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Jarní úklid

MuzeuM Hlučínska pořádá…

aprílové vycHytávky

V  posledních  měsících  na 
sebe  Muzeum  Hlučínska  stihlo 
strhnout  pozornost  hned  několi-
kerými  zajímavými  pozvánkami. 
A  do  budoucna  to  též  vypadá 
nadějně, neboť spousta nápadů je 
jistě v hlavách organizátorů.

Výstavu keramických výrobků 
z dílny hlučínské umělkyně Vlas-
ty  Viltavské  bylo  možné  shléd-
nout  od  13.  února,  kdy  výstavu 
zahájila  vernisáž,  do  15.  března 
2005. K vidění  zde byly  zejména 
práce kurzistů, které byly skvělou 
ukázkou  jejich  bezbřehé  fantazie 
při  přetváření  beztvarého  mate-
riálu v barevné a tvarově i účelem 
rozličné ozdoby. Vlasta Viltavská 
skrz  tuto  prezentaci  pozvala 
návštěvníky  přímo  do  prostor 
své  keramické  dílny  a  nabídla 
jim  možnost  se  realizovat  v  kur-
zech  keramiky,  které  pořádá  pro 
všechny  zájemce,  bez  ohledu  na 
míru zkušeností. Ti, kdo nahlédli 
do  nabídky,  se  mohli  dozvědět, 
že je pro ně k dispozici hrnčířský 

kruh,  mohou  se  ve  víkendových 
kurzech naučit  technikám dráto-
vání,  malování  na  sklo,  hedvábí 
i batikování. Výrobky z minigale-
rie Vlasty Viltavské jsou ke koupi, 
takže  originálním  kouskem  mů-
žete  přizdobit  také  svoji  domác-
nost,  aniž  byste  si  museli  nutně 
smočit  ruce  v  hlíně.  Zájemci 
o radost z vytvoření nějakého de-
korativního  předmětu  se  mohou 
hlásit  celoročně  a  užít  si  pohodu 
v příjemném prostředí a „zatočit“ 
se stresem a depresemi.

Protože  se  o  slovo  nesměle 
hlásí jaro a protože nás na pochy-
bách nenechají ani velké obchodní 
řetězce, tušíme příchod Velikonoc 
a připravujeme se na oslavy těchto 
významných křesťanských svátků. 
Muzeum Hlučínska u  této příle-
žitosti zve zájemce na tematickou 
výstavu  nazvanou  Velikonoce  na 
Hlučínsku.  Vernisáž  proběhne 
30.  března  a  velikonoční  zvyky 
a  tradice  tu  budou  předestřeny 
až  do  31.  května  2005.  V  neděli 

3.  dubna  je  na  programu  lidová 
beseda, do které  se mohou zapo-
jit  všichni,  kteří  mají  k  lidovým 
velikonočním  zvykům  co  říci. 
Výstavu doprovází také atraktivní 
soutěž o ceny, podmínkou je buď 
upletení nej-karabáče nebo nama-
lování  nej-vejce.  Pokud  jste  však 
nestihli odevzdat své příspěvky do 
29.  března,  s  největší  pravděpo-
dobností  se  z  výher bude  radovat 
někdo bystřejší. Pro potěchu oka 
budou na výstavě k vidění atributy 
spjaté s Velikonocemi a neodluči-
telné předměty, které  tyto svátky 
zpříjemňují, k ochutnání bude tzv. 
plecovník (u příležitosti vernisáže 
a  besedy)  a  k  výhře  bude  zájezd 
podle vlastního výběru s cestovní 
kanceláří  Maxner  v  ceně  3000 
Kč.  Po  celou  dobu  výstavy  bude 
návštěvníkům  umožněno  hlaso-
vat  pro  nejúchvatněji  ozdobené 
vejce  a  nejdovedněji  upletený 
karabáč. 

Za  redakci  přejeme  příjemný 
kulturní zážitek. 

Zdomácnění  aprílových 
žertíků  v  naší  zemi  se  připisuje 
zejména  vytříbenému  českému 
smyslu  pro  humor.  Podle  tradic 
údajně  usměvavé  jaro  (nastupu-
jící  po  nevlídné  zimě)  vede  lidi 
k  tomu,  aby  nabádali  ostatní  ke 
smíchu,  a  k  tomu  je  vyvádění 
aprílem očividně vhodné. 

První  písemné  zmínky 
o  aprílových  žertech  pocházejí 
z konce 17.  století,  výrazně  čas-
těji se začaly vyskytovat na konci 
18.  století.  Od  těch  dob  slouží 
1.  duben  k  tomu,  aby  se  lidé 
namáhali  vyvést  své  příbuzné 
a  známé  aprílem,  tedy  otestovat 
jejich pozornost a bystrost. 

V  dřívějších  dobách  bylo 
vtipným  zvykem  posílat  oběti 
takových žertíků vypůjčit  či  za-
koupit  něco,  co  vůbec  neexisto-

valo.  Nejvíc  mě  dovedou  z  toho 
dlouhého seznamu pobavit bub-
linky do  vodováhy nebo mezery 
do žebříku.

Existují  prameny,  které  vás 
poučí  o  tom,  čeho  se  na  apríla 
vyvarovat.  Jen  je  třeba  vědět, 
kde  je  hledat.  Upozorňují  na 
ošemetnost  tohoto  dne  a  nejsa-
mozřejmější  radou  je  nevystrčit 
nos  z domu.  Je-li  však 1. duben 
dnem  pracovním  (což  nás  ani 
letos nemine), je toto obtížně re-
alizovatelné. Celodenní lenošení 
si  nemůžeme  dovolit.  Vyplácí 
se  nařídit  si  tajně  druhý  budík, 
vtip  s  posunutými  ručičkami 
byste  u  zaměstnavatele  nemu-
seli  úspěšně  ubránit.  Tam,  kde 
zpravidla  míváte  budík  a  kam 
směřuje  vaše  ruka,  by  se  mohlo 
objevit cokoliv jiného (co lze sice 

zamáčknout,  ale  leda  do  desky 
nočního  stolku).  Klasickým  tri-
kem  je  vyměnit  zubní  pastu  za 
hmotu,  která  není  zubní  pastou 
či  uvařit  osolenou  kávu  s  ci-
trónem  či  dalšími  nevhodnými 
přísadami.

Média v tento den stejně jako 
všichni  okolo  podléhají  touze 
sdělovat  neuvěřitelně  nesmyslné 
novinky a lidé mají tendenci jim 
věřit  nebo  nad  jejich  pravostí 
alespoň  pochybovat,  takže  se 
doporučuje  televizi  nezapínat 
a denní tisk neotevírat.

Nepochybně vás  letos vyvede 
aprílem  někdo,  kdo  je  mnohem 
vynalézavější  a  vy  budete  moci 
přispět  do  dlouhého  seznamu 
někdy  rádobyvtipných  (a  často 
opravdu  vtipných)  situací,  které 
vám tento den přinesl.    

