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Milí čtenáři,Dary tří králů
Tři králové je označením 

pro mudrce, kteří podle no-
vozákonních evangelií navští-
vili krátce po narození Ježíše 
v Betlémě a přinesli mu zlato, 
kadidlo a myrhu. Pozdní stře-
dověké legendy jim přisuzují 
jména Kašpar, Melichar a Bal-
tazar.

V západní liturgické tra-
dici je svátek Tří králů svou 
podstatou totožný se slavností 
Narození Páně, je dvanáctým 
dnem Vánoc a fakticky jím 
Vánoce vrcholí a končí. Svátek 
Tří králů upomíná na oka-
mžik, kdy se Kristus zjevuje 
nejen izraelskému národu, ale 
všem; dává se rozpoznat jako 
král všech.

Zlato, kadidlo a myrha, to 
byly dary, které malému Ježíš-
kovi přinesli sv. Tři králové. 
Co přesně tyto dary předsta-
vovaly se můžeme dnes jen do-
mnívat. Jisté ale je, že všechny 
tyto dary byly v tehdejší 
době nejen velmi drahé, ale 
i cenné pro svou léčivou sílu. 
Zlato je a samozřejmě i vždy 
bylo nejušlechtilejším kovem 
a symbolem bohatství. Z po-
hledu chemika jde o krychlový 
minerál, nejčastěji se vysky-
tuje ve tvaru plíšků, mikro-
skopických zrnek a valounů 
(nuggetů). Jeho hustota je 
1903 g/cm3. Rozpustné je v lu-
čavce královské (též nazývaná 
královská voda), jde o žluto-
hnědou kapalinu užívanou pro 
rozpouštění obtížně rozpust-
ných prvků, vzácných kovů. Je 
směsí koncentrované kyseliny 
dusičné a kyseliny chlorovo-
díkové v poměru 1:3. Jejím 
specif ikem je, že nevydrží 
dlouho a je potřeba ji namíchat 
bezprostředně před použitím. 
Až do roku 1997 byla jediným 
známým rozpouštědlem zlata.  

Kadidlo je vonná pryskyřice 

získávaná z kmene kadidlov-
níku (boswellia). Užívá se 
v kombinaci s myrhou při vy-
kuřování během náboženských 
obřadů. 

Díky své vůni, navozu-
jící slavnostní atmosféru, je 
v mnoha náboženstvích vel-
mi vyhledávané. Jde o směs 
vonných dřevin a pryskyřic, 
myrhy, semínek, kořenů a usu-
šených květů. 

Kadidlo se pálilo na roz-
žhaveném dřevěném uhlí 
v kadidelnicích, čímž se uvol-
ňoval vonný dým. Prodávalo se 
v podobě malých, místy prů-
hledných, kulovitých kousků 
barvy světle žluté nebo bledě 
červené, na povrchu voskově 
lesklých. Kadidlo se mimo 
vykuřování v chrámech použí-
valo odedávna k výrobě mastí 
a léků.

Myrha byla hmota-šťáva, 
která se získávala z kmene ně-
kterých druhů rodu myrhovník 
(commiphora). Na vzduchu 
ztuhla ve žluté, červené či 
hnědé průhledné kousky o ve-
likosti ořechu, za kterou se 
platilo zlatem. Proto si ji moh-
li dovolit jen skutečně majetní 
lidé. Jinak se používala při vy-
kuřování v chrámech nebo při 
různých slavnostech.

Už staří Egypťané balza-
movali mrtvé rozpuštěnou 
myrhou. Římané zas myrhu 
přidávali k vínu, aby nasálo 
libou vůni a také si ji vtírali 
do vlasů.

Podobně jako kadidlo pat-
řila i myrha mezi vonné látky 
s léčebnou schopností.

Myrha je jednou z nejstar-
ších drog, je známa již asi 4000 
let. V současnosti nachází 
uplatnění nejčastěji v lékařství 
a parfumerii. Jejími největší-
mi producenty jsou Somálsko 
a Etiopie. 

Svěcená voda je voda, která 
prošla rituálem, provedeným ur-
čeným církevním hodnostářem. 
Podle názvu rituálu, který může 
být nazýván též posvěcení nebo 
žehnání se může nazývat též 
požehnaná voda nebo posvěcená 
voda.

Běžnou svěcenou vodu při-
pravuje kněz při rituálu, který je 
formou exorcismu.

Tato svěcená voda se nalézá 
v kostelech a chrámech při vstu-
pu v malých nádobkách upevně-
ných na stěně či sloupu, kde si 
příchozí a odchozí smočí prsty 
a poté se pokřižují. Svěcená voda 
zde má udržovat vzpomínku na 
křestní sliby a slouží při svátos-
tinách (tak se nazývají posvátné 
úkony nebo znamení, kterými se 
posvěcují objekty, předměty či 
životní situace a které přinášejí 
duchovní účinek). Jako svátosti-
na se někdy přeneseně označuje 
nejen rituál, i přímo voda.

V katolické liturgii má voda 
i další použití, například při 
svátosti křtu. Dá se tedy říci, že 
svěcené vody existuje více druhů, 
kromě uvedené běžné svěcené 
vody například voda křestní.

Svěcená voda se neředí, tak 
lze z jedné nádoby smíšením 
s jinou vodou vytvořit více svě-
cené vody.

V křesťanské mytologii 
sloužila tradičně svěcená voda 
na ochranu před zlými duchy 
a nočními bytostmi. Dále svě-
cená voda a posvěcení zvyšuje 
ochranný účinek amuletů, pře-
devším růženců, různých kruci-
fixů a křížů.

Pro účely magie lze údajně 
svěcenou vodu vyrobit následu-
jícím postupem:

Vezmi misku se solí a soustřeď 
svou energii do ukazováčku ruky, 
se kterou píšeš. Vlož špičku prs-
tu do soli a řekni: „AŤ JE TATO 
SŮL ČISTÁ“. Potom vezmi mis-
ku s pramenitou vodou a vhoď 
do ní trošku soli, zamíchej ji 
ukazováčkem (ve směru hodi-
nových ručiček) a přitom říkej: 
„AŤ POSVÁTNÁ SŮL OD-
STRANÍ Z TÉTO VODY 
VŠECHNY NEČISTOTY. 
BUĎ POŽEHNÁNA A TAK 
SE STAŇ!“ Návody tyto a po-
dobné se nezřídka objevují na 
stránkách věnovaných magii 
a boji s negativními silami. 

zdravím Vás v novém roce 
2007  a přeji Vám zdraví, pocity 
štěstí a radosti a také sílu k pře-
konání bolestí života. 

Těší mě Váš zájem o nový ro-
mán, který píši a jehož část jsem 
zveřejnila v Zrcadle Hlučínska 
v loňském roce.  Mnohé z Vás 
zklamu, protože v prvních mě-
sících nového roku nebudu další 
části zveřejňovat. Mnohé z Vás 
možná potěším, protože v tomto 
roce plánuji vydat knihu o Hlu-
čínsku. Chtěla bych pojednat 
o všech obcích Hlučínska a kaž-
dé z nich věnovat také několik 

fotografií, protože se domní-
vám, že pamětihodnosti našich 
obcí nejsou dostatečně známé. 
Kniha by měla vyjít na podzim. 
Doufejme, že se to podaří.

Dnes Vám nabízím na straně 
7 první díl seriálu, který pro 
Vás už delší dobu připravuji. 
Týká se poměrně opomíjeného 
tématu, a to zámeckých parků 
na Hlučínsku. Možná budete 
překvapeni, kolik neznámých 
krás Hlučínsko nabízí. Takže 
ještě jednou: pěkný rok 2007.

Vaše Eva Tvrdá

VýznaM sVěcené VoDy
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Blíží se jaro, zahráDkáři!

Ryby na leden
    3. den - je celý průměrný

4. den -  špatný den
5. den - docela dobrý od rána 

do šera
6. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
7. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
8. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
9. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
10. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
11. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin
12. den - dobrý do 13.00 

hodin
13. den - dobrý do 15.00 

hodin
14. den - průměrný od 15.00 

hodin
15. den - dobrý pouze po 

poledni
16. den - dobrý pouze po 

poledni
17. den - docela dobrý po 

poledni
18. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
19. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
20. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
22. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
23. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
26. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin
27. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
28. den - celý den je prů-

měrný
29. den - celý den je prů-

měrný
30. den - celý den je prů-

měrný
31. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
Petrův zdar

ryBáři, pozor!
Všem čtenářům ještě jednou 

do nového roku hodně zdraví, 
rodinné pohody a mnoho pěs-
titelských úspěchů na vašich 
zahrádkách.

Po Vánocích jste určitě už 
nařezali rouby peckovin, jak 
jsem vám radil v prosincových 
novinách a v lednu budeme řezat 
rouby jádrovin. Když píši tento 
článek, tak je jarní počasí, které 
nám zahrádkářům moc nevyho-
vuje. Ještě jsem nezažil to, aby 
v prosinci kvetl angrešt beztrný 
a kamčadské borůvky. Snad při-
jde zima v lednu ať má zahrada 
čas na odpočinek a v letošním 
roce nám dá dobrou úrodu všeho 
ovoce a zeleniny.

Loni jsme neměli broskve, 
meruňky a některé odrůdy šves-
tek. Příroda je nevyzpytatelná 
a dělá si podle svého.

