ku butkum přibrali i roztrhané 
torby, tase a pasky od galat. 

Otata přepásaný modrým 
fértuchem šil až se z něho 
kuřilo. Nejlepši bylo, jak otata 
zavolal: Tak butečky, pěkně do 
trávničky! A oma hup trávnič-
ku na pukel a marš pěšky do 
Kozmic lebo do Darkoviček. 
Pul ružanca odříkala, ale po-
tem už se travnica tak očežila, 
že ani ten ružaněc nedoříkala. 
Spomněla se na svojeho fatra, 
jak dycky pravěl, že i kukla 
chleba se očeži, jak ju člověk 
dluho nese. A měl pravdu. Co 
raz čaščejši odpočívala dyč 
trávnička už ju všude čisla a za 
chvilu nepomohlo ani nadha-
zováni. Ty zatrolene škarbale! 
bunčela. Napodruhej něch se 
s tym idě sam (na jednej straně 
bunčela a na druhej straně se 
radovala, že možná budu kun-
čafty ščedři). Možná u Lokaja 
dostanu i kušček másla lebo 
trochu mléka, dyč tam máju 
krávy. No ja, ale tež tam máju 
devět děcek. U Čermáka tež su 
dobři ludě, ale kdovi ezli budu 
při penizoch... Dycky to jakšik 
dopadlo, jakyšik ten penízek 
v kapse měla, a někdy baj ve 
žbanku žbluňkalo fajne mléko 
a kusek másla, a oma od radoš-
či ten ružaněc dycky dořikala.

Tak to šlo furt dokola, 
jaro, léto pominuly, skludilo 
se z póla všecko do ostatního 
zrnečka, posbíraly se klásky 
a na strniskách se napočly pašč 
huši. Podzim dobarvil jabka, 
vykopaly se kobzole snesly do 
pivnice a musely se rozorty-
rovač. Každé extra: Kaizer-
krony, rané modré, ružove 
futerkartof le, požne a něvim 
ešče jaké, velké na vařeni, 
menše na sazochy a nejmenše 
pro dobytek. A v kuče trůnila 
bečka kyselého zela, ta musela 
byč! Dyč hned v january byly 
zabijačky. Mi se to moc nepo-
dobalo. Bravek dva dni ryčel 
jak pominuty, bo mu nedali 
žráč a tak se všeckym ulevilo, 
jak přišel masař s velku sekyr-
ku a krumpolcem a všude stalo 
plno vánek, misek a škopkuv. 
My děcka sme zapadli do 
velkej izby, opa dycky pravěl 
do paradecimry, kaj měl naš 
muzikalni onkel Bruno svoje 
inštrumenty. To bylo krava-
lu! Otata enem křičel: Hrůza 
v landě! Hned teho něchajče, 
lebo vezmu počeh! Chvilu bylo 
čicho a potem keryšik zmyslel, 
že buděm hráč na skovavanu. 

A hup přes okna do zahrady 
a tam a zpatkem, někdy mi ři-
ču vyčísly šajbu a ani ty f igur-
ky na komodě neměly pokoja. 
Potem sme ich zkušaly polepič 
kozama z nosa, slinami i mar-
meládu. Možeče se představič, 
jak to dopadlo, jak chčel otata 
andělíčka lebo pana Krista 
polubič. To bylo lamentace, 
kera dycky končila: Vy marchy 
saprlot, ja vam dam.

Zabijačka se spořadila, 
uzene maso a klobasky se po-
věsily do komina a do kuchyně 
se přik ludil vincek. Otatuv 
werkbank se zakryl dřevjanu 
desku a už byl nachystaný stul 
a začlo se škubač peři.

Za vojny se musely dobře 
zatemnič okna v celej cha-
lupě, bo chodili kontroloři 
a kdo tak nězrobil, tuž musel 
plačíc strofo. Fligry litaly nad 
Hlučinem sem a tam, fořt se 
mluvilo o f liegerangriffu a ne-
raz se stalo že vypli elektriku. 
To už měl otata nachystané 
dvě petrolejky jednu mensu 
a druhu většu s vzacnu por-
celanovu gloku, na keru sme 
my děči nesměly ani šahnuč. 
Všecko učichlo, ani klebety se 
něpovědaly a tuž dycky: Inge 
zazpivaj. V prvši k lase sem 
přišla ku prvši českej pěsničce: 
Vrána se vdávala lála, Vrána se 
vdávala lála, Všecky hosty na 
svadbu pozvala lála. Od druhej 
klasy to byly německé pěsnič-
ky: Ein Vogel wollte Hochzeit 
machen...

Chvilu sem spivala, ale 
potem mě to peři jakšik začlo 
škrabač v krku a dušič a dosta-
la sem i hlad. Otata uměl hráč 
na citeru a panbuček ho obda-
řil fajným hlasem. Na citeru 
nam při peru nikda nězahral, 
ale jak pomáhal škubač tak 
dycky začnul spivač: Pujděm 
spolem do Betléma, na Ježíška 
se podivač, A co ty mu budeš 
darovač?

A ja půjdu na huru, vlezu 
do komina, vezmu klobásu, tři 
rázy se s ňu opasu. A co ty?

A ja půjdu do chlíva, zeženu 
z hnízda kuru, vemu vajca do 
pudle, Ježíškovi na nudle.

A ten švec ubohý tež tam 
přichází, Ježíškovi nese bu-
tečky novy. Jozef praví, di ty 
ševče, bo Ježíšek butuv nechce, 
Bo smrďu děchcem.