Tato zima snad již definitiv-
ně skončila a my všichni se těší-
me na dny plné sluníčka, delšího 
dne,  zpěv  ptáků  a  zelenající  se 
přírodu.

Vysmejčili jsme před Veliko-
nocemi  své byty, domy, garáže, 
kůlny, pomalu začínáme s jarní-
mi  pracemi  na  zahrádkách,  ale 
zahrnuli jsme do jarního úklidu  
opravdu všechno? 

Právě  nyní  máme    možnost 
při  důkladném  gruntování   
očistit taky svoji ubohou dušičku 
od nánosu zloby, zášti, nepřejíc-
nosti  a  především  závisti,  která 
nás každodenně sžírá,   od ma-
licherných ubohých sporů s oko-
lím, až   po neshody se sousedy, 
v příbuzenstvu, na pracovišti.

I  to  by  mělo  patřit  k  jarní 
očistě. 

Závidíme  sousedovi  lepší 
auto,  hezčí  dům,  nadanější  
děti – v tomto výčtu by se dalo  
pokračovat  a  jedna  stránka  by 
k tomu nestačila.

Ale napadlo nás někdy proč 
vlastně závidíme?

Není  to  svým  způsobem 
vlastně  pohodlnější  někomu 
cokoliv  závidět,  někoho  po-
mlouvat, než něco sami se sebou 
udělat? Ano,  je  to svým způso-
bem pohodlnější, protože pokud 
se  rozhodneme  pro  nějaký,  byť 
malý cíl, vyžaduje to z naší stra-
ny   oběť  a  tu není každý z nás 
ochoten podstoupit. 

Přeji Vám hezké jaro, mnoho 
sluníčka  a  zkusme  všichni  spo-
lečně odhodit přetvářku a závist, 
třeba budeme i zdravější. 

S.G.

Mílí čtenáři!
Velice rádi Vám oznamujeme,

že kniha „Dědictví“
bude v nejbližší době v prodeji.

Bližší informace Vám sdělíme
v příštím čísle.

Redakce
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Je tady Jaro zaHrádkáři!

Ryby na duben
   1. den - průměrný zrána, doce-

la dobrý po poledni
   2. den - dobrý do 13.00 hodin

3. den - velice dobrý do 15.00 
hodin 

4.  den  -  dobrý  do  15.00  ho-
din 

5.  den  -  průměrný  od  15.00 
hodin

6.  den  -  dobrý  pouze  po  po-
ledni

7.  den  -  dobrý  pouze  po  po-
ledni

8. den  -  velice dobrý do 8.00 
hodin

9.  den  -  velice  dobrý  do  9.00 
hodin

10.  den  -  velice  dobrý  do 
15.00 hodin

11. den - velice dobrý do 15.00 
hodin

12.  den  -  velice  dobrý  do 
15.00 hodin

13. den - špatný den
14. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
15. den  - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
16. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
17.  den  - dobrý  zrána,  docela 

dobrý po poledni
18.  den  -  průměrný  zrána, 

docela dobrý po poledni
19. den - je celý průměrný 
20.  den  -  dobrý  zrána,  prů-

měrný po poledni
21.  den  -  velice  dobrý  od 

16.00 do setmění
22. den -  je celý docela dobrý
23.  den  -  dobrý  zrána,  prů-

měrný po poledni 
24. den - špatný den
25.  den  -  velice  dobrý  do 

15.00 hodin
26. den - docela dobrý od rána 

do šera
27.  den  -  dobrý  zrána,  prů-

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

měrný po poledni
29.  den  -  dobrý  od  rána  do 

14.00 hodin
30.  den  -  průměrný  zrána, 

docela dobrý po poledni

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Jaro  máme  v  plném  proudu, 

tak  nás  čeká  řada  důležitých 
prácí,  které  nemůžeme  odkládat 
na  pozdější  dobu.  I  když  jsme 
měli mimořádnou nadílku sněhu, 
a  proto  máme  i  dostatek  vláhy, 
tak  nesmíme  při  tom  zapome-
nout na hnojení ovocných strom-
ků  a  keřů.  Kdo  ještě  neprovedl 
postřik na myší ouško, tak toto je 
třeba urychleně provést, a to zase 
podle  průběhu  počasí.  Letošní 
jaro  není  pro  nás  moc  příznivé, 
tak musíme některé práce doslova 
uchytávat a další odkládat na pří-
hodnější dobu. Jde hlavně o jarní 
postřiky,  které  se  mají  provádět 
při  teplotě  minimálně  plus  7  až 
10  stupňů  a  také  podle  výskytu 
škůdců  a  chorob.  Proto  mějme 
v  zásobě  vhodné  postřiky,  aby 
jsme  mohli  zasáhnout  v  pravou 
chvíli. V květnu je také příhodná 
doba na roubování  jádrovin, a  to 
způsobem za kůru. Roubování do 
rozštěpu na kozí nožku nebo plá-
továním  můžeme  už  i  v  dubnu. 
Měli  byste  si  každý  naroubovat 
alespoň jednu větev, ať vás to táh-
ne  na  ty  zahrádky,  a  tím  si  zase 
rozšíříte sortiment nových odrůd, 
a když se vám podaří, že se rouby 
ujmou,  tak  vás  to  zahradničení 
zase bude více přitahovat.

Také už  je čas na přesazování 
pokojových a balkónových květin 
a  proto  už  si  připravte  zeminy 
a  hlavně  truhlíky  a  také  misky 
na  bonsaje,  které  chcete  rozšířit 
a  získat  novinky.  Už  si  můžeme 
nechat  naklíčit  rané  brambory. 
Tyto  máme  sázet  do  teplé  země 
a  pro  chladné  dny  si  připravíme 
netkanou  bílou  textílii  pro  jejich 
zakrytí.  Kdo  má  větší  skleník, 
tak  může  brambory  sázet  i  tam, 
ale ve větším sponu a mezi řádky 
už pak můžeme zasázet předpěs-
tovaná  rajčata.  Také  už  můžeme 
sázet  do  skleníku  okurky,  a  to 
hlavně  hadovky.  Proti  mšicím 
a molicím umístíme ve sklenících 
žluté lepové desky, nebo můžeme 
vysadit  také  bazalku,  celer  nebo 
afrikánky,  které  odpuzují  tento 
hmyz.