Je také čas na studium odbor-
né literatury, ať jste připraveni 
pro jarní práce na zahrádkách. 
Dnes je mnoho odborných časo-
pisů, kde se dozvíte novinky ne-
jen nových ovocných druhů, ale 
také nové způsoby pěstování a to 
jak ovoce, tak zeleniny a hlavně 
mnoho nových květin a okras-
ných stromků a keřů, které jsme 
neznali a teď máme možnost si 
zkrášlit naše zahrádky špičkový-
mi rostlinami.

Obměňte si také ovocné dru-
hy a u jabloní hlavně rezistenty, 
ať nemusíte používat mnoho 
postřiků. Na loňských výstavách 
už se objevilo mnoho nových 
druhů a toto je hlavní důvod pro 
nás milovníky zahrad, aby jsme 
nezaostali, ale šli stále s vývojem 
dopředu. Mezi zahrádkáři jsou 
někteří jedinci, kteří mají na 
svých zahradách už mnoho no-
vých odrůd a tam máte možnost 
získat rouby těchto novinek a tím 
rozšířit svůj sortiment a na pod-
zimních výstavách se pochlubit 
přátelům a známým.

Už se také zasobte semeny a to 
hlavně těmi, které budeme už 
v lednu vysévat. Kdo chce rychlit 
zeleninu, musí už v lednu vysét 
papriky, rajčata a celer. Toto už 
jsem vám radil v posledním čísle 
novin. Pamatujte také na okrasné 
stromky a keře a při větším náva-
lu sněhu tento z rostlin odstraňte, 
ať vám nezpůsobí škody rozlámá-
ním. Rozplánujte si také na ovoc-
né zahradě víceletou činnost pro 
obměny sortimentu, popřípadě 
na nové druhy stromků a keřů. 
Zase vás to bude během roku 

více táhnout na zahradu a budete 
mít radost z každého úspěchu, 
který jste dosáhli. Také ošetřujte 
a opravujte nářadí a pěkně si na-
bruste jak pilky a nůžky, tak také 
nože, které budete potřebovat 
k roubování na jaře. Už to není 
dlouho, kdy budeme roubovat 
angrešt a rybíz. Shánějte si také 
beztrný angrešt KAPTIVÁTOR 
nebo SPINFRII. Jsou to novin-
ky, které se u nás velice osvědčily. 
Kaptivátor je červený a zraje poz-
ději, ale je velice úrodný. Spinfrii 
je žlutý.

Při příznivém počasí už mů-
žeme prosévat kompost, ať jsme 
náležitě připraveni pro jaro. Je 
třeba využít každé příhodné 
doby.

Pokud budeme močůvku po-
užívat, tak jenom na sníh, ne na 
holou zmrzlou půdu. Pro jarní 
štěpování si už také přichystejte 
jak jmenovky, vázací pásky, tak 
drátky, ale hlavně rouby nových 
odrůd.

Když bude hodně sněhu, tak 
tento odhazujte z cest a chod-
níků pod koruny stromů a keřů 
a tím chráníme kořeny před 
promrznutím.

Také přikrmujeme ptactvo, to-
to nám odplatí službu po celý rok 
regulováním hmyzu na zahradě. 
Zkontrolujte stav uložených hlíz 
jiřinek, mečíků, begonií popřípa-
dě panonií. Když zjistíte plíseň, 
očistěte hlízy, prosušte a uložte 
na sušším a vzdušnějším místě. 
Hlízy poškozené spalte.

Budete-li přesazovat kaktusy, 
tak už si také zajistěte patřičný 
substrát. Tento by měl obsaho-
vat jednu třetinu říčního písku 
a dvě třetiny dobrého kompostu. 
Výjimku tvoří Gymnocalícia, 
které potřebují kyselejší půdu, 
to znamená přidáním rašeliny. 
Upravte také kořeny a po přesa-
zení alespoň 14 dnů nezalévejte, 
aby se poraněné kořeny zahojily. 
Pro tuto činnost máte až měsíc 
duben, kdy už jsou teplé dny.

Pro okrasnou zahradu si při-
pravíme plánek pro změny a do-
plnění a hlavně si prostudujeme 
nabídkové katalogy pro dokres-
lení a obnovení zahrádky. Pro 
větší rostliny už můžeme v době 
bez mrazů vyhloubit jamky a tyto 
obohatit buď organickým hnoji-
vem nebo kompostem.

Některé dřeviny už můžeme 
upravovat i v lednu, ale nikdy za 
mrazu. Po roztání půdy kont-
rolujeme nově zasazené rostliny 

a povytažené mrazem znovu 
zatlačíme. Toto se týká také 
skalniček a cibulovin. Při nedo-
statku srážek zalévejte jehličiny, 
vřesy, stálozelené listnáče, aby 
nepřeschly.  Znovu připomínám, 
abyste v zimních měsících více 
navštěvovali přednášky, které 
pořádají zahrádkáři a kde se 
dozvíte mnoho odborných rad, 
popřípadě vám bude odpovězeno 
na vaše dotazy, co vás minulý rok 
potrápilo při pěstování na vašich 
zahrádkách.

Věřím, že jste uposlechli 
mé rady v minulém čísle novin 
a ošetřili broskve postřikem pro-
ti kadeřavosti listů. Bylo k tomu 
velice příhodné počasí s teplotou 
kolem 10 stupňů. Na jaře při 
rašení je třeba toto opakovat, ale 
to vám zase připomenu v břez-
nu. Loni byla tato choroba velice 
zřídka a můžeme jen doufat, že 
bude ustupovat. Snad se toho 
v budoucnu dočkáme a budeme 
mít jen zdravé stromy a boha-
tou úrodu bez postřiků. Možná 
také ustoupí plíseň bramborová 
na okurkách a rajčatech nebo 
výskyt mandelinky brambo-
rové, která byla ve čtyřicátých 
létech vzácnost. A zase naopak 
puchrovitost švestek, která byla 
hojně ke konci třicátých let, 
se zase objevila posledních pět 
roků i u nás. Některé nemoci se 
také donesou novými rostlinami 
z jiné krajiny.

Pokojové rostliny zalévejte 
jen málo a nehnojte. Některé 
potřebují hodně světla, jiné 
zase polostín nebo málo světla, 
ale toto už musíme vědět při 
nákupu těchto květin. Ty, které 
kvetou v zimním období budeme 
také přihnojovat. Po odkvětu je 
přestaneme hnojit a omezíme 
také zálivku. A zase se musíme 
připravit na jarní přesazování 
a potřebujeme zase hodně pest-
ré substráty, neboť květiny jsou 
různě náročné na zeminu a pro-
to musíme také o těchto vědět 
jak s nimi zacházet a jak se o ně 
postarat.

Tak vidíte, že se musíme stále 
učit a k tomu vám všem přeji 
hodně trpělivosti a hlavně vy-
užijte zimního času, ať jste při-
praveni zase na jarní práce, které 
nás čekají už za pár týdnů.

Aby se vám vše podařilo, 
k tomu vám přeji hodně úspě-
chů a samou radost z vašich 
zahrádek.

Erich D U X A z BOROVÉ
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Nejsem přítelkyní dalekých 
zájezdů a vůbec ne nocí strávených 
v autobuse, ale nabídka cestovní 
kanceláře byla tak lákavá, že jsem 
neodolala. Věřte, nelituji.

Odjezd byl ve čtvrtek večer, 
a když přijela úplně nová moder-
ní karosa, tak zbytky mých obav 
z cesty byly pryč. Po usazení se 
osazenstvo autobusu zatím jen 
nesměle oťukávalo, ale hlavně 
upoutal pozornost muž, který měl 
problém projít mezi sedadly, aniž 
by se otřel svým břichem nebo 
zadní části těla o ostatní cestující. 
Měl štěstí, jedno sedadlo zůstalo 
neobsazené a tím pádem rozložil 
své sádlo na dvě sedadla. Jen usedl, 
už měl hlad.

Bumbrlíček začal ukusovat svůj 
první krajíc, autobus první kilo-
metry, a já, která mám v doprav-
ních prostředcích určité potíže, 
jsem docela zapomněla polknout 
becherovku, která je pro mě při 
takových cestách životně důležitá. 
Zkrátka nahrazuje mi kinedryl, 
po jehož požití si připadám jako 
tele po první ráně a prakticky 
nejen z pohledu na krajinu za jíz-
dy, ale i z výletu nemám nic. Na 
antikinetické účinky becherovky 
jsem přišla náhodou, když jsme 
se v roce 1973 vydali do Bulharska 
autobusem a hodiny do odjezdu 
jsme si s našimi známými krátili 
popíjením tohoto likéru. Já pak 
docela zapomněla na půl tašky 
kinedrylu, a cestu v příšerném 
starém autobuse jsem bez potíží 
přežila určitě líp než autobus. Ten 
se před dojezdem otřásal, racho-
til, zvonil a nevím dodnes, co jej 
udrželo pohromadě. Několikrát 
jsem si vzpomněla na slova mého 
známého, který přirovnával dale-
kou cestu autobusem k uzavření 
člověka do konzervy, kterou pak 
kopou po cestě. Měl pravdu, ale 
becherovka mi pomohla tento 
dojem docela smazat. Od té doby 
můj muž tvrdí, když chci někam 
vyjet, že jsem zase dostala chuť na 
becherovku. Ale to jsem odbočila.