Pokračování příště
Inge Halfarová, Kobeřice

Jak nemam spáni
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křížovka

proGram kina mír hLUČín
Červenec – srpen 2006

Hudba je způsob obdarování naší duše bez návaznosti na události … 
(tajenka).          George Santyana

VodoroV ně: A. Idol; chytře (nář.); nečas; kolik (nář.); 
významné středisko. B. Evropská unie; chlapec (angl.); opak dobra; 
bydlela (nář.); ještěr; SPZ Louny. C. Pohádková postava; protože 
(nář.); geologická vrstva prvohor; sál (nář.); citoslovce; pokosené 
obilí (nář.). D. Mořské pobřeží; SPZ Plzeň-město; chemická značka 
lawrencia; pěkný muž (nář.); všechno (angl.); část stodoly. E. Che-
mická značka astatu; pije (nář.); kvasit (nář.); ruský souhlas; slad-
kost (děts.); ve (sloven.). F. Severská zvířata; hmatá; hudební for-
ma; SPZ Liberce; dokument; otázka při sázce. G. Kokosová tyčinka; 
zeleninová pochoutka; rozhodující utkání; zpátky (nář.); to (angl.). 
H. SPZ Svidníku; údolí; kousek (nář.); vačnatec; Zolův román.

SV ISLE: 1. Předložka; značka kusu. 2. Výčnělek; protivník. 3. 
Lesní pozemek; součást obličeje. 4. Pracovat (nář.); tečka. 5. Omyl; 
pršelo (nář.). 6. Koření; pošetilec. 7. Obecní rozhlas (nář.); římská 
jednička. 8. Průrva; lov. 9. Babička (nář.); značka rychlosti; Gábi-
na (dom.). 10. Sezení; jak (nář.). 11. Zkratka letní školy; f ilmová 
postava; chemická značka ruthenia. 12. TAJENK A. 13. Platidlo 
Indonésie; římsky 495; spojka. 14. Jméno psa; Starořek; předložka. 
15. Váhat (nář.); nálev. 16. Mužské jméno; citoslovce hmyzu; nula. 
17. Chytla (nář.); sykavka; pozdrav při loučení. 18. Vůně; vystřel. 
19. Blůza (nář.); planetka. 20. On (nář.); popěvek; římská pětka; 
iluze. 21. Chemický prvek; pasti. 22. Konec (angl.); jednání. 23. 
Římsky 51; ukazovací zájmeno.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 8. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za červen je Janíková Helena, Chuchelná.  Blahopřejeme.

sobota 1. 7., neděle 2. 7. v 17.00 hod.
doBA LEdoVÁ 2 – oBLEVA  MP, USA – animovaný, rodinná  
komedie.

úterý 11. 7. v 19.00, středa 12. 7. v 17.00 a 19.30 hod. 
 VŠECHno nEJLEPŠÍ  MP, ČR – komedie. Každý dostane co si 
zaslouží.

pondělí 17. 7., úterý 18. 7. a středa 19. 7. v 17.00 hod.
ZA PLoTEM  MP, USA – rodinný animovaný, od tvůrců Shreka, Příběhu 
žraloka a Madagaskaru. V českém znění.

pátek 18. 8., sobota 19. 8. v 19.30 hod., neděle 20.8. v 17.00 hod.
SEXY PISToLS  MP od 12 let, Fr., Něm., USA – akční komedie, krimi 
western. Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po zádech.

Ke každým dvěma zakoupeným vstupenkám VHS  zdarma !
úterý 22. 8. v 19.00 hod., středa 23. 8. v 17.00 a 19.30 hod.
X- MEn 3 – PoSLEdnÍ VZdor  MP, USA – akční, sci-fi thriller. 
Rozhodující souboj.

pátek 25. 8. a sobota 26. 8. v 19.30 hod.
VŠECHno nEJLEPŠÍ MP, ČR – komedie. Každý dostane co si za-
slouží.

středa 30. 8., čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9. v 17.00 hod.
dIVoČInA  MP, USA – animovaný z produkce Walta Disneyho. Za zví-
řátky nemusíte jenom do ZOO. Přijďte na ně do kina ! V českém znění.

doVoLEnÁ od 20. 7. do 17. 8. 2006

Ryby na srpen
    1. den -  průměrný od 10.00 do 

16.00 hodin
2. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
3. den - dobrý pouze po po-

ledni
4. den - je celý průměrný
5. den - je celý průměrný
6. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
7. den - je celý den docela 

dobrý
8. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
9. den - je celý průměrný
10. den - špatný den
11. den - špatný den
12. den - docela dobrý od rána 

do šera
13. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
14. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
15. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
16. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin

17. den - docela dobrý  
18. den - dobrý do 15.00 

hodin 
19. den - průměrný od 15.00 

hodin
20. den - dobrý pouze po 

poledni
21. den - dobrý pouze po 

poledni
22. den - docela dobrý po 

poledni
23. den - velice dobrý do 

10.00 hodin
24. den - docela dobrý od rána 

do šera
25. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin
26. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
27. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
28. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění
29. den - je celý den docela 

dobrý
30. den - je celý průměrný
31. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni

rybáři, pozor!

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

A

B

C

D

E

F

G

H
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historie města –„kravařští ve vírU staLetí“
Co chystal přípravný vý-

bor už v roce 1899, k tomu 
v Kravařích přistoupili za pří-
tomnosti zástupce okresního 
hejtmanství pana Hamburgera 
v neděli 1. dubna 1900. Host 
z Ratiboře ve svém vystoupení 
zmínil vše podstatné o poslání 
a prospěšnosti ochrany proti 
živelným pohromám.

Na shromáždění byl založen 
sbor dobrovolných hasičů. Do 
„Freiwillige Feuerwehr“ se bez-
prostředně přihlásilo 25 členů. 
Předsedou zvolili dr. Viktora 
Malische, který se maximálně 
angažoval už v přípravném vý-
boru, a velitelem sboru hostin-
ského Roberta Polláka. Na jiné 
nedělní schůzce 30. července 
v Papeschově hostinci už čle-
nové přebírali uniformy. Obec-
ní úřad po založení hasičského 
spolku zrušil povinnost občanů 
pomoci při požárech.

V rozpočtu na něj pama-
toval a spolek každoročně 
podpořil 52 markami. Zapůjčil 
mu obecní stříkačku a další mu 
zakoupil. Do akcí byly taženy 
koňmi. Přípřež zajišťovali sed-
láci, kterým spolek zaplatil.