Na  jabloních  sledujeme  na-
padení  padlím  a  když  je  napa-
dení  jen  malé,  tak  tyto  větévky 
ustřihneme  a  spálíme.  Když  je 
stromek  hodně  napaden,  tak  už 
musíme  zasáhnout  chemickým 
postřikem.  Můžeme  použít  tyto 
přípravky:  BAYLETON-25 
WP,  RUBIGAN  -12  EC,  tento 
účinkuje  i  proti  strupovitosti, 
THIOVIT  a  další.  Před  květem 

musíme  také  hlídat  napadení 
květopasem.  Tento  škůdce  nám 
nasadí  larvičky  do  květních  pu-
penů,  které  tyto  vyžerou  a  květ 
se  nerozvine,  ale  zhnědne.  Když 
tyto květní pupeny rozloupneme, 
je v každém malá bílá larva. Proti 
tomuto  škůdci  zasáhneme  buď 
OLEOEKOL 1%, to jest 100 ml, 
na 10 litrů vody, nebo TORANT 
a to 10  ml na 10 1itrů vody. Ještě 
je  hodně  jiných  přípravků,  které 
můžeme  použít  jako  jsou  KA-
RATE  2,5  WG,  TALSTAR-10 
EC,  NOVODOR-FC  a  další. 
Musíme  pamatovat  tyto  postři-
ky  provádět  při  teplotách  nad 
16  stupňů.  Při  nižších  teplotách 
nám  tyto  postřiky  nezabírají 
a  pak  jsou  to  zbytečně  vyhozené 
peníze  a  bez  účinku.  Kdo  měl 
v posledních  letech napaden čer-
ný rybíz vlnovníkem, to jsou zdu-
řelé pupeny, tak použije postřiku 
OMITE-30  W  a  to:  20  gr,  na 
10  litrů  vody,  před  květem  a  po 
odkvětu. Je také vhodná doba pro 
výsadbu okrasných stromků a ke-
řů  na  živé  ploty,  nebo  okrasnou 
zahrádku a  skalku. Některé keře 
po odkvětu už můžeme zakraco-
vat,  ale  jen  ty,  které  už  odkvetly 
a ne ty, které budou kvést. Tímto 
bysme  se  květů  nedočkali.  Ty 
keře,  které  kvetou  v  létě,  se  za-
kracují  až  buď  na  podzim  nebo 
brzy na jaře. Znovu vás nabádám, 
abyste  zkusili  vysázet  truhlíky 
okrasnými  stromky,  které  vám 
zkrášlují  terasy  a  balkony  celý 
rok, jen já třeba je zalévat i v zim-
ním období. Oproti begoniím ne-
bo  muškátům  je  první  investice 
větší, ale vydrží vám tato výsadba 
dlouhé roky a vynaložené peníze 
se  vám  mnohokrát  vrátí.  Mezi 
tyto  okrasné  stromečky  můžeme 
vysazovat i některé zakrslé keříky 
kvetoucí.  Je  třeba  tento  způsob 
vyzkoušet a odpadne vám každo-
roční starost se sháněním nových 
rostlin,  které  můžeme  osazovat 
až po zmrzlých mužích.

V okrasné zahrádce a na skal-
ce  už  musíme  sledovat  odkvetlé 
cibuloviny a u nich odstranit  jen 
odkvetlý stvol, který při nasazení 
semeníku nám oslabí cibuli nebo 
hlízu.  Listy  odstraníme  až  po 
jejich zavadnutí. Týká se to tuli-
pánů, hyacintů, narcisů a dalších. 
Také u okrasných keřů, jako jsou 
šeříky, wajgelie i další nenecháme 
narůstat semeníky, ale zakrátíme 
odkvetlé větvičky. Hlavně u waj-
gelií je to důležité z toho důvodu, 
že  na  zkrácených  odkvetlých 

větévkách  se  utvoří  nové  květní 
pupeny, které nám znovu k pod-
zimu  rozkvetou.  Hlízy  a  cibule 
květin, které jsme zimovali si při-
pravte na  jejich vysázení.  Jsou to 
mečíky,  arony,  snědek,  tigridie, 
hlíznaté begonie,  zahradní  fresie 
velkokvěté  a  ostatní,  které  jsme 
zimovali.

Také nám nastává nejkrásnější 
měsíc, kdy už na zahrádce, hlav-
ně  na  okrasné,  všechno  kvete. 
Šťastnější  jsou  ti,  kteří mají  také 
skalku  a  mohou  obdivovat  tu 
krásu  rozkvetlých  keřů  a  květin 
a  tím  to  zase  více  táhne.  Ještě 
šťastnější  jsou  však  ti,  co  mají 
na  své  zahrádce  rostliny,  kte-
ré  kvetou  postupně  celé  letní 
období.  A  toto  je  hlavní  důvod 
proč  máme  zahrádku.  Ne  proto, 
že  budeme  jenom  trhat  plevel 
a vrtati se v záhonech, ale máme 
z této práce také veliké potěšení. 
Také  přihnojte  trávník  a  to  nej-
lépe  dobrým  kompostem.  Na 
náš  trh  se  dostává  nové  hnojivo 
a  sice CERERIT v  tekutém sta-
vu  a  tímto  můžeme  přihnojovat 
celý  rok  a  můžeme  také  použít 
ke hnojení na list. Je to modrá te-
kutina. Tak vidíte, že  je každým 
rokem  pro  nás  nějaká  novinka, 
která  nás  potěší.  Toto  má  přes-
ný  název  CERERIT  HOBBY. 
Je  vhodný  pro  výživu  ovoce, 
zeleniny,  pokojových  květin, 
balkónových  a  jiných  okrasných 
rostlin,  bezchloridové  kapalné 
hnojivo  pro  základní  hnojení 
i  přihnojování  během  vegetace, 
určeno pro použití  formou záliv-
ky, podporuje zdravý a silný růst, 
bohaté  nasazení  květů,  šťavnaté 
a  chutné  plody.  Toto  znění  jsem 
opsal  z nabídky.  Je  třeba  se  však 
zajímat o veškeré novinky na na-
šem trhu, ať také jdeme s vývojem 
v našem zahrádkářském dění.

V  květnu  už  můžeme  také 
tvarovat  stromky  na  ovoc-
ných  stěnách.  V  této  době 
jsou  větvičky  v  růstu  a  proto 
jsou  také  ohebné  a  nelámou 
se.  Snažte  se  narovnávat  
tyto  až  do  vodorovné  polohy 
a tímto zákrokem zastavíte bujný 
růst  a  přinutíte  stromky  k  nasa-
zení  květních  pupenů  pro  příští 
úrodu. Jistě jste si odnesli mnoho 
poučení  z  přednášek,  které  jste 
letos  navštívili  a  tyto  přenesete 
a uplatníte na svých zahrádkách.

K tomu vám přeji hodně úspě-
chu a jen samou radost na vašich 
zahrádkách.