Průvodce nás v autobuse sezná-
mil s programem zájezdu a s růz-
nými organizačními záležitostmi 
a cesta příjemně ubíhala. Netrvalo 
dlouho a v pohodě jsme dojeli 
na Rohlenku, kde díky válečné 
sekeře, kterou údajně vykopali 
silničáři s majiteli tohoto zařízení, 
chcípl pes.

Alespoň chvíli jsme se prošli, 
nakoukli do MacDonalda a po 
návratu do autobusu jsme na videu 
zhlédli Salzburg a jeho památky. 

Pak se pomalu všichni ztišili a ně-
kteří začali podřimovat, vyjma na-
šeho Bumbrlíčka, na kterého opět 
přišel hlad: „Bobinko, broučku, 
prosím, podej mi housky,“ něžně 
žadonil. Jeho drobná žena sedíc 
před ním povzdechla: „Už zas 
máš hlad?“ a podala mu kousek 
pečiva. Bumbrlíček protestoval, že 
přece chtěl housky! Jedna houska 
mu prý akorát stačí k zalepení děr 
v zubech! Žena mu beze slova po-
dala celou objemnou kabelu, které 
okamžitě udělal místo u svých 
nohou. Za chvilku spokojeně po-
mlaskával s tyčkou salámu v jedné 
a s nožem ve druhé ruce. Střídavě 
podřimoval, pojídal, zapíjel vodou 
přímo z láhve a pivem z plechovek. 
Ozývalo se bublání a hlasité poly-
kání, občasné diskrétní brknutí 
a šustění igelitového pytle, do kte-
rého skládal prázdné plechovky, 
obaly a salámové slupky. Pytel byl 
ráno plný.

Po rozednění jsme se začali 
přibližovat k Salzburgu a krajina 
zjevně měnila svůj ráz a upra-
venost. Čtvrté největší město 
Rakouska, obklopené vysokými 
horami se zbytky sněhu, nás vítalo 
slunečným ránem a zářivou mod-
rou oblohou bez mráčku.

Po vystoupení z autobusu nás 
průvodce provedl přes nádhernou 
Mirabelskou zahradu s pohledem 
na zámek a pevnost, a pak jsme 
pokračovali do historického cent-
ra města až k Mozartovu rodnému 
domu. Předchozí upozornění prů-
vodce na respektování cyklostezek 
bylo na místě, protože cyklisté 
je skutečně naplno využívají 
a jezdí velmi rychle, o čemž jsme 
se několikrát sami přesvědčili. 
To už začalo sluníčko pořádně 
připékat, ale krása zámku, věží, 
pevnosti a starobylých budov na 
pozadí sytě modré oblohy odsu-
nula tuto nepříjemnost do pozadí. 
Vyslechli jsme zvonkohru z věže 
arcibiskupského paláce a šli se 
podívat na zajímavý hřbitov sv. 
Petra. Na Mozartově náměstí 
do fiakrů zrovna nastupoval že-
nich s nevěstou a se svojí suitou, 
nepochybně asiatského původu. 
Tam nám náš průvodce rozdal 
mapky z Informačního střediska, 
upozornil nás, kam se všude mů-
žeme podívat podle toho, co koho 
zajímá, a měli jsme rozchod. To se 
mi nesmírně zamlouvalo. Žádný 
pochod v únavném štrúdlu, pro-
plétajícím se mezi spoustou lidí, 
kterých stejně jako tepla neustále 
přibývalo.

Rozloučili jsme se tedy s prů-
vodcem a vydali se ještě s jednou 
dvojicí na vlastní pěst Salzburgem. 
Po vyslechnutí další zvonkohry 
z věže Neugebaude jsme vyjeli la-
novkou na pevnost Hohensalzburg 
a byli jsme odměněni nádhernými 
vyhlídkami, které se před námi 
otevřely. Prošli jsme zachovalý 
a pečlivě udržovaný středověký 
hrad, prohlédli nádvoří a vrátili 
jsme se lanovkou dolů. Kromě 
zmrzliny jsme si nic nekoupi-
li, bylo tam pro nás vysoko do 
žlabu. Neměli jsme zájem běhat 
po obchodech, tak jsme prošli 
Dómským náměstím, kde několik 
malířů malovalo a vystavovalo více 
či méně povedené akvarely růz-
ných pohledů na Salzburg a okolí. 
Jiný umělec na počkání zhotovil 
portrét a v protějším koutě hrála 
skupina snědých mladíků na 
Panovy flétny v oblečení starých 
Indiánů. Přímo před vchodem do 
katedrály hrál houslista, doprovod 
orchestru mu obstarával obrovský 
magnetofon, stojící hned vedle 
otevřeného pouzdra houslí, kam 
někteří posluchači a kolemjdoucí 
vhazovali mince.

Za ne zrovna nízké vstupné 
jsme si prohlédli katedrálu, která 
je vskutku impozantní. Vydali 
jsme se zpět Mozartovým ná-
městím, navštívili františkánský 
kostel, pak evangelický a nevím 
jaký ještě. Přiznám se, že chrámy 
navštěvuji velice ráda, ale tentokrát 
to bylo i z prozaičtějších důvodů: 
člověk nejen na chvíli ohnul no-
hy v kolenou, ale hlavně se aspoň 
trošku vychladil. Překvapilo nás, 
že všechny kostely byly otevřené, 
volně přístupné a přesto, že ně-
které nebyly opatřeny poplašným 
zařízením, nikdo nic neničí a ne-
ukradne!

Vrátili jsme se ještě k Mo-
zartovu domu, prohlédli v klidu 
Getreidestrasse /Obilní cestu/ 
známou množstvím překrásných 
domovních a firemních štítů. 
Rozvodněná řeka Salzach svým 
jemně nazelenalým tokem s hře-
bínky bílých vlnek přímo lákala 
k ponoření do vody. Smočit tak 
alespoň palce u nohou, jistě by-
chom se osvěžili. Bohužel nám to 
nedovolila vysoká hladina a špatný 
přístup. Tak jsme si chvilku chla-
dili svá rozvařená těla pohledem 
na to nedostupné osvěžení z jedné 
z laviček, kterými je nábřeží po 
obou stranách hustě lemováno. 
Několikrát jsme zahlédli i našeho 
bumbrlíčka, který si to rázoval 

ulicemi jako ledoborec Lenin, 
soustavně něco žvýkaje. Autobu-
sový terminál Nord, ze kterého 
jsme měli odjet, se nacházel poblíž 
Mirabelské zahrady, tak jsme se 
pomalu přesouvali zpátky. V Mi-
rabelské zahradě byl už podstatně 
větší cvrkot než ráno, davy proudi-
ly sem a tam. Přesto jsme si mohli 
prohlédnout perfektně udržovanou 
francouzskou zahradu podrobněji. 
Krásné udržované sestříhané bruš-
pány, trávníky s různými obrazci 
z begonií /ty by byly u nás určitě 
„přemístěny“ na hřbitov/, sochy, 
vodotrysky a voňavé rozkvetlé 
rozárium. Vše lákalo k odpočin-
ku. Pozorovali jsme hemžení lidí. 
Mnoho jich sedělo na lavičkách, 
omladina polehávala na trávnících 
a přesto nikde žádné odpadky. Lidé 
se k sobě chovali ohleduplně a tiše, 
jak k tomu vybízela velebná krása 
prostředí. Ještě jsme prošli volně 
přístupnou oranžérií, kde právě 
kvetly guzmanie, klerodendrony, 
různé druhy aechmeí, orchidejí 
a jiných skleníkových květin. 
Ticho rušili jen ptáci umístění ve 
voliéře a žádná z rostlin nenesla 
stopy po lámání „revků“.

Účastníci zájezdu byli nesku-
tečně disciplinovaní, na nikoho 
se nemuselo čekat, ale všichni 
jsme společně čekali na trochu 
chladnější počasí. Bez toho vedra 
bychom se jistě obešli. Další za-
stávka byla v městečku Golling 
s charakteristickými starobylými 
hrazděnými domy. Po prohlídce 
jsme už nedočkavě pokračovali do 
Scheffau na ubytování. Cesta nás 
neustále překvapovala různými 
pohledy na překrásná úbočí hor 
v podvečerním slunci, na jejichž 
vrcholcích a v úžlabinách ještě ležel 
sníh. Občasné problesknutí jezera 
či horské říčky dovádějící mezi 
balvany jen zvyšovalo malebnost 
a romantiku krajiny.

Předtím, než nás autobus roz-
vezl po penzionech, nám průvodce 
ještě doporučil večerní procházku, 
ale tu nám překazily bouřka a déšť. 
Po dešti se sice vzduch vyčistil 
a hlavně ochladil, ale po osprchová-
ní se projevila únava, tak jsme ještě 
chvíli odpočívali a mezitím se, ten-
tokrát k našemu velkému potěšení, 
dalo opět do deště. Procházka, ale 
do říše snů. V pohodlné čisté po-
steli, při otevřených balkónových 
dveřích, s příjemnou ukolébavkou 
dešťových kapek a zurčením po-
tůčku nebylo co řešit. To bylo jiné 
kafe než noc v autobuse.