V červnu 1903, když 
Dvořisko zasáhla velká po-
vodeň, sváželi kravařští 
hasiči se souhlasem celníků 
Pruska i Rakouska drůbež 
a dobytek ze zatopených  
domů a poskytli místním 
obyvatelům všemožnou pomoc. 
Když Schyrova dřevěná bouda, 
v níž měli uskladněny věci 
a nářadí, lehla popelem, po-
stavili si hasiči zděnou budovu, 
kterou slavnostně vysvětili 
v roce 1906.

Mezitím několikrát zasáhli 
při požárech. Svou přítomností 
zamezili větším ztrátám na 
majetku. Na počátku roku 1907 
byl předseda spolku hasičů 
dr. Viktor Malisch jmenován 
asistentem okresního lékaře 
v Ratiboři. Před jeho odjezdem 
do budoucího působiště se na 
jeho počest konal rozlučkový 
večer.

V přítomnosti členů ha-
sičského sboru vyzvedl nově 
zvolený předseda obchodník 
August Schiedek přínos své-
ho předchůdce. Po uplynutí 
první poloviny roku se 30. 
června za účasti 28 pozva-
ných hasičských sborů světil 
spolkový prapor. Tak jako 
v mnoha minulých případech 

zakázku spolehlivě odvedly 
Služebnice Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. Sraz hostujících sbo-
rů byl v zahradě obchodnice 
paní Vítkové na Wellenkampo-
vě ulici (dnešní Náměstí), kde 
byl pro shromážděné připraven 
koncert.

Oběd se podával v Mülle-
rově hostinci. Odpoledne byla 
učitelem Emilem Koschaným 
uvítána kmotřenka pořízeného 
praporu, manželka rytmistra 
Schlarbauma, majitele velko-
statku Hanůvka a ve 14.30 byl 
prapor vysvěcen.

Vysvěcení praporu kravař-
ského hasičského sboru dne 30. 
června 1907 byl přítomen také 
dr. Malisch, který rád přijal 
pozvání a splnil i přání svých 
bývalých kolegů, aby pronesl 
slavnostní řeč. Po okázalém 
průvodu obcí se uskutečnil 
v Papeschově restaurantu kon-
cert. Večer pokračoval taneční 
zábavou u Müllera.

Ani Koutští dlouho ne-
váhali a hned v roce 1901 
zaregistrovali svůj hasičský 
spolek u okresního hejtmanství 
v Ratiboři.

V jeho čele stanul obchod-
ník František Vilášek.

V roce 1905, kdy žilo v Kou-
tech 1483 obyvatel, byl hasičský 
sbor s 28 aktivisty druhým nej-
početnějším místním spolkem 
po spolku vojenských vyslou-
žilců, který čítal 92 členů.

Obecní úřad zde volil opač-
ný postup než v Kravařích a na 
sklonku května 1906 vydal vy-
hlášku, která určovala povin-
nost pomoci v případě požáru.

Případné odmítnutí bylo 
potrestáno třídenním vězením 
nebo pokutou 9 marek.

Ani na maličkém Dvořisku 
na rakouské straně hranic 
nezůstali po těžké povodni 
během senoseče roku 1903 po-
zadu a také si v blízké budouc-
nosti ustavili spolek hasičů. 

Cech stolařů si při zaklá-
dání v roce 1901 zvolil do čela 
uznávaného odborníka, mistra 
Leopolda Rohovského.

Dva roky nato byl z inicia-
tivy místního důstojného pana 
faráře Ignatze Maisse založen 
Spolek katolického dělnictva 
a o rok později z podnětu vrch-
ního kaplana Josefa Wollného 
Spolek katolických tovaryšů.

Členové dali oběma knězům 
důvěru a ti se ujali řízení spol-

ků. Na aktivitách obou sdruže-
ní se podíleli i koutští občané, 
dokud nezaložili vlastní (po 
roce 1910).

V roce 1904 přibyl ještě 
spolek „kauzírů“, podomních 
obchodníků se 110 činnými 
a 25 čestnými členy z obou 
pruských obcí. Vedení svěřili 
Františku Peterkovi.

Prodejci se ve svém pro-
gramu hlásili ke katolicismu 
a zdůrazňovali své postoje 
k vlasti, přestože byli Moravci.

Byli f inančně zajištění, 
což jim umožňovalo vyplácet 
nemocným členům podporu 
v markách.

V Prusku došlo v tomto 
období k úžasné populariza-
ci tělovýchovné a sportovní 
činnosti. Byla podporována 
centrálně i na nižších stupních, 
například okresními předsta-
viteli z Ratiboře. Přizpůsobili 
se i v obcích. Do povědomí 
veřejnosti vstoupil roku 1905 
Turnverein (tělocvičný spolek).

Za předsednictví činoro-
dého hostinského Benjamina 
Papesche se konkrétních tě-
lovýchovných cvičení chopil 
učitel Jiří Knappe, sám skvělý 
sportovec. Na sklonku prvního 
desetiletí 20. století se podařilo 
studentu Holeschovi založit 
studentský prázdninový spolek 
na podporu germanizačních 
tendencí, kterými se prezento-
vala tehdejší mládež. 

Kromě ušlechtilé spolkové 
činnosti, která obohacovala 
život zdejších vesnic na nej-
jižnější hranici Německa, tu 
vládlo pašeráctví.

Strážci hranic – celníci 
bedlivě sledovali pohyb a potí-
rali nedovolené přenášení zbo-
ží oběma směry jak na pruskou 
tak na rakouskou stranu. 
Několika občanům především 
z „císařské“ (tj. Rakouska) se 
totiž pašeráctví stalo výhodnou 
živností. Stali se v tomto oboru 
důmyslnými profesionály. 

Lidé za řekou obdivovali 
pěkně upravené, vydlážděné 
silnice na „prajzkých“ vesni-
cích, dotovaných státní sprá-
vou. Lemovalo je obvykle chrá-
něné stromořadí, příkopy podél 
cest byly překlenuty můstky, 
pod kterými protékala odpadní 
voda litinovými rourami.

U cest stály černobílé sloup-
ky zdobené státním znakem 
s pruským orlem, třímajícím 

ve spárech ohnivý meč a říšské 
jablko s křížem německých 
rytířů. Na koncích kravařského 
mostu, sloužícího k přechodu 
z obou stran, stály celní bud-
ky. S ubíhajícím časem vtiskla 
německá vláda moravským 
obcím na Ratibořsku vlastní 
životní styl. 