Erich D U X A z Borové
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sv. Jiří
(24. duben)
Ani nedostatek důkazů o živo-

tě  sv.  Jiřího neubírá  této postavě 
na působivosti a přitažlivosti. Pa-
tří  k  nejznámějším  křesťanským 
světcům.  Raně  křesťanská  Zlatá 
legenda  o  jeho  životě  připomíná 
pohádkový  příběh,  v  němž  ne-
chybí  hladový  drak  a  princezna. 
Sv.  Jiřímu  je  přiřknuta  pověst 
neohroženého  rytíře,  který  ve  3. 
století  zachránil  město  na  zemí 
Libye od draka a dceru krále od 
sežrání.  Za  záchranu  princez-
ny  požadoval,  aby  se  obyvatelé 
osvobozeného  města  obrátili 
na  křesťanskou  víru,  zasloužil 
se  tedy  o  rozrůstání  křesťanské 
základny.  Zobrazován  bývá 
s  kopím,  kterak  probodává  dra-
ka  (někdy  interpretovaného  jako 
symbol  pohanství  či  zla).  Jméno 
sv.  Jiřího  vzývali  nejčastěji  rytíři 
a  vojáci  a  další  stateční  muži  ve 
zbrani, měl pod svým patronátem 
i pevnosti a opevněná města. 

Obliba  kultu  sv.  Jiřího  se 
projevila  v  Anglii,  Itálii,  ale 
výrazně  i  v  českých  zemích. 
Svatojiřský  chrám  stojí  již  od 
9.  století  v  Modré  u  Velehradu. 
Známou  je  i  románská  bazilika 
v areálu Pražského hradu s hroby 
nejstarších historicky doložených 
Přemyslovců. Za rotundou sv. Jiří 
je možné vystoupat i na horu Říp, 
kde se první neděli po svátku sv. 
Jiřího konají poutě. 

V  souladu  s  pranostikami 
a lidovou vírou je sv. Jiří nazýván 
poslem jara. V den jeho svátku se 
země otevírá a vylézají hadi a ští-
ři.  Čerstvě  probuzená  země  byla 
ochraňována  a  nesmělo  se  po  ní 
zbytečně šlapat. Pro naše předky, 
jejichž  obživa  závisela  na  úrodě 
a  přízni  počasí,  znamenal  svátek 
sv.  Jiřího  začátek  hospodářské-
ho  roku.  Prováděla  se  evidence 
dobytka,  kterou  provázela  snaha 
pověrečnými  způsoby  zajistit 
dostatek mléka a zdraví. Dobytek 
se zdobil pentlemi, věnci z květů 
a poléval se svěcenou vodou.

Radou  nad  zlato  bylo  do-
poručení  pro  děvčata,  která  si 
chtěla  chránit  pleť  před  jarním 
sluníčkem.  Nejověřenější  me-
todou  totiž  bylo  potírání  pleti 
žabími  vejci.  Návrat  k  tomuto 
přírodnímu  způsobu  by  zřejmě 
kosmetickým gigantům odčerpal 
nemálo  z  jejich  zisků.  V  dnešní 
době však mnohá zhýčkaná děv-
čata žábu do rukou ani neuchopí, 
natož aby ocenili domnělé „zlato“ 
v jejích vejcích. 

příběH frískéHo koně, který to neMěl leHké
Pokračování z minulého čísla

Na  závěr  mě  stájník  povodil 
a  chválil  za  dobrou  práci,  když 
vtom za námi přišel ředitel, aby 
se podíval  jak mi  to  jde.  „Kluše 
pěkně,  nemá  sice  tak  vysoké 
chody  jako ostatní,  ale dobře  se 
s  ním  pracuje. Na  první  pohled 
není ta vada vůbec poznat,“ řekl 
Tom.  „No  dobrá,  tak  ho  zkus 
něco  naučit  a  potom  se  uvidí,“ 
odpověděl  ředitel  a  odešel.  Po 
tréninku  mě  Tom  odvedl  do 

ohrady a vzal si na londž Daero-
na. My ostatní jsme zůstali ven-
ku a za chvíli přišel Robert s ha-
dicí, a protože bylo horko, pustil 
na  nás  proud  vody.  Tryskali 
jsme s Agrosem a Manilou jako 
potrefení  po  louce,  vodu  jsme 
chvíli  vyhledávali,  pak  před  ní 
zase utíkali. 

Když  vodní  hrátky  ustaly, 
klidně  jsme  se  pásli  v  ohradě 
a sušili si na slunci naši mokrou 
černou  srst.  Do  večera  jsme 

uschli  a  po  krmení  jsme  si 
s Agrosem ještě dlouho do noci 
povídali. Ráno pustlili do výbě-
hu jen pět z odstávčat a do stáje 
vešel  Tom  a  další  čtyři  chlapi. 
Do  každého  boxu  vešel  jeden  - 
ke mně Tomáš, Agrosovi  veselý 
a usměvavý mužský, kterého na-
zývali  Robert.  Tom  mi  nasadil 
na  hlavu  ohlávku.  Nebyl  jsem 
na to zvyklý a to mě nutilo k ne-
klidnému pochodování v boxu. 

Pokračování příště
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Když jsme šťastní zbývá nám ještě hodně práce: …(tajenka)
            Renard
VoDoroVně: A. Bicykl; jeviště (nář.); snímek; tekutina; mládě tura. B. Části 

vozu; SPZ Pardubic; citoslovce; praotec; spojka; harmonie. C. Vykonávat drobné práce; znač-
ka elektrospotřebičů; druh hlíny; ženské jméno. D. Iniciály prezidenta; písmeno abecedy; dout-
nák (nář.); vtip (nář.); podlaha (nář.); přitakání. E. SPZ Prahy; slepice (nář.); dívčí jméno 
v 2. pádu; národnostní; iniciály herce Táborského. F. Citoslovce kapnutí; cestovní doklad; sta-
rořímské hra; jednotka délky v Číně; strana. G. Dětský pozdrav; zlato (španěl.); nebo; lovecký 
pes; sourozenec; SPZ Rožňavy. H. Okraj; sokl (nář.); vlna spojena s kůží; skladiště; podnik 
v městě Praha. I. Značka našich letadel; antikoncepční prostředek; závěs (nář.); vlásenka; 
předložka. J. Část stodoly; žesťový nástroj; část mše; Anna (dom.); hudební jednotka.