Z knihy Jany Schlossarkové

cesta Do MozartoVa roDiště a okolí
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křížoVka

proGraM kina Mír hlUčín
leDen 2007

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je …(tajenka).
           Voltaire
VodoroVně: A. Píchat (nář.); špatné počasí; pohádková postava; 

poručil; osmiveslice. B. Jednotka hmotnosti v Norsku; značka aut; pyšná 
(nář.); kouř; název písmene. C. Hudební nástroj; SPZ Prachatic; peřiny pro 
miminka (nář.); arabský vůdce; číslovka. D. Značka mouky; alej ovocných 
stromů; zkratka rychlé roty; jeden ze svatých; zánět ucha; římská 5. E. Usu-
šená tráva; setmělo (nář.); dřevěný příbytek. F. Anglický hovorový souhlas; 
zpívejme; skupina lidí; asijský bojovník; označení kružnice. G. Chemická 
značka niobu; pokrytí podlahy; chytili (nář.); spojka; horko; SPZ Rychnova 
nad Kněžnou. H. Chudák (nář.); římská 1; zkratka vyučovacího předmětu; 
jednotka hmotnosti v Norsku; duch z láhve; roční období. CH. Tělní tekuti-
na; výbuch z děla; jednotka objemu ve Španělsku; napínavé; nedostatky.

SVISLE: 1. Poslední písmeno abecedy; předložka. 2. Jdi (angl.); che-
mická značka bromu. 3. Papoušek; biblická postava. 4. Hudební nástroj 
(hovor.); brva. 5. Jižní vítr; druh květenství. 6. Epické dílo; druh umění. 7. 
Nádobí (nář.); nejdelší řeka. 8. Ženský hlas; krb; předložka. 9. Pře; švagro-
vá (zast.). 10. Část skotských jmen; korýš; lovkyně perel. 11. Setina hektaru; 
římská 4; mlaskavě jedl (nář.). 12. TAJENKA. 13. Zkratka kulturního 
domu; SPZ Klatov; to (angl.); SPZ Ústí nad Labem. 14. Který (zast.); 
Dívčí jméno; zmrzlá voda. 15. Druh papíru; planetka. 16. Částice; zvý-
šený tón; předložka; spojka; tvrdá souhláska. 17. Promrhat (nář.). 18. SPZ 
Prahy; solmizační slabika; dovednost; dlouhá samohláska; podpis anonyma. 
19. Kořist; pěvecké sdružení; krmí se. 20. Šaty; bankrot. 21. Část utkání; 
ledovce. 22. Mililitr; předložka. 23. Začátek abecedy; ypsilon.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 1. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za prosinec je Věra Mušálková, Opava.  Blahopřejeme.

27. leDen - Den holocaUstU

neděle 14. 1. v 17.00 hod.
PoToMCI LIdÍ
MN, VB, USA – sci-fi thriller.

 pátek 19. 1. a sobota 20. 1. v 19.30 hod.
TEXASKÝ MASAKr: PoČÁTEK
MN, USA – thriller, horror.

sobota 20. 1. a neděle 21. 1. v 15.00 hod.
V  ToM doMě STrAŠÍ
MN, USA – animovaný, rodinný, v českém znění.

sobota 20. 1. a neděle 21. 1. v 17.00 hod.
ĎÁBEL noSÍ PrAdU
MP od 12 let, USA  - komedie.

pátek 26. 1. v 19.30 hod., sobota 27. 1. a neděle 28. 1. v 17.00 hod.
CASIno roYALE
MP od 12 let, USA – dobrodružný, akční.
sobota 27. 1. a neděle 28. 1. v 15.00 hod.
LoVECKÁ SEZonA
MP, USA – animovaný, dobrodružný v českém znění. 

V Den holocaustu 27. ledna 
vzpomíná celý svět na smrt mili-
onů Židů, Romů a dalších obětí, 
které zahynuly v nacistických 
koncentračních táborech. Den 
holocaustu však není jen vzpo-
mínkou na oběti. Je i o boji proti 
předsudkům, dezinterpretacím, 
strachu a nenávisti v současnosti. 
Zdánlivě drobné události a pří-
běhy, které tragédii holocaustu 
předcházely, nám připomínají, že 
se stále musíme mít na pozoru. 

V Den holocaustu si připo-
mínáme osvobození Osvětimi. 
Před postupující Rudou armádou 
bylo třeba skrýt stopy vražedné 
mašinérie. Když se v lednu 1945 
začala k táboru sovětská vojska 
blížit, začalo chvatné vyklízení 
tábora. Rudá armáda nalezla 
v táboře 7650 vyčerpaných a vy-
hladovělých vězňů a řadu do-
kladů o zločinech, které nacisté 
nestačili včas zničit. Tak bylo 
v táborových skladech nalezeno 
téměř 8 tun lidských vlasů a přes 
milion pánských obleků a dám-
ských šatů.

Podle různých odhadů bylo 
v Osvětimi zmařeno 1,2 až 
1,6 milionu lidských životů. 
Osvětim se stala symbolem 
nacistického „konečného řešení 
židovské otázky“, symbolem 
nelidskosti a genocidy.

Den holocaustu je i možnos-
tí ukázat na obětavou práci lidí, 
kteří s následky válečných hrůz 
bojují dodnes. Za anonymními 
čísly se totiž skrývají konkrétní 
osudy lidí. Lidí, kteří jsou dnes 
staří a kteří často potřebují 
odbornou pomoc. Z výsledků 
zahraničních výzkumů jasně 
vyplývá, že traumatická zkuše-
nost holocaustu zásadně a trvale 
narušuje psychické zdraví nejen 
těch, kteří osobně persekuci 
prožili, ale přenáší se i na jejich 
rodiny, potomky. 

Den holocaustu doprovází 
celá řada akcí doma i v zahra-
ničí.

Asi největší oficiální pietní 
akt se uskutečňuje v památníku 
na místě bývalého tábora Osvě-
tim II Birkenau. 

Nedaleko toku řeky stálo 
několik dřevěných chalup, je-
den mlýn a panská tvrz. To vše 
bylo lemováno chovnými ryb-
níky bohatými na kapry, štiky 
a plevelnaté plotice. Mlynář 
Šimon vlastnil mlýn a zároveň 
mu byla svěřena péče o rybní-
ky. Staral se o svěřený majetek 
s celou svou početnou rodinou 
poctivě.

Pod hrází jednoho z ryb-
níků stávala chatrná rybárna 
se spoustou rozvěšených sítí 
a malou loďkou přivázanou 
ke kůlu u břehu. Doba byla 
bouřlivá. Obyvatelstvo bylo 
neustále sužováno hordami 
vyhladovělých vojsk, které 
pustošily a drancovaly to, co 
se podařilo vypěstovat na 
chudých polích. Neúnosnost 
těžkých poměrů nakonec vedla 
k rozhodnutí pánů, domluvit 
se. Byl ustanoven sněm, kde 
se měl sjednat smír a dohoda 
o tehdejším rozdělení území. 
Znamenalo by to konec věč-
ného rabování a konečně by 
nastaly lepší časy pro chudé 
osady a její obyvatele.

Zima byla dlouhá a všich-
ni netrpělivě čekali na jaro, 
aby mohli začít obdělávat svá 
políčka. Pomalu začal tát sníh 

a množství vody rozbahnilo 
veškeré přístupové cesty ke 
vsi. Tající vrstva zmrzlého dna 
rybníku se změnila v bažinu, 
která sotva udržela nohy vod-
ního ptactva. V tomto období 
se sjeli páni, aby uzavřeli do-
hodu a lidé mohli s klidem již 
tento rok osívat svá pole. Bylo 
již k večeru, když se Šimon 
rozhodl zajít ke své rybárně 
a zkontrolovat rybník, který 
byl na zimu vypuštěn, aby vy-
mrzlo dno.

Po okolí se ozýval jen křik 
ptáků, vzduch byl nasycen vů-
ní předjaří a rybinou z bahna. 
Když opouštěl rybárnu na-
padlo jej přejít hrázku a ještě 
se podívat dál k lesu, kde měl 
kus svého políčka. Letmo jej 
očima přehlédl, když najednou 
zpozorněl.

Sníh ještě docela neroztál 
a na jeho bílých zbytcích ro-
zeznával volně se pohybující 
postavy mířící od lesa směrem 
k rybníkům. To jsou vojáci.

Chytrý mlynář si domyslel, 
že asi ne všichni jsou ochotni 
přistoupit na dohodu a v tu 
chvíli mu bylo jasné, že se 
někdo pravděpodobně pokouší 
násilně překazit sněmování. 