V květnu 1903 jimi projel 
v novém automobilu cestou 
ze svých statků v Chuchelné 
na rodný Hradec kníže Karel 
Maxmilián Lichnovský. Auto, 
přestože nedosahovalo nijak 
závratné rychlosti - sotva 
20 km v hodině, způsobilo při 
projíždění našimi vesnicemi 
pořádné pozdvižení. Jiným 
směrem vyjížděli v té době ze 
zdejšího okresu na zasedání 
do Berlína dva zemští a jeden 
říšský poslanec.

Byli to příznivci strany 
Centrum, faráři Hugo Stan-
ke z Hlučína a Vilém Frank, 
kteří hájili národnostní zájmy 
moravské a polské menšiny 
a pevně obhajovali principy 
křesťanské věrouky.

Když někteří kravařští 
„hauzíři“ vyjádřili pochybnos-
ti vůči straně Centra, druhý 
z uvedených kněží je písemnou 
formou uklidnil, že se zasadí 
o jejich zájmy a že na oplátku 
věří, že je oni zase svými hlasy 
podpoří při volbě do říšského 
sněmu. 

Zatímco prudké aprílové 
sněhové přeháňky roku 1903 
narušily dopravu na silnicích 
i železnici, dlouhotrvající letní 
deště zase způsobily nemalé 
škody na loukách i v zatope-
ném Dvořisku. Podrobněji byly 
popsány v minulém dílu.

Zcela jinak probíhaly letní 
měsíce v následujícím roce. Ne-
snesitelně vysoké teploty, dosa-
hující údajně téměř k 50 °C, 
střídaly chladné noci.

Podepsaly se na růstu obilí, 
tráva byla spálená, listí se ne-
udrželo na stromech, vyschlým 
korytem řeky se linula tenká 
stužka vody.

S příchodem podzimu 
nadělalo katastrofální sucho 
velké starosti především za-
hradníkům a sedlákům, kte-
rým scházela píce pro dobytek. 
Tato krizová situace zpřísnila 
poměry na hranicích, až vedla 
k jejich úplnému uzavření.

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště
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Košaté stromy hráze tvořily 
klenbu nad klikatou pěšinou, 
táhnoucí se podél luk, nedale-
ké řeky až  k mlýnu. Uzounká 
cestička stačila tak sotva pro 
dva chodce. Byla to nejkratší 
spojnice mezi vsí a mlýnem. Ta 
druhá cesta, širší, vedla velkou 
oklikou přes hlavní silnici. Na 
křižovatce se cesta dělila na 
jednu k hřbitovu a říkalo se jí 
úmrčí a po té druhé, mlýnské, 
jezdily koňské povozy s obilím 
k mletí. O majiteli mlýna se 
moc dobře nemluvilo. Jeho 
chamtivost jej zavedla až k kru-
tosti, kterou si vyléval na ženě, 
dětech i na svých pomocnících. 
Pocházel ze dvou bratrů z nichž 
on byl ten mladší a rodičům 
působil jenom starost pro svou 
prchlivou povahu. Vždy se při-
pletl k nějaké rvačce. U jedné 
z bitek byl zraněn mladý chla-
pec a pak zemřel.Svědci nebyli 
žádní, zůstalo však podezření, 
že onu osudnou ránu mu zasa-
dil právě on. Poprali se o jedno 
děvče, které se líbilo oběma. 
Matka oběti byla vdova a měla 
jediného syna. Také se vy-
právělo, že proklela celý mlýn 
a celý rod.

Jeho starší bratr, který měl 
mlýn zdědit se jednoho večera 
nevrátil od řeky. Ačkoliv ne-
byla vysoká voda a řeku dobře 
znal, nikdo si tenkrát neuměl 
vysvětlit co se stalo, že ho našli 
utopeného. Přičítali to vedru 
a srdečnímu  selhání a pak 
následnému utonutí. Na staré 
polorozpadlé vrbě zůstal viset 
jen malý dřevěný křížek na 
památku jeho skonu. Rodiče 
tuto ztrátu neunesli a záhy je-

den po druhém zemřeli. Mlýn 
zůstal a nový mlynář se ujal 
svého dědictví. Vládl dosti 
pevnou rukou a mnohdy neznal 
slitování.

O práci neměl nikdy nouzi. 
Jeho mlýn byl daleko široko 
jediný a sedlákům to bylo vcel-
ku jedno kdo jim mele, hlavně 
že měli semleto.Chlapci, kteří 
mu ve mlýně pomáhali nikdy 
dlouho službu nevydrželi. 
A to mu také na dobré pověsti 
nepřidalo.

Do vsi chodíval asi tak jed-
nou, dvakrát za týden.Vyřídil 
obchodní záležitosti a pak za-
šel na pivo. 

U stolu sedával vždy sám. 
Nikdo si k němu ani nepřisedl 
a ani s ním nezavedl řeč. Byl 
hodně popudlivý a vždy vyvolal 
nějakou hádku. Toho dne se 
opět s někým pohádal.

Bylo už pozdě večer a hos-
poda se zavírala. Pár ochmelků  
směřovalo k domovu a jako 
poslední host opustil hospodu 
i mlynář. Možno měl více upito 
než jindy, ale krok měl pevný.

Byla světlá, letní noc. Mě-
síc dokonale osvětloval cestu. 
Mezi košatými stromy bylo 
sice přítmí, ale na louce pod 
hrází bylo světla jako ve dne. 
Do ticha  se ozvalo zaklení. To 
mlynář zrovna klopýtl o nějaký 
kořen stromu, který ve tmě 
neviděl.