SVISLE: 1. Bakterie; lámání. 2. Citoslovce udivení; druh záření; dělal buchty. 3. Le-
tecká jednotka; pražský ostrov. 4. Savec; začátek abecedy; kyselý mok. 5. Bota (nář.); citoslovce 
tišení. 6. Jiné (nář.); kořist; anglické přitakání; citoslovce bolesti. 7. Vlákno; chemický prvek; 
znak. 8. Tropické ovoce; víla. 9. Pořád (nář.); MPZ sousedního státu; náboj. 10. Předložka; 
pozdrav (lat.); část hlavy; rychlá rota (zkr.). 11. TAJENKA. 12. SPZ Kladna; přírodní 
barva; Televizní noviny (zkr.); chemická značka aldebarania. 13. Druh písma; sonografické 
vyšetření. 14. Právě (nář.); podnik v Chebu. 15. Skleněné výklenky; noviny; iniciály fotba-
listy Nedvěda. 16. Předložka; spojka; podpis anonyma; přes. 17. Alena (dom.); had; chemická 
značka radia. 18. Síť k chytání ptáků; nula; trumf v kartách. 19. Trápení (zast.); hůl (nář.). 
20. Horolezecká potřeba; troska. 21. Eduard (dom.); část dramatu.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 28. 4. 2005. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za březen je Helena Janíková, Chuchelná.  Blahopřejeme.

křížovka

proGraM kina Mír Hlučín
duben 2005

noc zlýcH sil
Poslední  dubnový  den,  a  ze-

jména  noc,  je  žní  pro  postavy, 
které  představují  zlo  seslané  na 
zem  v  podobě  bosorek  a  nehez-
kých  starých  žen.  Tento  den  je 
jako stvořený pro magické obřady 
a  praktiky,  kterým  se  připisuje 
moc  ochránit  stavení,  dobytek 
i obyvatele. Výrazným symbolem 
se stal kruh, lidé obcházeli v kru-
zích pole či vyorávali okolo vesnic 
brázdy ve tvaru kruhu. 

Nechcete-li,  aby  vás  v  domě 
navštívila  čarodějnice,  existuje 
několik  „zaručených“  způsobů, 
jak  předejít  setkání  s  touto  oso-
bou  či  oslabit  její  schopnosti. 
Jedním z nich je rozhození stébel 
trávy  před  prahem  (podobně  to 
funguje  s  hromadou  písku),  ča-
rodějnice  se  údajně  bude  jejich 
počítáním  zaobírat  takovou  do-
bu,  že  mezitím  pomine  její  noc. 
Totožnou funkci by mohly splnit 
nastražené  vidle  či  košťata  (ale 
uznejte  sami,  to  se  jeví  nebez-
pečným  víc  pro  obyvatele  domu 
a spořádané návštěvníky než pro 
čarodějnice,  které  jsou  s  košťaty 

jedna  ruka).  Nejjednodušším  se 
mi  jeví  konfrontovat  čarodějnici 
s  nějakým  typicky  křesťanským 
znamením  či  atributem,  osvědčí 
se  jistě  svěcená  voda  a  znamení 
kříže  to  pojistí.  Pokud  vám  tyto 
postupy přijdou příliš nenápadné, 
můžete chodit po místnosti a vy-
křikovat  jména  všech  svatých, 
které znáte. Silný a děsivý hlas je 
ku pomoci, je údajně ověřeno, že 
čarodějnicím hluk vyloženě vadí. 
Nevládnete-li  hlasovým  materi-
álem,  střílejte  do  vzduchu  (nebo 
do mléka uřknutého zvířete)! 

Máte-li  v  oblibě  křídy,  zkus-
te  jimi  vykroužit  přede  dveřmi 
kruh.  (O  doporučené  velikosti 
kruhu není nic známo, ani o tom, 
zda  jeho pravidelnost má vliv na 
obavy čarodějnice.)

  A  na  závěr  odkaz  na  mini 
galerie Vlasty Viltavské, kde mů-
žete  snadno  přijít  k  dovednosti 
vytvořit  si postavičky z kukuřič-
ného šustí (má bezbřehá fantazie 
i  umělkyně  samotná  doporučují 
právě  čarodějnici,  která  je  vděč-
ným objektem ke ztvárňování). 

pátek 1. 4. v 19.30 hod., sobota 2. 4. v 17.00 hod.
LoVcI pokLaDů MP, USA – dobrodružný. V hlavní roli Nicolas Cage.

sobota 2. 4. v 19.30 hod., neděle 3. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
SaMEtoVí VrazI MN, ČR – kriminální thriller.

pátek 8. 4. v 19.30 hod., sobota 9. 4. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 10. 4. v 17.00 hod.
příběhy obyčEjného šíLEnStVí MP, ČR, SR, SRN – hořká 
komedie. 

neděle 10. 4. v 15.00 hod. představení pro děti
příběhy cVrčka a štěŇÁtka
Pásmo kreslených pohádek o cvrčkovi a štěňátku.

čtvrtek 14. 4. v 19.00 hod., pátek 15. 4. v 19.30 hod.
SkřítEk MP od 12 let, ČR – komedie.

sobota 16. 4. v 17.00 a 19.45 hod., neděle 17. 4. v 17.00 hod.
LEtEc MN, USA, SRN, Japonsko -  životopisný. 

pátek  22. 4.  a  sobota 23. 4. v 17.00 hod.
řaDa nEšťaStných příhoD MP, SRN, USA  - černá komedie.

pátek  22. 4.  a  sobota 23. 4. v 19.30 hod.
na DotEk MN, USA – milostné drama.  

neděle 24. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
krEV zMIzELého MP od 12 let, ČR – psychologické drama.

čtvrtek 28. 4. v 19.00 hod., pátek 29. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
bLaDE: trInIty MP od 12 let, USA – akční horor.

sobota 30. 4. v 19.30 hod., neděle 1. 5. v 17.00 hod.
FantoM opEry MP od 12 let, Velká Británie, USA – muzikál. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Historie Města –„kravařští ve víru staletí“

obecní úřad Markvartovice

Pokračování z minulého čísla
Po  pruském  záboru  Slezska 

začala  být  provincie  spravována 
centrálními  orgány  z  Krakova 
a Vratislavi. Pod ně spadaly okresy 
(kreisy).  Uzemí  Hlučínska,  a  tím 
také oba  statky Kravaře  a Kouty, 
připadly  pod  okres  Hlubčice. 
Po  obou  proběhlých  slezských 
válkách  se  tady  začala  pozvolna 
rozvíjet  průmyslová  a  řemeslná 
výroba.  Převládaly  silné  feudální 
vazby a prostý lid nadále spojovalo 
s  půdou nevolnictví  a  robota. Na 
slezských  statcích  a  dvorech  se 
za  přispění  zemědělské  techniky 
zvýšil  odbyt  zemědělských  pro-
duktů,  došlo  na  kultivaci  půdy, 
rozšířením osevních ploch a past-
vin se zvýšil chov dobytka. Pěsto-
vání plodin přispěla specializace.

Zvýšená  produkce  a  odvádění 
poplatků  a  dávek  poddanými 
vynesly  majiteli  statků  Kravař, 
Koutů  a  Vrbky,  kterým  se  po 
dvou  letech  od  otcovy  smrti  stal 
na  základě  pozůstalosti  1.  října 
1752  Rudolf  Jan  Eichendorff, 
solidní  zisky.  Starší  bratr,  tehdy 

už  41  lety  svobodný  muž,  podle 
ní  vyplatil  o  16  let  mladšího 
sourozence  Gottlieba  Leopolda 
130 000 zlatými. Ten si za zdědě-
né peníze  ještě  téhož roku koupil 
panství  Tworków.  Realizovaný 
finanční  zákrok  nového  majitele 
dost zadlužil.