Pokračování na straně 6

Ve znakU štika
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zpráVa z tichoMoří
Pokračování z minulého čísla

Vše, co jsem na území Kwaio 
zažil, si zaslouží podrobnější 
zpracování a bude otištěno 
v některém z příštích výtisků. 
Podstatně odlišnou zkušenost 
jsem měl při kontaktu s lidmi, 
kteří jsou vyznavači hnutí Mo-
ro. Právě tato oblast je známá 
pro nepřízeň počasí, nevlídné 
moře, ale přátelské lidi. Sílu 
„slané vody“, jak tam moři říka-
jí, jsem poznal hned na začátku. 
Na pevninu jsme se s moto-
rovým člunem dostali tak, že 
jsme jednoduše „chytili“ vlnu 
a nechali se jí vyplavit na břeh. 
Tvar slunce už jsme neviděli 
několik dnů, byl jsem seznámen 
s nejvyšším náčelníkem Moro, 
samotným zakladatelem stej-
nojmenného hnutí. Jako projev 
úcty mi jím samotným byl 
nabídnut přírodní tabák savu 
savu, který mě řádně prověřil. 
Jakoby se mi zdálo, že se mi zdá 
sen.... Síla tabáku byla opravdu 
silná. Ještě dva dny poté jsem 
se s jeho následky potýkal. Po 
dvou dnech se mi také dosta-

lo přijetí u „prezidenta“ hnutí 
Moro, se kterým jsem projednal 
pro a proti. Umožnil mi i téměř 
neomezený pohyb a možnost 
fotit i natáčet. Jen to počasí 
mělo názor opačný. Další den 
jsem pak vyrazil spolu s ostat-
ními v kabilato, což je oděv 
vyrobený z kůry stromu. Stal 
jsem se tak členem komunity, 
kde travnaté sukně a kabilato 
jsou tím, co se právě nosí. Kaž-
dý den ráno, než jsme zamířili 
do buše pracovat na zahradě, 
sešli jsme se před náčelníkovou 
chatrčí ke krátkému rituálu. Ke 
žvýkání ořechu betel, který má 
v kombinaci s listem specifické 
rostliny a práškem z vypálených 
ulit šneků účinek lehké drogy. 
Betel se žvýká při každé příle-
žitosti, já se však měl na pozoru. 
Byl jsem tam proto, abych něco 
viděl a ne abych byl viděn.

V zahradě jsem pak dostal 
silnou dvoumetrovou tyč, se 
kterou jsem tak jako ostatní, 
prováděl díry do země. Další 
den pak přišly ženy, které do 
takto připravených děr sadily 

brambory yam. To, co pro mě 
znamená rozbouřené moře, je 
pro lidi hnutí Moro každodenní 
rutinou. Každý den se vydávají 
na širé moře ve svých vydlaba-
ných kánoích.

Rybolov je vedle chovu 
prasat také jediným zdrojem 
proteinu. Zajímavostí určitě je, 
že tito lidé kombinují víru před-
stavenou misionáři se svým tra-
dičním způsobem života. V této 
vesnici jsem také onemocněl. 
Na doporučení jsem navštívil 
náčelníka Moro, který mě léčil 
třením několika listů po hlavě 
a taháním vlasů. Teploty mě to 
sice nezbavilo, bolest hlavy však 
přece ustala.

Během svého pobytu na Ša-
lamounech jsem navštívil ještě 
jednu zajímavou oblast. Lagunu 
Langa Langa, která je známa 
jako výrobna tradičních peněz. 
Mají podobu malých kroužků 
vyrobených z mušlí nejrůzněj-
ších odstínů.

V oblasti Kwaio se používá 
kombinace bílá a červená, kde 
bílá je dominující. V oblas-

ti Langa Langa má nejvyšší 
hodnotu také barva červená. 
Tyto peníze se jednak používají 
pro výrobu doplňků oblečení, 
ale také při koupi manželky. 
Kroužky se jednoduše navlečou 
jeden vedle druhého na dlouhé 
provázky, obvykle pět či šest 
provázků vedle sebe a na konci 
se svážou. Taková sada má na-
příklad u lidí Kwaio, při délce 
1,5 metru, hodnotu 1700 ko-
run. Pět takových sad plus pe-
něžní hotovost je běžná částka 
při koupi manželky, na které se 
často podílí celá početná rodina. 
V již zmíněné oblasti Weather 
coast se často používá i zubů 
delfínů jako součástí náhrdel-
níků. Ti jsou „voláni“ k pobřeží 
tradičním způsobem údery pod 
hladinou moře. Je to to jediné, 
proč jsou loveni. Stejný způsob 
se používal i k přivolání žra-
loků, kteří se zde v minulosti 
uctívali. Ti však měli pozici na 
úrovni Bohů.

Ne nadarmo se říká, jiný 
kraj, jiný mrav.

S pozdravem Dali Kupka

Pokračování z minulého čísla
Ani na okamžik nezmizel 

ze zorného úhlu důsledných 
opolských vládních úředníků 
probíhající proces germanizace 
ve školství na vesnicích osídle-
ných Moravci.

Při několika revizích, pro-
vedených na obou kravařských 
školách hned v prvních letech 
20. století, se tady objevil sám 
vládní rada Wende nebo jeho 
zástupce Maenschig. Počátkem 
března 1905 přijel dokonce 
vrchní president hrabě Zedlitz 
– Frűtschlerer, aby se v dopro-
vodu okresního hejtmana Wel-
lenkampa osobně přesvědčil 
o vztahu zdejších žáků k vlasti 
a dosaženém pokroku v němec-
kém jazyce.

V posledních desetiletích 
docházelo k posílení vzděláva-
cího systému. Jen několik dní 
po odjezdu školských expertů 
z obce, od 1. dubna začala na 
všech školách v zemi šestitřídní 
výuka. Tehdy byla v Kravařích 
již pátým rokem v provozu rov-
něž mateřská škola, kterou vedla 
slečna Amanda Himmelová. Ku 
prospěchu obou vzdělávacích 
institucí na vesnici pracovalo 

školní představenstvo. Jednalo 
se o pomocný orgán, sestavený 
z významných osobností obce, 
volený na pětileté období. Jed-
ním z tehdejších problémů byly 
dětské nemoci (spála, spalnič-
ky, příušnice aj.), kvůli nimž 
docházelo k delším výpadkům 
ve výuce. 

Převážná většina obyvatel 
malé dědinky Dvořisko za 
řekou na rakouském území se 
rozhodla během roku 1906 
vystavět školu. Četní hosté 
přicházející na „Chalupky“  
z bohatších vesnic záhy naplnili 
pokladničky, stojící na stolech 
v obou hostincích. Radní Vin-
cenc Rybka požadoval zřízení 
třídy pro nejmenší děti.

Zatímco probíhaly stavební 
přípravy na pozemku Antonína 
Rybky, provizorně se vyučovalo 
v sále hostince Benjamina Rich-
tera. Ke zřízení školy na vísce 
napomohly kontakty a serióz-
ní vztahy vlivných výletníků 
z centra rakouského Slezska, 
kteří na osadu často přijížděli.

Ke slavnostnímu otevření 
byla škola přichystána 3. čer-
vence 1910. V té době naplno 
probíhala výstavba druhé školy 

v Koutech na Bolatické ulici, 
kterou podle vlastní stavební 
dokumentace realizoval stavitel 
Josef Holuša z Dolního Bene-
šova. Školní budovu za 40 505 
marek s třemi třídami a tří-
pokojovým bytem pro učitele 
slavnostně vysvětil pan farář 
Jan Jurečka v odpoledních ho-
dinách 22. října 1911. O smyslu 
a cílech školy se v proslovech 
zmínili inspektor škol Klink 
z Hlučína a rektor Vincenc 
Tiemel.

V mezidobí se prováděly 
adaptační práce s pochopením 
vládního úřadu v Opole také 
na škole na Hlučínské ulici. 
I v Kravařích se měla stavět 
další, už třetí škola. Než se však 
místní radní odhodlali zařadit 
mezi uchazeče, byly již finanční 
prostředky rozděleny na obce, 
jejichž úřady zareagovaly f le-
xibilněji.

V roce 1908 se kravařská 
lidová knihovna stala knihov-
nou putovní. Do jejího obvodu 
mimo Kravař a Koutů patřily 
blízké vesnice v okolí - Ště-
pánkovice, Bolatice, Kobeřice, 
obojí Hoštice a Chlebičov. Na 
každou obec bylo vyčleněno 

a doručeno 100 knih. Po roce 
si obce knihy prostřídaly. Co 
touto formou státní orgány sle-
dovaly, vyjádřil výstižně školní 
inspektor Heisig: „Dobře říze-
ná knihovna není jen výborným 
prostředkem vzdělávacím, ale je 
zároveň mimořádně účinným 
a přitom vznešeným prostřed-
kem germanizačním.“

Pedagogové na německých 
školách právě v tomto roce pro-
sazovali zrušení naturálních 
dávek. Jejich požadavku bylo 
vyhověno počátkem března.

Nový platový zákon, vydaný 
26. ledna 1909, jim přiznával 
základní plat. Se zpětnou 
platností od 1. dubna 1908 
bylo učitelům vyplaceno 1400 
marek měsíčně, učitelkám 
pak o 200 marek méně. Ještě 
o něco nižší mzdy pobírali 
pedagogové, kteří neměli čtyři 
roky praxe.

Vyučující v Kravařích byli 
zaškatulkováni do služební 
třídy E2. Nuance ve mzdách 
ovlivňovaly příplatky. Tyto 
mzdové úpravy přijali učitelé 
s velkým uspokojením.

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště

historie Města „kraVařští Ve VírU staletí“
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Pokračování ze strany 4
Nadešel večer, světla ubý-

valo a při pohledu ke vsi vi-
děl světélkující okna chalup, 
která jasně ukazovala směr 
pro nezvané hosty. Otočil se 
zpět a rozběhl se ke vsi, aby 
varoval.

Ve spěchu sešel z cesty 
a nohy se mu zaboři ly do 
rozbahněného rybníka. Vtom 
dostal spásný nápad. Vojáci 
neznají př ístupovou cestu. 
Jediná jejich orientace jsou 
osvětlené chalupy, které uka-
zují cíl jejich cesty.