Otočil se zpět, aby zjistil 
o co zakopl a ve svitu měsíce 
zahlédl za sebou černý stín 
postavy. Znejistěl a zastavil se. 
Spolu s ním zůstal stát i stín. 
Mlynář zamával rukama, aby 
se přesvědčil, zda se nejedná 

o jeho stín. Jeho nebyl, byl 
něčí jiný. Postava bez obličeje 
stála nehybně opodál jakoby 
čekala co bude dál. Oba stáli 
mlčky. Teď už i otrlý mlynář 
dostal strach. Seběhl na louku 
a začal utíkal po orosené trávě 
směrem k řece. Chvílemi se 
otáčel a když viděl, že stín jej 
následuje, utíkal ze všech sil 
dál. V místech, kde se řeka 
točí a trošku mění směr se 
zastavil. Nemohl popadnout 
dech a začalo mu být nevolno. 
Odevzdaně se otočil a v duchu 
si pomyslel. „Děj se vůle Boží.“ 
Najednou byl sám. Těžce lapal 
po dechu a usedl pod nejbližší 
strom. Řeku a okolí osvětloval 
měsíc a on uviděl starou vrbu 
s křížkem. Zde tenkrát našli 
utonulého bratra. Najednou se 
začaly vynořovat vzpomínky 
a nečisté svědomí. Lepily se na 
něj jako černý stín neznámého 
a donutily jej zpytovat svědomí. 
Mohl mu pomoci, ale neudělal 
to. Bylo vedro a oba se chtěli 
vykoupat. Voda byla sice nízká, 
ale v řece jsou místa kde koryto 
je proláklé a jsou tam silné víry. 
Bratr skočil do vody jako první, 
nohama se asi zaklínil do ko-
řenů stromů a nemohl vyplavat. 
On se zbaběle díval a nepo- 
mohl. Dodnes vidí jeho vzta-
žené ruce a slyší slabé volání 
o pomoc. Stačilo jen sestoupit 
do vody a podat mu ruku. Mís-
to toho však utekl.

Ta podaná ruka by tenkrát 
určitě změnila i jeho život. Na 
mlýn by neměl nárok a byl by 
jenom jako pacholek. Na to 
myslel, teď už to ví. Odpusť 
bratře, řekl polohlasně. Na-

jednou se celá jeho vina vypla-
vovala slzami. Odkryta ve vší 
své nahotě a ošklivosti se tak 
zhmotnila do černého stínu, 
který jej pronásledoval. Nepla-
kal již dlouho, snad naposledy 
v dětství, když si rozbil koleno.

Jeho zatvrdlé srdce nemělo 
lítost ani nad ostatními ani nad 
sebou samým. Teď se mu trošku 
ulevilo. Vstal a podél řeky po-
kračoval až ke mlýnu. Den nato 
ulehl. Jeho nemoc nepocházela 
z těla, ale z duše. V horečkách 
blouznil o černém stínu, který 
má neustále za sebou. Na chvíli 
se zotavil, pak zase ulehl a tak 
to pokračovalo půl roku. Nako-
nec zemřel.

Vdova nějakou dobu ještě 
mlýn držela, ale sama na vše 
nestačila. Nakonec se rozhod-
la vše prodat a odstěhovat se 
i s dvěma dcerkami ke svým 
rodičům.

Mlýn po nějakou dobu stále 
měnil majitele.

Poslední mlynář špatně hos-
podařil, byl bezdětný a když 
umřel mlýn zůstal zcela opuš-
těn. Děravou střechu jednoho 
dne poškodil velký vítr. Déšť 
postupně promáčel zdivo až se 
rozpadlo. Dílo zkázy dokončil 
blesk a zbytek vyhořel. Sta-
rá vrba u řeky ztrouchnivěla 
a rozpadla se. Vše i s příběhem 
upadlo v zapomnění. Zůstal 
tam jen veliký dub, který 
všechno pamatoval.

Každé léto rozkvétalo ru-
moviště planým heřmánkem 
a zarůstalo keři černého bezu. 
Náhodný chodec ani netušil, že 
zde stával kdysi mlýn.

Anna Malchárková

světový den poLibkU

chamtivost

Na 6. červenec, kdy zpravi-
dla pamatujeme spíše na upále-
ného Mistra Jana Husa, připadá 
také Světový den polibku. To se 
obecně poměrně málo ví, ovšem 
osvěta o nesporně příznivých 
důsledcích pečlivého líbání, tak 
v médiích čas od času probíhá. 
Zopakujme si teda stěžejní 
fakta vztahující se k tomuto 
tématu.

Pakliže se líbáte s tím, koho 
doopravdy milujete, napomá-
há polibek snižování stresu. 
Uklidňující látky v tomto pří-
padě produkuje mozek a není 
možné jej ošidit. Polibek také 

zabraňuje tvorbě látek, které 
způsobují vysoký tlak, vysoký 
cholesterol a dokonce údajně 
i odumírání nervových bu-
něk. Při líbání stoupá hladina 
adrenalinu a zmírňují se obtíže 
s krevním oběhem. 

Nemáte-li po ruce vhodnější 
anestetikum, poslouží i polibek 
jako tlumič bolesti.

Z hlediska stomatologické-
ho líbání podporuje tvorbu slin 
(obsahujících fosfor a vápník) 
a zabraňuje tak tvorbě zubního 
kazu. Hodláte-li udržovat ve 
formě mimo jiných svalů i ty 
obličejové, znovu vám v tom 

může být nápomocen polibek. 
Při líbání je totiž zapojeno přes 
třicet obličejových svalů. 

Abychom to tedy shrnuli, lí-
bání je nejen příjemné, ale nad-
to také zdravé. To ovšem pouze 
za předpokladu, že Váš polibek 
bude trvat několik minut. 

Při malé exkurzi do historie 
líbání se dozvídáme, že poli-
bek, při němž zapojujeme jazyk 
a který nazýváme francouzský, 
byl dříve znám pod označením 
f lorentinský a církev jej po-
važovala za těžký hřích, a to 
i v případě, že byl provozován 
v manželství.

InForMACE
KULTUrnÍHo doMU

Přihlašujeme do zájmových, 
pohybových a jazykových kurzů 
v Kulturním domě v Hlučíně.

Platba musí být provedena
nejpozději týden

před začátkem kurzu.

Zápis do kurzu
„malých mažoretek“ od 5-ti let 

v Kulturním domě Hlučín.