26.  listopadu  1754  se  na  kra-
vařském  panství  konečně  konala 
svatba  Rudolfa  Jana.  Jeho  vyvo-
lenou  se  stala  vdova  Johana  von 
Paulem,  roz.  Salischová.  Sotva 
se  na  panství  v  nově  zavládlých 
poměrech  poněkud  vzpamatovali 
a pozvedli z válečných útrap, bo-
jechtivá  politika  pruského  krále 
Friedricha II. je vtáhla do 3. slez-
ské  války,  známější  pod  názvem 
sedmiletá, odehrávající se v letech 
1756  -  63.  Do  víru  vyčerpávající 
války tentokráte vstoupily všechny 
evropské  mocnosti.  Nejsložitější 
fáze  této  války pro  zdejší  panství 
nastala  na  jaře  roku  1758,  kdy 
pruská  vojska,  jako  už  několikrát 
předtím, obsadila centrum rakous-
kého Slezska, město Opavu. Tady 
byl  soustředěn  potřebný  proviant 

z  okolních  statků  pro  zásobování 
vojenských  jednotek,  obléhajících 
opevněnou Olomouc. Po několika 
střetnutích  Prusové  od  obléhání 
upustili  a  lidé  si na  čas oddechli. 
Jenže  podle  místního  kronikáře 
už v polovině listopadu následují-
cího  roku  vytlačil  pruský  generál 
Werner podél povodí řeky Opavy, 
tedy  i  z  bezprostřední  blízkosti 
sídla  kravařského  panství,  roz-
ložené  protivníkovy  síly  směrem 
k  Hradci.  Majiteli  i  poddaným, 
kteří  měli  za  řekou  pole  a  louky, 
byly  nepříjemné  šarvátky,  které 
se  tady  občas  odehrávaly,  více  je 
však zatěžovalo ubytování a vydr-
žování  vojenských  oddílů.  Téměř 
bezvýchodnou  situaci,  ve  které 
se  Prusko  ocitlo,  se  prozíravému 
králi  Fridrichovi  II.  podařilo  za-
žehnat šťastnými okolnostmi, kte-
ré nastaly po smrti  ruské carevny 
Alžběty. Císařovna Marie Terezie 
byla  nucena  po  uzavření  mírové 
smlouvy 15. února 1763 na zám-
ku Hubertsburgu u Lipska uznat 
podmínky z roku 1742. Po vítěz-
né  válce  pracovitý  král  vydával 

soustavně opatření, která měla co 
nejrychleji zahladit následky bojů. 
Ovlivnila životní podmínky pod-
daných a více prospěla šlechtě. 

Pokračování příště

Bezprostřední okolí obecního 
úřadu je připraveno povrchovým 
úpravám nebo zde máte nějaké 
další plány výstavby?

Oficiální  název  této  akce  zní 
„Dokončení  centra  obce“.  S  po-
vrchovými  úpravami  této  části 
obce  jsme  započali  v  roce  2004, 
nyní  celou  akci  dokončujeme, 
abychom  centrum  naší  obce  měli 
pěkné  a  důstojné.  Současně  s  tím 
provedeme  výstavbu  a  úpravu 
„Dětského  hřiště“  u  mateřské 
školy, která je v bezprostřední blíz-
kosti obecního úřadu. Toto dětské 
hřiště  bude  opatřeno  dětskými 
houpačkami  a  prolézačkami,  teď 
upravíme  chodníky  a  umístíme 
lavičky.  Chceme  dosáhnout  toho, 
aby  dětské  hřiště  nesloužilo  pou-
ze  mateřské  škole,  ale  aby  bylo 
přístupno v kteroukoli denní dobu 
všem dětem s doprovodem.

Další  naší  poměrně  finanční 
náročnou akcí  je dokončení gene-
rální opravy hřiště. Naše fotbalové 
hřiště bylo ve velmi špatném stavu 
pokud  se  týče  povrchu.  Po  sebe-
menším dešti bylo hřiště podobné 
oranisku.  Celou  plochu  jsme 
drenážovali,  takže  již  povrchová 
voda  nebude  na  hřišti  stát.  Nad 
drenáží  bude  minerální  těsnění, 
pak  biologická  vrstva  a  po  úpravě 
zaseta  speciální  tráva.  Pro  případ 
suchého roku je plocha hřiště osa-

zena  neviditelným  zavlažovacím 
systémem. Dá se předpokládat, že 
hřiště bude v optimálním stavu za 
každého počasí.

Generální  opravu  hřiště  nám 
projekčně připravovala stejná firma 
jako  baníkovským  Bazalům.  Jak 
jsem  se  zmínil  o  generální  opravě 
hřiště  je  finančně náročná, včetně 
doprovodných  zařízení  nás  přijde 
cca  na  3,5  miliónu  korun.  Jsem 
ale přesvědčen,  že  si  to naše obec 
zaslouží. 

Pane starosto, zmínil jste se 
o vstřícnosti občanů pokud se týče 
komunikace.

Ano  naši  občané  pochopili, 
že  vlastnit  komunikaci  uvnitř 
obce  není  až  taková  výhra.  Musí 
se  udržovat  ve  stavu  schůdnosti 
a  sjízdnosti  a  to  něco  stojí.  Je 
všeobecně  známo,  že  investovat 
finanční  prostředky  lze  pouze  do 
vlastního  majetku  nikoliv  do  ci-
zího. Naši občané vlastnící místní 
komunikaci  pochopili  a  své  po-
zemky – komunikace darují obec-
nímu úřadu a obecní úřad provede 
úpravu  buď  nejprve  penetrační 
nebo  povrchovou  na  své  náklady 
až k jejich vchodu. 

Povrchová asfaltová úprava je 
f inančně značně náročná, nepřed-
pokládám, že vám někdo úpravy 
provádí zdarma.

Zdarma  to  v  žádném  případě, 

přišli  jsme na systém placení, kte-
rý  je  oboustranně  výhodný.  Před 
každou  akcí  vypíšeme  výběrové 
řízení.  Z  přihlášených  firem  vy-
bíráme  pro  nás  ty  nejpřijatelnější, 
jak  cenově  tak  i  podle  toho  zdali 
je tato firma ochotna přistoupit na 
námi navržený splátkový kalendář. 
Samozřejmě  že  vyhraje  ta  firma, 
která nám vyhoví.

Například  v  roce  2004  jsme 
provedli  cca  8 km  místních  ko-
munikací  asfaltového  koberce. 
Ihned  jsme  zaplatili  50 %  ceny 
a  těch  dalších    50 %  je  splatno 
dle  splátkového  kalendáře.  Tento 
systém  využijeme  i  v  letošním 
roce.  Možná  že  budeme  jedinou 
obcí  v  našem  okrese,  která  bude 
mít  všechny  místní  komunikace 
bezprašně upraveny. 