Jde jen o to, chvíli je zadr-
žet a mezitím varovat ostatní. 
Rozběhl se zpět k rybárně, 
kde míval louče k osvětlení, 
když musel hlídat rybník při 
výlovu od lapků a zlodějů. 
Byly vlhké a těžce se zapa-
lovaly. Spěšně obešel rybník 
a rozestavil světla tak, aby 
vojáci měli dojem, že hned 
za rybníkem začíná ves a k ní 

přímým směrem je přístupová 
cesta. Byla už tma, když byl 
Šimon s nástrahou hotov. 
Ještě uslyšel křik vyplašených 
ptáků od blížících se vojáků 
a utíkal směrem k chalupám, 
aby zburcoval lidi k obraně.

Mezitím vojáci, které jako 
můry přitahovalo světlo, se 
př ibl ižova l i k rozbahněné 
prolák lině rybníka. Jistě již 
unaveni dlouhým tažením šli 
slepě, aniž by hledali př í-
stupovou cestu, která vedla 
o něco dále.

Vojáci, obtěžkáni výzbrojí 
začal i postupně zapadat do 
bahnité půdy a čím více se 
snažili dostat zpět, tím hlou-
běji se bořili. Bylo slyšet křik, 
řechot koní a nadávky velite-
le. Světla chalup postupně po-
hasínala a okolí se ponořovalo 
do tmy. Kromě dohořívajících 
loučí u rybníka byla naprostá 
tma, neboť i nebe jim bylo ná-
pomocno a nedovolilo měsíci 

osvět lovat k rajinu. Všichni 
čekali, jak to dopadne. Míst-
ní připraveni k obraně i vojáci 
plácající se v bahně, jak ryby 
na suchu. Do noci zazněla 
trubka k ústupu. Tažení bylo 
odvoláno.

Místní si oddychli a sněm 
byl zdárně ukončen smírem. 
Mlynář Šimon byl náležitě 
odměněn za zásluhy zdárného 
ukončení sněmu.

Jaro pak přišlo v plné síle, 
l idé obdělávali svá pole, ryb-
níky se naplnily vodou a vše 
nasvědčovalo tomu, že bude 
dobrý rok.

První rok smíru byl hoj-
ný na úrodu i množství ryb. 
Mlýnský náhon zaplnila voda 
a již z dálky bylo slyšet jeho 
veselý k lapot. Šimon se dál 
staral o mlýn a rybníky. Rád 
se projížděl po k lidné vodní 
hladině a pozoroval, jak mu 
ta rybí drobotina roste. Občas 
měl od pánů dovoleno si něco 

ulovit. Zřejmě jako vděk za 
prokázanou službu. Při jed-
nom lovu ulovil štiku, která 
měla v tlamě malou plotici. 
Usmál se nad osudem malé 
rybky, kterou ta dravá velká 
štika nestačila spolykat.

Její osud byl podoben osudu 
malé vsi, kterou i přes veškerou 
snahu, ti velcí a draví nestačili 
zničit.

Ves dále vzkvétala až byla 
městečkem a na památku po-
čátku rozkvětu si obyvatelé 
zvolili do svého znaku štiku 
s plotici v tlamě, aby nikdy ne-
zapomněli na prapůvod svého 
rozkvětu. Pak zase přišla vojska 
a hladomory a tak se opakovaly 
dějiny po mnoha staletí. 

Co je pravda na pověsti, 
to se už nikdy nikdo nedoví. 
Pravdou zůstane jen to, že kde 
je rybník, tam je rybář.

Žije tam štika a loví plevel-
naté plotice.

Anna Malchárková

Ve znakU štika

státní hospoDyňská škola V kraVařích
V roce 1921 byla v Kravařích 

v zámku založena Státní hospo-
dářská škola a spolu s ní i Státní 
hospodyňská škola. O její založení 
se zasloužil prezident Slezské ze-
mědělské rady a statkář ze Štítiny, 
František Zika, spolu se Slezskou 
zemědělskou korporací. 

Státní hospodyňská škola 
měla naučit dívky všemu, co po-
třebovaly v rodině, domácnosti 
i hospodářství.

Vyučování bylo nejen teoretic-
ké, ale hlavně praktické. Zároveň 
zde fungoval i zařízený internát, 
kde se mohly dívky ubytovat. 
Podle třídních výkazů uložených 
v Okresním archivu v Opavě je 
možno zjistit, že se zde učily dívky 
z celé republiky.

„Dívky se učily ve škole po-
hlížeti na práci ne jako na zlo, ale 
jako na potřebnou věc pro každého 
člověka, která tělo utužuje, ducha 
bystří a radost ze života a blahobyt 
zabezpečuje. Proto se v hospodyň-
ské škole věnuje velká péče vedení 
domácnosti, přípravě pokrmů vše-
ho druhu, ručním pracím.

Přihlíží se bedlivě k tomu, aby 
si dívky zvykaly čistotě, pořádku 
a spořivosti“, popisoval učební 
plán redaktor Toman na stránkách 
časopisu Našeho domova z roku 
1932.

Absolventky měly k dispozici 
také drůbežárnu, mlékárnu, 
zelinářskou zahradu a mohly 
docházet i do školního statku 
hospodářské školy. Kromě ce-
loročního vyučování pořádala 
škola krátkodobé i delší kurzu ve 
všech oborech, přednášky i rady 
ostatním ženám a dívkám.

Na tehdejší dobu byla bohatě 
vybavena učebními pomůckami.

„Že hospodyňská škola 
v Kravařích plní své poslání 
v každém směru, o tom svědčí 
její obliba a stále stoupající ná-
vštěvnost školy. Její absolventky 
se stále vrací do Kravař, aby se 
potěšily tom, kde tolik krásných 
chvil prožily, které nikdy ne-
vymizí v jejich vzpomínkách,“ 
zakončil svůj popis kravařské 
hospodyňské školy redaktor F. 
Toman.

Obě školy fungovaly v Kra-
vařích až do roku 1938, kdy ne-
šťastnou náhodou kravařský zá-
mek vyhořel. Jednou z prvních 
absolventek Státní hospodyňské 
školy v Kravařích byla Kateřina 
Kupková provdaná Theuerová 
z Bolatic, narozená v roce 1900. 
Školu navštěvovala hned po 
jejím založení. Sama pak byla 
pouze v domácnosti a starala 
se o hospodářství. Pekla prý 

nejlepší koláče z dědiny a když 
myslivci zastřelili srnu, tak ji 
nesli k paní Kateřině, aby ji při-
pravila - vzpomíná paní Irena 
Šimečková. 

Právě díky synu paní Ka-
teřiny Dominiku Theuerovi, 
se nám dostal do rukou sešit 
s recepty, které si jeho maminka 
psala, a tak se nám zachovaly 
pro naši dobu. Je až neuvěřitel-
né, jak nádherným písmem jsou 
recepty, zejména na moučníky 
psány.

Přinášíme ukázky z receptů 
tehdejší hospodyňské školy jak 
je zaznamenala Kateřina Kup-
ková ve 20. letech minulého 
století.

ZAVÁŘKY
Masové tašky.
Připraví se nudlové těsto. 

Rozdělí se na dvě části. Obě těs-
ta rozválíme a na jednu polovinu 
klademe hromádky připravené 
nádivky. Nádivka: rozemleté 
vařené nebo pečené maso se 
osolí, opepří, přidá nové koření, 
hřebíček, 1 žloutek a osmažená 
cibulka. Druhou polovinou těsta 
se přiklopí, ozdobným kolečkem 
se vykrajují.

Játrové noky.
Umíchá se 1 žloutek s 5 dkg 

mletých jater, sůl, trochu pepře, 

dle potřeby smetany a tolik mle-
té housky, aby těsto bylo vláčné. 
Pak se lehce do toho umíchá ze 2 
bílků tuhý sníh a lžící se vykra-
jují malounké kousky, které se 
zavaří do slané vařící polévky.

Chlebové noky.
Na 3 lžících rozpuštěného 

másla se nechá zežloutnouti 
jemně krájená cibulka. Pak se k 
tomu přidají 4 lžíce strouhaného 
chleba a vše se nechá osmažit. 
Do vychladlého se přimíchají 3 
lžíce mléka, 3 celá vejce, sekaná 
zelená petrželka a sůl. Malou 
lžičkou se vykrajují noky a zava-
řují se do vařící polévky. Nechají 
se 10 minut vařit.

MoUČnÍKY
Jablkový závin.
70 dkg mouky, 1 vejce rozmí-

chané v mléce a sůl
Těsto se dobře vypracuje a 

dá přikryté utěrkou pod nahřátý 
kastrol. Odpočinuté těsto se 
tence vytáhne, posype jemně 
strouhanou houskou osmaženou 
na másle a cukrem. Posype se na 
plátky nakrájenými jablky, cuk-
rem se skořicí, pokape máslem, 
zavine a dá na plech. Nahoře se 
pomastí nebo potře mlékem. Při 
pečení se také potírá mlékem.

Převzato z knihy „Co se vařilo 
a vaří na Hlučínsku“.
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záMecké parky na hlUčínskU (čtení na pokračoVání)

Ještě v nedávné době bylo 
vnímáno Hlučínsko jako oblast 
zaostalá, nezajímavá, vhodná leda 
k jednoduchému bydlení. Před-
stava, že by  Hlučínsko mohlo 
nabídnout krásná místa a stát se 
cílem výletů, vypadala nesmyslně. 
Dnes je situace jiná. Lidé na kdy-
si podceňovaném a utlačovaném 
Hlučínsku začínají oživovat svou 
minulost a odkrývají přírodní krásy 
tohoto regionu. 