Informace poskytneme
na tel. 595 043 397
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třešňovoU aLeJí (Čtení na pokraČování)

3
Vůz zastavil před domem číslo 

15. Cíl, nebo konec cesty? Zmrz-
lí, roztřesení, hladoví a unavení 
vnímali jen to, že tahle střecha 
nad hlavou bude jejich. Necítili 
radost. Po všech útrapách seděli 
ztuhle na voze a hleděli na budo-
vu, která jim připadala obrovská. 
Snad měli být šťastní, že jim do 
klína spadl majetek. Nedělali si 
však iluze. Všechno má svůj rub 
a líc a čím větší líc, tím větší je 
i rub.

Ludmila hleděla na krásnou 
zděnou budovu, která jí byla ur-
čena jako domov. Viděla ale jen 
zdi s okny a cítila stesk. Oprav-
dový domov nechala daleko za 
sebou. Proč?

Sestoupili z vozu, aby se vy-
dali dovnitř. Otec nezvykle po-
malu a opatrně, matka vyděšeně 
a ztuhle, babička odevzdaně. 
Ludmila cítila osten zvědavosti, 
její sourozenci však seskákali 
z vozu jako veverky a hrnuli se ke 
vratům. Otec je jedním rázným 
houknutím zbrzdil.

Ludmila se rozhlédla kolem. 
Nikde nikoho neviděla, přesto 
cítila, že jsou sledováni. Většina 
domů vypadala opuštěně. Šedivá 
obloha, vítr a stromy bez listí 
dojem opuštěnosti ještě umocňo-
valy. Na jednom z domů visela na 
žerdi vlajka. Ludmila v minulých 
několika letech viděla mnoho 
vlajek, ale tuhle neznala. Přesto 
si byla jistá, že v domě s vlajkou 
budou potíže. S lidmi, kteří vy-
věšovali na své domy dobrovolně 
vlajky, vždycky byly potíže. Jedni 
ctili Hitlera, druzí Stalina, tře-
tí Bandera a všichni křičeli a 
udávali. S dětskou přímostí  si 
ujasnila strategii: tomuhle domu 
se vždycky vyhnu. Než stačila 
zhodnotit další stavení, zaracho-
til klíč v zámku vrat a otec vstou-
pil dovnitř. Museli za ním. 

Procházeli dvorem a tajil se 
jim dech. Takové hospodářství 
si nedokázali představit ani 
v nejbujnějších snech. Bylo sice 
zanedbané, ale poznali, že ještě 
donedávna se tady pilně pracova-
lo a práce nesla užitek.

„Čí je to dům?“ uklouzlo 
Ludmile.

Otec se na ni překvapeně po-
díval. „Přece náš.“

„Já vím,“ pohodila netrpělivě 
hlavou. „Ale někdo tady ještě 
nedávno bydlel…“

Nedostala odpověď. Až za 
mnoho let pochopila, že ani její 
rodiče, ani její babička vůbec ne-
tušili, komu dům patřil a proč ho 
dostali právě oni.

Nevěřícně procházeli míst-
nostmi a neodvážili se ani 
dýchat. Jejich domek na Volyni 
s jednou místností, předsíní 
a chlévy by se sem vešel snad 
desetkrát. Nábytek, který tady 
zbyl, nestál dobyvatelům pohra-
ničí za to, aby ho odtáhli, pře-
sto na něj noví obyvatelé domu 
hleděli v němém úžasu. Dubové 
lavice a židle, vyřezávané skříně, 
kachlová kamna v kuchyni. Není 
tohle ráj?

Únava z nich začala postupně 
opadávat. Pochopili, že za maje-
tek, o který přišli na východě, se 
jim tady nabídlo cosi nevídané-

ho. A to ještě neviděli polnosti. 
A sad. A zeleninovou zahradu. 
V chlévech byl navíc dobytek, 
který sice bučel hlady, ale byl 
doopravdy jejich!

Otec vjel s vozem do dvora. 
Když Ludmila zamykala vrata, 
vyhlédla ven, ale zase nikoho 
nespatřila. Jen ten podivný pocit, 
že ji někdo bedlivě sleduje…

Začali vynášet z vozu svůj 
veškerý majetek. Jak teď vypadal 
ubohý! A přece ještě před několi-
ka týdny znamenal jejich jedinou 
jistotu. Teď, v tomto velikém do-
mě, působil nemístně. Nanosili 
své věci do kuchyně a sesedli se 
kolem stolu. Matka uvařila meltu 
a dala jim každému kus chleba. 
Beze slov jej žvýkali, popíjeli 
teplou tekutinu a mlčeli. 

První noc v novém domově 
strávili všichni spolu v kuchyni. 
Polehali si na lavice a po zemi, 
nikomu se nechtělo do útrob do-
mu. Nikdo nechtěl opustit jistotu 
rodiny.

Pokračování příště
Eva Tvrdá

štěrkovna ožiJe festivaLem
Hlučínské jezero bude ve 

dvou srpnových dnech hostit 
druhý ročník festivalu Štěr-
kovna Open Music. Kdo je 
zvědavý hudební nadšenec, 
ten bezpochyby již několik 
měsíců dopředu brázdí in-
ternetové stránky věnované 
festivalu (www.sterkovnamu-
sic.com) a sleduje aktuality 
ohledně vystupujících kapel 
i předprodeje vstupenek.

Festiva l, který pořádá 
hardrocková skupina Lybar 
Band společně se Sportovně 
rekreačním areálem Hlučín, 
začne 11. srpna odpoledne.

Program slibuje 11. a 12. 
srpen nabitý poslechem pro-
věřených i méně „prof láknu-
tých“ hudebních uskupení. 

Hlavním zahraničním hostem 
bude Disgroove ze Švýcarska. 
Celkem se v Hlučíně letos 
představí na dvě desítky ka-
pel.