Další  akcí  finančně  náročnou 
je  úprava  prostoru  pod  základní 
školou.  Tento  prostor  je  značně 
podmočený.  Nabízí  se  jeho  vyu-
žití  jako hřiště pro základní  školu 
a cvičnou plochu pro Sbor dobro-
volných hasičů. Zprovozněním to-
hoto prostoru ochráníme upravené 
fotbalové hřiště, protože na něj by 
se nedalo vjet požární technikou.

Obecní úřad vlastní mateřskou 
i  základní  školu,  do  kterých  mu-
síme  v  letošním  roce  investovat 
několik  stovek  tisíc.  Mateřská 
škola je již vnitřně upravena, schází 

provést  generální  úpravu  vchodu 
a  schodiště.  V  základní  škole 
jsme měli problémy s vlhkosti. Na 
tento problém neboli příčinu  jsme 
přišli  a  v  letošním  roce,  hodláme 
s  konečnou  platností  tuto  závadu 
odstranit a opravit. 

Pane starosto, jak je to s plně-
ním slibu, který jste dal občanům 
při nástupu do funkce?

Ano,  našim  občanům  jsem 
slíbil,  že  naše  obec  bude  mít  nej-
nižší  poplatek  za  svoz  a  likvidaci 
domovního  odpadu  v  okolí  naši 
obce.  Situace  je  taková,  že  příjem 
obce  za  odvoz  a  likvidaci  odpadu 
činí  ročně  400  tisíc  korun  a  obec 
ze  své  pokladny  vydává  ročně  za 
totéž 850  tisíc  korun. Poplatek  za 
jednoho  občana  činí  260  korun 
ročně včetně doprovodných služeb, 
tj.  svoz  plástu,  likvidace  nebez-
pečného  odpadu.  Obecní  úřad 
dá  k  dispozici  občanovi  traktor 
s  vlekem za 150 korun pro odvoz 
odpadu na skládku. Občan zaplatí 
poplatek za uložení. 

Na  požádání  občana  projedná 
rada obce možné další slevy jednak 
podle  počtu  dětí  nebo  sociálních 
poměrů  občana.  Máme  zájem, 
aby  se  v  obci  nevyskytovaly  černé 
skládky a naši občané byli  spoko-
jeni  i s touto službou, kterou obec 
poskytuje a částečně financuje.

Děkuji Luk

Vladimír chlebiš, hrnčířská 14
748 01 hlučín, tel.: 595 042 402
info@chlebis.cz
www.chlebis.cz
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na SprÁVné aDrESE
divadelní představení
společnosti HÁTA
Kulturní dům Hlučín

prověření
dubnovéHo počasí
O  dubnovém  počasí  se  říká, 

že  bývá  vrtkavé  a  dubnové  slu-
níčko  hřeje  jen  velmi  povrchně 
(„v dubnu svrchu hřeje, od spodu 
mrazí“).  Ostatně  „březen,  za 
kamna  vlezem  -  duben,  ještě 
tam  budem“,  to  jen  potvrzuje, 
podobně  jako  trefné:  „i  když 
kluci  v  dubnu  bez  kabátů  běží, 
často hospodáři na úrodu sněží“. 
Není  to  ale  úplně  špatně,  jak  je 
zřejmé,  a  to  zejména  pro  úrodu. 
Je-li duben chladný,  znamená  to 
příslib dobré úrody. Prší-li hojně, 
bude dobrá úroda ovoce. 

„Suchý  duben  sedlák  nerad 
mívá,  o  dubnovém  dešti  často 
snívá.“ Proto mu také přijde vhod 
svátek  sv.  Jiřího,  který  s  sebou 
přináší  tento  předěl  v  počasí: 
„Před  Jiřím  sucho,  po  něm 
mokro.“  Tato  postava  s  sebou 
také  údajně  nese  konec  zimy, 
v podobném duchu jako „zvítězil 
nad drakem, zvítězí i nad zimou“. 
Pozitivním se může jevit, že „jak 
hluboko  v  dubnu  namokne,  tak 
hluboko  v  máji  vyschne“  a  mi-
lovníky vína může utěšit  „duben 
hojný vodou – říjen vínem“. 

Dubnové pranostiky dávají do 
souvislosti  ženu  s  aprílovým po-
časím,  o  němž  prohlašují:  „aprí-
lové počasí je nad ženu vrtkavěj-
ší“. Nabádám  tedy  čtenářky,  aby 
se  od  vrtkavosti  oprostily  (a  to 
alespoň  po  dubnové  dny),  aby 
jejich  „sedlák“ nepřišel  k úhoně, 
neboť  tolik  vrtkavých  faktorů 
najednou  nevyznívá  příznivě: 
„duben laškuje, sedlák za pluhem 
hubuje“.  Tedy  aby  nevyhuboval 
i vám stran vaší vrtkavosti, drahé 
čtenářky.

fotoGrafie pro babičku (povídka z Hlučínska)
Město  Charmes  leží  daleko 

od Hlučína, až v severovýchodní 
Francii.  V  roce  tisíc  devět  set 
čtyřicet  tři  tady  žil  a  pak  i  ze-
mřel  řadový  voják  wehrmachtu, 
Žanetin praděd, rodák z Bolatic 
na  Hlučínsku,  Antonín  Kocur. 
Někde  tady, na místním hřbito-
vě, by měl být pochován. Žaneta, 
dlouhovlasá  studentka  Technic-
ké univerzity v Ostravě, bloudila 
mezi  hroby  a  četla  nápisy  na 
náhrobcích.  Už  hodinu  studo-
vala jméno za jménem, ale žádné 
z  nich  jí  nepřipomnělo  jméno 
jejích  předků.  Žádná  zkomole-
nina, žádný pokus o francouzský 
přepis jména Kocur. 

Hřbitov byl  téměř  liduprázd-
ný, jen tu a tam se objevila žena, 
položila  kytici  květů,  zapálila 
svíčku,  chvíli  postála  a  zase 
odešla.  Žaneta  si  uvědomila,  že 
s  sebou  nemá  ani  květiny,  ani 
svíčku.  Nenapadlo  ji  po  něčem 
se poohlédnout. Byla tady jen ze 
zvědavosti. Babička celý život vy-
kládala o svém otci, který  musel 
narukovat  do  wehrmachtu,  pře-
žil nasazení v Rusku, aby pak pa-
dl ve Francii. Nikdo nevěděl, co 
se  mu  stalo,  jak  zemřel.    Nikdo 
z rodiny Francii ještě nenavštívil. 
Žaneta  je  první.  Slíbila  babičce, 
že  se  v  Charmes  zastaví  a  hrob 
jejího otce najde. Jenže právě teď 
všechno  vypadalo  nesmyslně. 
Žaneta  hrob  neobjevila  a  začala 
přemýšlet o  tom,  jakou historku 
si  vymyslí,  aby  babičce  udělala 
radost. Najednou zachytila slovo 
Bolatice.  Zůstala  překvapeně 
stát.  Tak  přece.  Antonín  Kocur 
*1908 Bolatice, +1943 Charmes. 
Žaneta hleděla na zlatá písmena 
v  černém  naleštěném  náhrobku 
a  cítila  radost. Vytáhla digitální 
fotoaparát,  aby  hrob  zachytila, 
když  si  uvědomila,  že  pradě-
dovo  jméno  není  na  náhrobku 
samotné. Bylo pod ním vytesáno 
ženské  jméno  Arlette  Mignon 
s  údaji  *1912  Charmes,  +  1986 
Charmes.  Hrob  byl  udržovaný. 
Někdo  se  staral  o  záhon  květin 
a přinášel do vázy čerstvé květy. 
Ve svítilně hořela svíčka. 