Již v dobách raného středověku 
vznikla na Hlučínsku řada šlech-
tických sídel. Jednalo se převážně 
o tvrze. Některé z nich časem za-
nikly, ale mnohé byly přebudovány 
v zámky. Jako součást zámeckých 
areálů vznikaly i zámecké parky. 
Zpočátku tvořily jen blízké okolí 
samotných zámků, později jejich 
majitelé území parků rozšiřovali 
a nechali je osazovat cizokrajnými 
dřevinami. Tak na území Hlučín-
ska vznikaly uměle vytvořené pří-
rodní prostory s neopakovatelnou 
atmosférou, místa klidu a pohody. 
Jejich osud během staletí byl různý. 
V některých desetiletích se zdálo, 
že zaniknou, jindy trvalou péčí 
vzkvétaly a nabízely neopakova-
telnou radost z ticha a pokory vůči 
přírodě. 

Dnešní hektická doba v nás 
znovu vyvolává touhu po přírodě. 
Chceme alespoň na chvíli pocítit 
blaho stínu stromů, nadechnout se 
čistého vzduchu, vidět zeleň.

Proto parky, kdysi založené pro 
budoucí pokolení, jsou hodnotou, 
do které investují obce i další in-
stituce ve snaze poskytnout našim 
vyčerpaným duším lék k obnově.

Projděme si nyní místa, která 
byla před lety vytvořena pro klid 
a harmonii a dnes klid a harmonii 
nabízejí.

Snad nejznámějším parkem 
na Hlučínsku je zámecký park 

v Šilheřovicích. Vznikl v letech 
1820-1830, od poloviny 19. století 
byl park postupně rozšiřován. Jeho 
součástí se staly skleníky, rozsáhlá 
pařeniště a speciální oranžérie pro 
pěstování ananasovitých rostlin.

Zámecký park v Šilheřovicích 
je typickou ukázkou anglického 
parku. Základ porostu parku tvoří 
domácí dřeviny, především duby 
a lípy, které jsou doplněny exoty. 
Pod svahem u zámku se nachází 
bazén Neptunova kašna s centrál-
ním sousoším. Součástí parku jsou 
i tři uměle založené rybníky, Pod-
zámecký, U Loveckého zámečku 
a Evelinino jezero. U Evelinina 
jezera bývala vstupní brána se so-
chami. Park má vstupních bran 
sedm, ale brána u Evelinina jezera 
bývala nejkrásnější.

Dnes je šilheřovický park 
známý především díky golfovému 
hřišti, které na jeho území vzniklo. 
I přes velký zájem návštěvníků lze 
v parku strávit příjemné klidné 
chvíle.

Dalším z parků, který svůj 
prostor nabídl golfu, je zámecký 
park v Kravařích. Místní park 
v anglickém stylu byl založen na 
počátku 18. století. Ve 20. století 
nebyl vždy udržován. Během 2. 
světové války park zarostl, wehr-
macht zde vybudoval dřevěné hos-
podářské budovy, které byly ještě 
v 50. letech využívány školskými 
zařízeními (kravíny, ovčín, drů-
bežárny, mléčnice). Velké škody 
způsobil přechod fronty. Po válce 
se v prostorách zámeckého parku 
pásly ovce. V roce 1962 byl v par-
ku ustanoven zahradník, posléze 
z parku byly vytlačeny všechny 
aktivity a od roku 1965 probíhala 
na základě projektu rekonstrukce 
parku. Od devadesátých let mi-
nulého století se park proměňoval  
s cílem přilákat do Kravař hráče 

golfu. Dnes je zámecký park jed-
ním z významných golfových cílů 
v moravskoslezské oblasti.

Velmi pěkný zámecký park 
najdeme i v Chuchelné. Dnešní 
podoba zámeckého parku vznika-
la v polovině 19. století. Osázené 
dřeviny jsou většinou domácího 
původu. V parku zřídil Karel Max 
Lichnovský i růžovou zahradu. 
Na počátku 20. století byl založen 
ovocný sad a zeleninová zahrada, 
s parkem souvisely i hospodářské 
části velkostatku. Dnes je budova 
zámku využívána jako detašované 
pracoviště Rehabilitačního ústavu 
v Hrabyni.

Velmi pěkný park byl vybu-
dován také v Dolním Benešově. 
Obklopuje místní zámek ze všech 
stran a jeho blahodárný vliv pocítí 
každý občan města, protože v bu-
dově zámku sídlí místní městský 
úřad, takže kroky obyvatel města 
do parku často směřují. V 70. 
letech 19. století, tehdy byl zá-
mek v majetku Rotschildů, došlo 
k rozsáhlé přestavbě, která dala 
zámku velkolepý vzhled. Zámek 
byl v té době obehnán kamennou 
zdí, která oddělovala od města 
zámecký park s vysokými a ci-
zokrajnými stromy a květinami. 
Park a celé okolí zámku byly 
udržovány v bezvadném stavu. 
Samozřejmě i benešovský park 
zažil svá neslavná období, ale 
jeho porosty neutrpěly vážnějších 
škod. Proto dnes působí majestát-
ně a přirozeně.

Další ze zámků Hlučínska leží 
ve Velkých Hošticích. I tento zá-
mek obklopuje park, avšak trochu 
menších rozměrů. Park byl založen 
spolu se zámkem, tedy už ve druhé 
polovině 18. století. Není příliš 
velký, má rozlohu necelých tří hek-
tarů, a volně přechází do nivy řeky 
Opavy. Nápadná je čtyřřadá lipová 
alej, která tvoří hlavní osu zadní 
části parku. V současné době je 
park velmi dobře udržován.

A poslední park, kterému se 
budeme věnovat, je zámecký park 
v Oldřišově. Možná je pro mnohé 
překvapením to, že v Oldřišově bý-
val zámek a navíc s parkem.

V minulosti ale Oldřišov patřil 
k významným sídlištím ve Slezsku. 
Ve 2. polovině 16. století prodělal 
Oldřišov období velkého hospodář-
ského rozkvětu. Ještě před rokem 
1549 byl Oldřišov povýšen na měs-
tečko s právem konat trhy. Sídlem 
panství byla tvrz v Oldřišově. Ta 
pak byla v 17. století přestavěna na 
barokní zámek. Přestože od 17. 
století Oldřišov už nikdy nepatřil 
k významnějším místům, zámek 
i s parkem se dochovaly. Budova 
zámku potřebuje rekonstrukci, ale 
park  i s rybníky v něm vybudo-
vanými slouží svým účelům a je 
udržován.

V dalších číslech se budeme 
jednotlivým parkům věnovat po-
drobněji, myslím, že si zasluhují 
pozornost díky bohatství, které 
nám všem nabízejí.

Eva Tvrdá

sVátek křtU páně
Svátek Křtu Páně je litur-

gická slavnost, kterou slaví 
římskokatolická církev. Svátek 
připomíná událost, při níž byl 
Ježíš Kristus pokřtěn sv. Jenem 
Křtitelem v řece Jordánu. 

Jan Křtitel byl prorokem v 1. 
století n. l. Jako mladý odešel do 
pouště, aby se připravil na své 
budoucí povolání. Ve věku 30 let 
se stal kazatelem, aby připravo-
val lidi na příchod Vykupitele. 
Svým příkladným a asketickým 
životem se stal velmi populár-
ním, proto za ním přicházelo 

mnoho lidí, které křtil v řece 
Jordánu, stejně tak pokřtil i Je-
žíše Krista.

Od roku 1970 se svátek slaví 
neděli po slavnosti Zjevení Páně, 
tedy po 6. lednu. Letos připadl 
tento svátek na 7. leden 2007. 

Před liturgickou reformou 
2. vatikánského koncilu se tuto 
neděli slavil svátek Svaté rodiny 
– ten však byl přesunut na neděli 
v oktávu Narození Páně. Svát-
kem Křtu Páně končí vánoční 
doba v rámci církevního roku 
a začíná liturgické mezidobí.

Jelikož máme za sebou závěr 
roku 2006, chceme obeznámit 
naše občany, jak jsme se snažili 
zpříjemnit podzim našeho života.

Naše členská základna má 
71 členů, z toho je 51 žen a 20 
mužů. Jelikož se každý těší na 
naše společné setkání, scházíme 
se každých 14 dnů. Svědčí o tom 
vysoká účast našich členů, která 
je 80 %. Příjemné je každé pose-
zení při kávě a chlebíčku, který si 
hradí každý sám. Dobrou náladu 
přináší naši harmonikáři, kteří 
nám zahrají pro obveselení, za 
zpěvu všech zúčastněných. Neza-
pomeneme také na naše jubilanty, 
kterým zahrajeme a zazpíváme 
jejich oblíbenou. Dlouhodobě na-
vštěvujeme naše nemocné členy. 
Mimo tuto klubovou činnost je 
třeba zmínit skutečnost, že jsme 
zajistili a zúčastnili se na 19 spo-
lečenských akcích.

Za náš důležitý úkol jsme 
si vzali tradiční návštěvu Cha-
rity  Domova pokojného stáří 
v Ludgeřovicích. Tam přichá-
zíme třikrát do roka se svým 
programem, kde jim zahrajeme, 
zazpíváme a předneseme také 
básně.