Festival uvede hlučínská 
kapela Hastr, v pátečním 
podvečeru se představí také 
funkové Kuličky štěstí, o5a-
Radeček a na půdě hlučínské 
štěrkovny předvede své zlato 
v hrdle také Lenka Dusilová, 
letošní Zpěvačka roku a dr-
žitelka ocenění Album roku 
za desku Mezi světy. Přes 
půlnoc do soboty převedou 
návštěvníky Laura a její tygři. 
Odpolední sobotní harmono-
gram nabízí Vladimíra Miší-
ka a ETC Band, slovenskou 
formaci Peha, ostravské Hoo 

Hoo Coctail, Lybar Band, 
Kamila Střihavku s B. S. P., 
kterého vystřídají na scéně 
švýcarští Disgroove a festival 
dle programu uzavřou pardu-
bičtí Ready Kirken. 

Pořadatelé slibují odhalit 
totožnost moderátora loňské-
ho ročníku Artura Ropotáma. 
Návštěvníci nebudou ochu-
zeni o doprovodné akce typu 
tetovací show nebo dráhy pro 
motokáry.

Pro účastníky festivalové 
zábavy s platnou vstupenkou 
je zajištěn pobyt v kempu 
vzdáleném asi 500 m od pó-
dia, a to zdarma. Při vstupu 
do areálu festivalu obdrží 
návštěvník barevný náramek, 
který umožní opuštění areá-

lu a opětný návrat. Náramek 
nesmí být poškozen ani sní-
mán z ruky. Samozřejmostí 
má být chování dle pokynů 
pořadatelské služby a nedo-
volit pobíhání psů bez košíku 
a vodítka. Zakázáno je vnášet 
do areálu vlastní nápoje, a to 
i nealkoholické, pořizovat 
zvukové a obrazové materiály 
z vystoupení a prodávat vstu-
penky za cenu nižší, než je 
jejich hodnota. 

Protože tyto řádky poměr-
ně zásadně předcházejí dobu 
konání akce, nemůžeme víc, 
než vyjádřit naději, že se vše 
dle plánu vydaří a festivalová 
tradice v areálu hlučínské 
štěrkovny bude úspěšně ukot-
vena.

VŠEM HoSPodYŇKÁM dÁVÁME nA VědoMÍ 
že se můžou zapsat do kurzu pečení hlučínských koláčů. 

Kurz povede paní Lída Ličková s paní Janou Schlossarkovou,
která zpestří závěrečné posezení u čerstvých koláčů čtením ze svých knížek v nářečí. 

Kurzy proběhnou v  budově učiliště na Hrnčířské ulici vedle kostela  ve dnech 22. - 23. srpna od 17.00 hod. 
Pokud chcete strávit příjemný a zároveň poučný večer nejen pro ženy  přihlaste se v kulturním domě

nebo na tel. čísle 595 043 397 pondělí - pátek od 7.00 – 14.30 hod. Poplatek činí 150,- Kč.
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

západní papUa

hLUČín bUde mít místostarostkU
Zastupitelstvo města Hlučína 

zvolilo na svém úterním zasedání 
s účinností od 1. srpna 2006 mís-
tostarostkou města Hlučína Janu 
Poláchovou poté, co se funkce 
k 31. červenci vzdal v souvislosti 
se zvolením poslancem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR dosa-
vadní místostarosta Pavol Kubuš. 

Po Anně Lisové, která byla 
předsedkyní v padesátých letech 
minulého století, to bude v historii 

Hlučína teprve druhá žena na tak-
to vysoké pozici. Jana Poláchová 
působí jako ředitelka základní 
školy a je uznávanou a oblíbenou 
osobností.

Pavol Kubuš byl zvolen členem 
rady města (tento mandát při 
rezignaci na funkci místostarosty 
zaniká automaticky dle zákona).

Zastupitelstvo se dále zabý-
valo změnou názvu hlučínského 
náměstí, kde rozhodlo změnu ne-

provádět a zachovat stávající název 
Mírové. K rozhodnutí napomohla 
zastupitelům také anketa, ve které 
se drtivá většina z necelých 130 
účastníků vyjádřila právě pro mož-
nost název neměnit. Občané mohli 
navrhovat také vlastní názvy, kde 
se objevilo např. pojmenování 
Václava Klause,  Viléma Ballarina, 
Sv. Jana Křtitele, Kameňák, Proti-
americké.

J. H.

Pokračování z minulého čísla
Stmívá se. Krvavě červená 

zář zapadajícího slunce dávno 
zmizela z oblohy. Je absolutní 
bezvětří, ne však absolutní 
ticho. Nehybně stojící palmy 
nejrůznějších druhů, obrovské, 
košaté fíkovníky, husté porosty 
mangovníku a liány dotýkající 
se vodní hladiny, jsou to první, 
co svýma očima vnímám. Ale 
i směsice nejrůznějších zvuků, 
vycházejících z nitra džungle, 
spolu vytváří ničím nenapodo-
bitelnou atmosféru.

Pádlujeme pomalu, mám tak 
dost času vše řádně vstřebat. 
Jsem na řece Tariku, jednom 
z hlavních přítoků řeky Mam-
beramo.

Mí dva parťáci na plavbě, 
domorodci, znají zdejší oblast 
do detailu. Jak by také ne. 
Řeka zde má funkční cesty, ale 
také zdroje obživy. Především 
ryby jsou základem jejich kaž-
dodenního jídelníčku. Poklid-
ná hladina se pomalu začíná 
stříbřit. Vycházející měsíc ještě 
více probouzí zdánlivě spící 
prales. Tu a tam vyplašíme 
nočního ptáka, jehož křik za 
úprku do bezpečí zní ještě 
dlouho v ozvěně. Pravidelné 
tempo je přerušeno zvednutím 
pravice jednoho z domorodců. 
Zpomalujeme. Baterka v jeho 
ruce osvěcuje bahnité místo 
blízko břehu. Kormidelník za 
mnou mění směr. Pádlo v jeho 
ruce zaměňuje za po domácky 
vyrobenou harpunu. Míří ji 
přesně tam, odkud září dvě 
bílé tečky. Krokodýl! Hledí na 
nás, my na něj. Dívá se smrti 
přímo do očí. Moment napětí 
a výstřel. V křeči se svíjející 
oběť vykouzluje úsměv na tváři 
obou lovců. Krokodýl, i když 
menšího vzrůstu, pro ně známá 
f inanční přilepšení. Prodají 
ho totiž na tržnici do rukou 

překupníka. Následují další 
lovecké pokusy. Obětí se stává 
i ještěr slušné velikosti. Pomalu 
usínám. Monotónní zvuk noč-
ního hmyzu je k tomu přímo 
ideální. Něco málo po půlnoci 
zastavujeme. Nevím, co se děje. 
Přirážíme ke břehu, kanoi při-
vazujeme ke stromu. Míříme 
k opuštěné chatrči, kde podle 
všeho přespíme. Mých pár frází 
indonézštiny je málo k tomu, 
abych se dověděl více.