Žaneta  tupě  zírala na hrob  a 
pak  ji  napadlo:  praděda  měl  ve 
Francii  ženskou.  Doma  na  něj 
čekala prababička se dvěma dět-
mi a on měl ve Francii ženskou. 
Žaneta  spustila  ruku  s  fotoapa-
rátem  a  nevěřícně  znovu  četla 
jména  na  náhrobku.  Pochopila, 
že  nahlédla  do  cizího  života  a 

odhalila  cizí  tajemství.  Dosud 
měla  pocit,  že  životy  těch  před 
ní jsou i  jejími životy, teď si tím 
ale nebyla jistá. Představila si své 
pravnuky (podivná představa, ale 
jednou se to stane!), jak se šťárají 
v  jejím  životě,  jak  jej  hodnotí  a 
třeba  i  odsuzují.  Byla  zatím 
mladá, ale za pár desítek let? Co 
všechno ji v životě může potkat? 
A  jak  to  bude  po  desítkách  let 
vypadat? 

Žanetiny  bezradné  úvahy 
přerušila  žena,  která  přišla 
k  hrobu.  Poklekla,  pomodlila 
se,  vytáhla  malou  motyčku  a 
okopala  květiny  na  záhonu. 
Žaneta  se  snažila  uhádnout, 
kdo  to  je.  Žena  vytáhla  z  tašky 
hadr,  přeleštila  náhrobek,  vzala 
vázu  s  květinami,  vodu  vylila 
na záhon, květiny položila vedle 
hrobu  a  odešla  pro  čerstvou  vo-
du. Žaneta za ní hleděla a sbírala 
odvahu  k  tomu,  aby  ji  oslovila. 
Určitě znala Arlette.

„Dobrý  den,“  pozdravila  že-
nu, když se vrátila k hrobu. Ža-
neta uměla trochu francouzsky a 
doufala, že se s ženou domluví.

„Dobrý  den,“  odpověděla 
žena.

„ Vy jste znala paní Mignono-
vou?“ zeptala se Žaneta.

„Byla  to  moje  matka,“  řekla 
žena a urovnala květiny ve váze.

„Víte, ten pan Antonín Kocur, 
to byl můj praděda.“

Žena  přestala  rovnat  květiny 
a zahleděla se na Žanetu.

„Vy jste z Bolatic?“
Žaneta přikývla.
„Takže  je  to  pravda,“  řekla 

žena.
„Co je pravda?“
„Že kdesi daleko měl rodinu. 

Byl to můj otec.“
„Kdo?“
„Antonín Kocur.“
Vyslovení  jeho  jména  s  fran-

couzským  přízvukem  znělo  ko-
micky, ale Žaneta se nezasmála.

„Pane bože,“ zašeptala česky.
„Prosím?“
„Nevěděla  jsem…  Asi  jste 

moje  teta. Moje babička byla  za 
Antonína Kocura provdaná.“

Žena  upřeně  hleděla  na  Ža-
netu a nic neříkala.

„Nemám vás ráda,“ promluvi-
la po chvíli. „Uvrhnul matku do 
hanby. Nevzal si ji. Zastřelili ho, 
než jsem se narodila, ale stejně by 
si ji nevzal. Měl přece rodinu.“

Žaneta nedokázala nic říct.
„Je  to  dávno  pryč,“  pokra-

čovala  žena.  „Moje  matka  byla 
šťastná. Ale já jsem tady vyrostla 
jako  bastard  a  navíc  bastard  po 
německém vojákovi…“

„Ale  on  nebyl  Němec,“  na-
mítla Žaneta.

„Byl.  Přijel  s  wehrmachtem, 
nosil  jejich  uniformu,  mluvil 
německy.“

Stály proti sobě a jejich nepřá-
telství narůstalo.

„Proč  ho  zastřelili?“  zeptala 
se Žaneta.

„Byla to náhoda. Přejížděli po 
silnici  ke  Štrasburku…  zřejmě 
partyzáni…Matka  se  nic  kon-
krétního nedozvěděla, ale mohla 
ho  pochovat  tady  na  hřbitově.  
Měla malý penzion. Než se k ní 
nastěhoval otec, stačila už jednou 
ovdovět.  Nikdy  se  pak  nevdala. 
Říkala,  že  přitahuje  smrt  a  že 
dalšího  muže  už  pohřbívat  ne-
chce.“  Zdálo se, že žena slova ze 
sebe  zlostně  prská.  „V  penzionu 
se  ubytovávali  němečtí  vojáci. 
Byla  taková  doba,  nedalo  se  to 
odmítat.  Otec  dělal  řidiče  něja-
kému důstojníkovi.“

„Chápu,“ řekla Žaneta.
„Nic  nechápete.  Neznám  vás 

a vy neznáte mě. Nechci vzpomí-
nat. Věděla jsem, že mám někde 
sourozence, ale vidět je nechci. Je 
po všem. Žijeme si svoje životy a 
vůbec se nepotřebujeme.“

Žena sbalila tašku.
„Sbohem,“ řekla a odešla.
Žaneta hleděla za ní, za drob-

nou postavou s šátkem na hlavě, 
jak cupitá k východu. Čišela z ní 
křivda.

Žaneta  znovu  pohlédla  na 
náhrobek a otočila se k odchodu. 
Válka zamotala osudy lidí daleko 
víc,  než  si  ještě  před  nedávnem 
dokázala  představit.  Láska  na 
tisíce kilometrů, samota, úzkost, 
na každém kroku křivda a smrt.

Představila  si  babičku,  jak 
dychtivě  čeká  na  líčení  zážitků 
z Charmes.

Zatracená  pravda,  pomyslela 
si Žaneta. 

Vrátila se k hrobu.  Znovu vy-
táhla z tašky fotoaparát a zabrala 
náhrobek a posléze i okolí hrobu 
tak, aby jméno dědovy francouz-
ské ženy nebylo zachyceno. Když 
skončila,  přísahala  by,  že  se  na 
zlomek  sekundy  nad  hrobem 
cosi mihnulo.

Pradědův pozdrav do Bolatic? 
Možná.  Babička  přece  vždycky 
tvrdila, že je moc miloval.

Eva Tvrdá