Tato setkání organizujeme 
ve spolupráci s vedoucí Charity 
p. Prchalovou. Věřím, že tato 
kulturně společenská a sociální 
činnost bude nadále pokračovat. 
Proto si velice vážíme okolních 
klubů seniorů, kteří nás rádi 
v hojném počtu navštěvují. Na-
ším úkolem je, abychom jim vy-
tvořili příjemné posezení a pěkný 
zážitek.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat Obecnímu úřadu za ocenění 
a finanční podporu našeho Klubu 
důchodců na Vrablovci. 

E. J.

jak se činí senioři na VraBloVci
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náležitosti, přílohy a záVaznost náVrhU na VklaD Do kn
Náležitosti návrhu na vklad 

práva.
Návrh na zahájení řízení o 

vkladu práva do katastru nemo-
vitostí musí obsahovat:

• označení katastrálního úřa-
du, kterému je návrh určen

• označení účastníků řízení 
identif ikačními znaky

• označení práv, která mají být 
zapsána

• výčet příloh
Přílohy návrhu na vklad 

práva.
Přílohou návrhu musí být 

především listina, na jejíž 
podkladě má být právo za-
psáno (smlouva, dohoda, atd.) 
nebo její úředně ověřený opis 
v počtu o dva větším, než je 
počet účastníků řízení. Prvo-
pisy listin musí být podepsány 
účastníky řízení, přičemž 
podpisy na jednom z prvopisů 
musí být ověřeny předepsaným 
způsobem. 

Katastrální úřad považuje 
projev vůle osob za zjištěný, 
jestliže:

a) jejich vlastnoruční pod-
pisy na prvopisu smlouvy byly 
úředně ověřeny podle zvlášt-
ního předpisu, přitom podpis 
zástavního věřitele na zástavní 
smlouvě nemusí být ověřen

b) smlouva byla sepsána no-
tářským zápisem

c) smlouva byla sepsána ad-
vokátem, který na ní výslovně 
potvrdil, že smluvní strany, je-
jichž totožnost zjistil, před ním 
tuto smlouvu podepsaly

d) právnická osoba před-
ložila podpisový vzor shodný 
s podpisem na smlouvě u ob-
chodních společností i výpis 
z obchodního rejstříku

e) účastník smlouvy uzná 
pravost svého podpisu před 
katastrálním úřadem

Pokud je účastník právního 
vztahu (smlouvy) zastoupen 

procesně, musí být přílohou 
návrhu plná moc (pokud by 
byl zastoupen hmotně-právně, 
musí být plná moc součástí 
smlouvy). Pokud je účastní-
kem řízení právnická osoba, 
musí být přílohou návrhu výpis 
z obchodního rejstříku nebo 
jeho ověřená kopie. Pokud je 
listina, na jejímž podkladě má 
být právo sepsána v českém 
jazyce, musí být doložen její 
úředně ověřený překlad. Pře-
klad ze slovenského jazyka se 
nepožaduje. 

Přílohou musí být i nabývací 
titul k předmětu převodu v pří-
padě, že jeho účinky nastaly 
před 1.1.1993 (tj. právo k před-
mětu převodu nebylo konsti-
tuováno vkladem do katastru 
nemovitostí). Je to dáno tím, že 
do evidence katastru byly pře-
vzaty zápisy z bývalé evidence 
nemovitostí, jejichž povaha by-
la jen deklaratorní (neosvědčo-
valy právní vztahy, ale podávaly 
o nich jen informaci).

Závaznost návrhu na vklad 
práva.

Návrh na vklad práva do ka-
tastru nemovitostí je obsahově 
výhradně jen v rukou účastníků 
právního vztahu, o kterém má 
být rozhodováno. Katastrální 
úřad je podaným návrhem vá-
zán a nemůže povolit víc, než 
je účastníky požadováno nebo 
něco jiného, než se v návrhu 
uvádí, a to ani tehdy, kdyby to 
obsah smlouvy, o který se návrh 
opírá, umožňoval. 

Vkladový návrh může ob-
sahovat požadavek na vklad 
různých práv k různým nemo-
vitostem. Katastrální úřad pak 
rozhoduje o vkladu jednotlivých 
práv a může se stát, že vklad 
některého z požadovaných práv 
lze povolit, zatímco vklad jiné-
ho práva povolit nelze. 

Na rozdíl od vkladové lis-
tiny, lze návrh na vklad i po 
jeho podání pozměňovat nebo 
doplňovat, pokud to umožňuje 

obsah vkladové listiny.
Přezkumná činnost katastrál-

ního úřadu.
V řízení o vkladu práva do 

katastru nemovitostí není zkou-
mána platnost či neplatnost 
předložených listin, ale výhradně 
jen jejich způsobilost k tomu, aby 
na jejich podkladě byla požado-
vaná práva zapsána. Ani rozsah 
přezkumu není dán na vůli kata-
strálního úřadu, ale je taxativně 
vymezen právním předpisem. 

Katastrální úřad zkoumá zda:
• navrhovanému vkladu není 

na překážku stav zápisu v kata-
stru.

V daném případě jde o pře-
zkum, zda v katastru nemovi-
tostí není jako vlastník zapsán 
někdo jiný, než kdo v převodní 
smlouvě vystupuje jako vlastník 
předmětu převodu. Může nastat 
případ, kdy předmětem převodu 
je nemovitost – budova, která 
v katastru není dosud zapsána. 
Rozpor mezi údaji katastru 
a obsahem listiny může mít i 
jinou povahu. Takový rozpor 
může nastat v důsledku změny 
jména, adresy, nebo jiných údajů 
o zapsaném vlastníkovi. Takový 
nesoulad má být odstraněn spolu 
s vkladovým návrhem.

• navrhovaný vklad je odůvod-
něn obsahem předložených listin

Listina, na jejímž podkladě 
má dojít ke vkladu práva, musí 
obsahovat veškeré obsahové ná-
ležitosti nezbytné k posouzení 
její způsobilosti být takovou 
listinou.

• právní úkon, týkající se pře-
vodu práva (vzniku, změny nebo 
zániku) je určitý a srozumitelný

Např. pokud je předmětem 
převodu dům, musí být určen 
číslem popisným nebo evidenč-
ním, eventuálně způsobem uží-
vání (pokud nemá číslo popisné 
nebo evidenční), dále číslem 
stavební parcely, na které stojí, 
obcí a katastrálním územím. Při 
převodu oddělené části pozemku 
nebo zřizování práva odpovídají-

cího věcnému břemenu k věci je 
podmínkou určitosti vyhotovení 
geometrického plánu, který musí 
být nedílnou součástí smlouvy 
a mít souhlas územního plánu 
podle stavebního zákona.

Určitostí právního úkonu ne-
ní myšlena jen určitost převodu, 
ale i řádné označení účastníků 
smlouvy. Ti musí být označeni 
identifikačními znaky (u fyzické 
osoby jméno, příjmení, datum 
narození a trvalé bydliště, u 
právnických osob název, sídlo, 
identifikační číslo).

• právní úkon je učiněn v přede-
psané formě

Podle ustanovení § 46 ob-
čanského zákoníku musí mít 
smlouvy o převodu nemovitostí 
písemnou formu a projevy účast-
níků smlouvy musí být na téže 
listině.

• účastníci řízení jsou oprávně-
ni nakládat s předmětem právního 
úkonu

Způsobilost nakládat s před-
mětem právního úkonu není po-
suzován jen z pohledu toho, kdo 
právo pozbývá, ale i z pohledu, 
zda ten, kdo právo nabývá, tako-
vé právo nabýt může (devizový 
zákon).

• účastník řízení není omezen 
právními předpisy, rozhodnutím 
soudu nebo jiného státního orgánu 
ve smluvní volnosti

Katastrální úřad musí při-
hlédnout k omezení smluvní 
volnosti, vyplývajícímu z předpi-
sů veřejného práva, k rozhodnutí 
orgánů soudů, na jejichž podkla-
dě je omezeno dispoziční právo 
vlastníků zapsaných v katastru 
nemovitostí zápisem poznámky.

• k právnímu úkonu účastníka 
byl udělen souhlas podle zvláštního 
předpisu

Tak např. zákonní zástupci, 
pokud spravují majetek těch, 
které zastupují, potřebují k ma-
jetkovým dispozicím s věcnými 
právy zastoupených schválení 
soudu. 

Ing. Mikulášek,  Hlučín
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Hlučín - O rozšíření úřed-
ních hodin celého městského 
úřadu rozhodlo vedení města 
Hlučína. Ve zkušebním pro-
vozu budou počínaje únorem 
každé první pondělí v měsíci 
úřední hodiny ne do 17 ho-
din jako dosud, ale do 19.00 
hodin. Ve zkušební době bu-

dou úředníci sledovat zájem 
a spokojenost klientů s tímto 
rozšířením. Zkušenosti a ohla-
sy budou vyhodnoceny a pro-
mítnuty do dalšího období. 
Tato změna doplňuje před ne-
dávnem rozšířené úřední hodi-
ny odboru dopravy a silničního 
hospodářství, kdy k ponděl-

kům až čtvrtkům přibyly ještě 
„úřední“ pátky, na které je však 
nutné se objednat prostřednic-
tvím rezervačního systému na 
Internetu www.hlucin.cz

Také rozšířením úředních 
hodin plní vedení města své 
předvolební sliby.

Ing. Jarmila Harazinová

Další rozšíření úřeDních hoDin