Ulehám na podlahu z lá-
mané palmové kůry. Jsem 
v botách, dlouhých kalhotách, 
košili s dlouhým rukávem, po-
nožkách na rukou schovanými 
pod pažemi a se síťkou na hla-
vě. Základní a nejobyčejnější 
ochrana proti komárům a tím 
i proti malárii. Chatrč má pou-
ze střechu a podlahu na kůlech, 
žádné stěny.

Ještě před svítáním však 
vyrážíme dále. Spousty vola-
vek, lovících u břehu, ale i orli 
kroužící po obloze, nám dělají 
společnost.

Levá strana řeky je lemovaná 
pralesem, po pravé na horizon-
tu mizející pohoří, odkud jsem 
se včera vznesl. Přemýšlím, co 
dál. Buď se vydat s domorodci 
proti proudu Mamberama, či 
se sám pokusit o jeho částečné 
splavení. Ještě tam ale nejsem. 
Brzy však mé úvahy nabírají 
jiných rozměrů. Vodní proud 
je častokrát natolik silný, že 
od sólové jízdy upouštím. Pře-
devším mě k tomu vede opačný 
směr toku řeky. Teoreticky 
pádlujeme po proudu, směrem 
k moři, v reálu však zápolíme 
s protiproudem.

Těsně po poledni jsme 
v Dabra, správním středisku 
zdejší oblasti a v cíli naší 
plavby. Mé první kroky míří 
na policejní stanici. Západní 
Papua má totiž zvláštní status. 

Prokazuji se pasem a povole-
ním cestovat tímto územím. 
Ceko, komentuje policajt můj 
pas. Má zájem na konverzaci, 
dělí nás však jazyková bariéra. 
Posílají pro někoho, kdo umí 
anglicky. Poté následuje menší 
výslech a upozornění, že pokud 
budu dělat něco, co bych ne-
měl, skončí můj batoh v řece. 
Zachovávám klid, žádné emo-
ce. Asi se tady musí dost nudit, 
říkám si. Po čase však přece jen 
mění notu a dokonce mi nabízí 
plavbu na jejich lodi po řece 
směrem k moři, kde bych pak 
mohl nasednout na meziost-
rovní loď a dostat se tak do Ja-
yapury, hlavního města Papui. 
Nakonec se mě ptá, kde zde 
budu bydlet. Využívám toho, 
že mi policajt nerozumí, a na-
bízím tlumočníkovi možnost 
přivydělat si nějaké peníze. 
Ten se zprvu sice zdráhá, ale 
po ujištění, že na tom nepro-
dělá, nakonec přece jen sou-
hlasí, a já tak mám od policajtů 
pokoj. Zbývá mi ještě jeden 
týden. Zvažuji všechny možné 
alternativy pro a proti a pomalu 
se smiřuji s tím, že plout proti 
proudu už nemá cenu. Na to, co 
bych zde chtěl najít, je to málo 
času. Spiš se podívám po okolí 
a nabyté zkušenosti zužitkuji 
při mém případném návratu.

Můj pohyb je však výrazně 
limitován častým deštěm. Jed-
nou se vydáváme do blízkých 
kopců pozorovat rajky, rajské 
ptáky. Sledovat je při námlu-
vách, tančících a dvořících, 
je přímo senzační podívaná. 
Necítím se však nejlépe. Už 
několik dní mám teplotu, jsem 
bezdůvodně unavený, někdy až 
malátný. Mám nechutenství 
k jídlu, cítím se vyčerpaný. 
Ještě více energie mi ubývá po 
zjištění, že můj let do Jayapury 
byl zrušen. Pokažený motor, 

dostává se mi odpovědi. Není 
to však jen jednou. Nakonec mě 
přestává bavit věčné chození na 
letiště a zpět. Stavím svůj stan 
přímo na místě, které slouží 
coby čekárna a odbavovárna.

Po třetí či čtvrté změně data 
odletu se přece jen dočkávám. 
Pesawat, jak se letadlu v in-
donézštině říká, mě přece jen 
vysvobozuje z nedobrovolného 
zajetí. Je nás v něm celkem 
5 a k tomu několik kohoutů, 
papoušků kakadu, pár pytlů 
se zelenými banány a kdoví co 
ještě.

Delta Mamberama se vzda-
luje, aby vzápětí byla nahrazena 
jezerem Šejtani. Nějak to ale 
nevnímám. Je mi ještě hůře, 
než v předešlých dnech. Celé 
mé tělo úplně hoří, nepotím se 
však. O jídle nechci ani slyšet, 
jíst ale musím. Nutím se tak 
sníst alespoň půlku ananasu. 
Antimalarické tablety beru 
pravidelně, ale ani ty nemůžu 
brát coby stoprocentní záruku 
bezpečí.

S novým dnem se cítím 
mírně lépe a chystám se na ná-
vštěvu jednoho z ostrovů jezera 
Šejtani.

Tři dny tak trávím v domě 
protestantského kněze, který 
místo roucha na sobě nosí 
sportovní soupravu Adidas 
a tričko s nápisem Australia. 
Menší vzrušení ještě zažívám 
na tržnici hlavního města, kde 
se pídím po tričku s nápisem 
PAPUA MERDEKA, které 
jsem jednou zahlédl. Znamená 
to svobodná Papua. Když se 
tak po něm ptám, oboří se na 
mě jeden Indonésan a až příliš 
emotivně mi dává najevo, že 
žádná svobodná Papua nikdy 
nebyla, není a nebude. Ale bu-
de, odpovídám mu česky.

Převzato z Bolatického zprav.
Dali Kupka


