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Vše začalo a skončilo telefonátemPrima rodiče bydlí Ve Vřesině

Se jménem Dr. Ericha Šefčíka 
jsem se setkávala v různých pub-
likacích. V roce 1998 bylo v dení-
ku Svoboda uvedeno jeho jméno  
v článku příznivě hodnotícím 
mou první knížku příběhů v ná-
řečí „Co na Prajzské se stalo a co 
povědalo...“ Osobně jsem jej pak 
poznala o několik dní později.

Vše začalo telefonátem. Pan 
doktor projevil přání mít mé 
knížky na kravařském zámku, 
kde působil jako ředitel Kultur-
ního střediska. Byla to pro mě 
velká čest a tak jsme se hned 
druhý den za ním s manželem 
vydali. Přiznám se, že nás pře-
kvapil, lépe řečeno šokoval, jeho 
svérázný projev, který nikdy, jak 
jsem se nesčetněkrát přesvěd-
čila, nepostrádal notnou dávku 
peprného humoru. Od té doby 
jsme se pak setkávali, dovolím 
si říct  jako přátelé, při různých 
příležitostech, ale hlavně při 
vernisážích jak na kravařském 
zámku, tak v hlučínském Kultur-
ním domě, kde nikdy nechyběl  
při představování mých nových 
knížek.  

Nemohu nevzpomenout na 
historku, kterou mi vyprávěl 
poté, co jsem se pochlubila 
korespondencí se zaníceným ro-
dákem z Hlučínska, žijícího již 
přes padesát let v Brně, panem 
profesorem Antonínem Hart-
mannem. Pan doktor Šefčík jej 
znal ze svých univerzitních studií 
v Brně a vzpomínal na jednu ze 
svých zkoušek, kde jako přísedící 
zkušební komise byl mimo jiné 
právě zmíněný pan profesor. 

Student Šefčík odcházel po 
vykonané zkoušce, když jej u 
dveří ještě zarazil profesor  Hart-
mann:

- Kolik vás tam ještě je?
- Tře! 
- Ty jsi z Hlučínska, že?
- Jak jste to poznal?
- Podle řeči!
Student nechápavě civěl:
- Jak podle řeči?
- Cos mi odpověděl na otázku 

kolik vás tam ještě je?
- No, tři.
- Ne, ne. Pravěl jsi „tře“ a ja 

tež pochazam z Hlučinska. Moja 
rodna dědina su Hněvošice! pře-
šel pan profesor s neskrývaným 
potěšením do hlučínského ná-
řečí. Zkouška se tenkrát trochu 
protáhla a zbylí „tře“ čekatelé na 
zkoušky připomínali vodníky.

PhDr. Erich Šefčík – pilný,  
pracovitý člověk, s jehož zájmem 
o náš region se můžeme setkat  na 
každém kroku, hlavně v literatuře 
faktů. Pokud není přímo autorem 
nějaké publikace o Hlučínsku, 
tak určitě najdeme jeho jméno 
v tiráži knihy.

  Na autogramiádě dne 24. září  
2004 jsem marně čekala na pana 
doktora a jeho jadrné hodnocení. 
Vše začalo telefonátem a bohužel 
i skončilo: Pan doktor Šefčík 
v noci 15. října 2004 zemřel.

Jana Schlossarková         

Odešel přítel,  
svět v slzy se mění,

v Charónově loďce, přes řeku zapomnění
odešel přítel......

Obecní úřad v Hati pořádá
 8. ročník festivalu hlučínských písní, tanců

a humorného vyprávění  s názvem
K O L A J A   2004.

Uskuteční se v neděli 21. listopadu 2004
v sále Kulturního domu v Hati.

Začátek je v 15.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme.

Halloween – sVátek rozšklebenýcH dýní
Inspirováni řadou amerických 

seriálů si jistě bezprostředně vybavujete 
zástupy rozsvícených dýní, dětí v těch 
nejhrůznějších maskách a převlecích 
a plné misky sladkých pochoutek pro 
koledníky. Původním záměrem bylo si 
vykoledovanou výslužkou obohatit jinak 
chudý jídelníček, protože tento svátek se 
do Ameriky dostal pravděpodobně 
z Irska, společně s těmi, kteří překonali 
moře, aby šli za lepším životem. Název 
Halloween pochází z dobového výrazu 
All Hallow ś Eve, což je ekvivalentem 
našeho předvečera Všech svatých 

Výrobou duté dýně s rozšklebeným 
obličejem si můžete ukrátit nejedno 
podzimní pošmourné odpoledne, a 
ani nemusíte být Američanem a obíhat 

a děsit sousedy převlečeni za nejroz-
todivnější původce strachu. K výrobě 
se zpravidla používá odrůda velkých 
žlutooranžových dýní, které nahradily 
původně používanou řepu, protože jsou 
mnohem dekorativnější. 

První krok spočívá ve vydlabání 
dužiny, druhý v zajištění stability. Po-
kud se dýně kymácí, je třeba spodní 
špičku trochu seříznout. Kolem stopky 
pak vykrojíme víko a do něj uděláme 
dírku (jakýsi improvizovaný komín 
pro odvod vzduchu). Čím více dužiny 
vydlabete, tím lépe, protože tím déle 
vám slupka dýně vydrží a nezkazí se. 
Poslední fáze spočívá ve vyřezání ot-
vorů v obličeji, kterými bude prosvítat 
světlo svíčky umístěné uvnitř.   

Mateřská škola ve Vřesině na 
Hlučínsku je součástí základní školy 
.Vzhledem k počtu obyvatel vesnice 
je malá ,spíš rodinného typu. Kama-
rádi jsou ve dvou třídách, po obědě 
odpočívají pouze v jedné herně. Hry 
a činnosti dětí během roku se neliší 
ničím od jiných školek. Obdivujeme 
barevný podzim, těšíme se na Váno-
ce, radujeme se na jaře a neumíme se 
dočkat prázdnin.

Začátkem října se začalo ochla-
zovat a vyprávěli jsme si s dětmi 
o počasí na podzim, o oblékání a ne-
mocech. Při oblékání panenek nastal 
problém, protože nové panenky měly 
jen letní oblečení. Jak už to u dětí bý-
vá, asertivitě se totiž teprve učí, došlo 
ke konfliktu. Malé děti tomu říkají 
žalování mamince, dospělí informují 
rodiče, takže do týdne měly všechny 
panenky svetříky, čepice, šály, kama-
še, dokonce i ponožky a vše barevně 
ladící. Ruční práce, materiál, zásluha 
maminky Ivany.

Koncem října každý rok dopro-
vázejí děti s rodiči všechny „brouč-
ky“ do svých zimních pelíšků. Aby 
nezabloudili, svítí jim děti na cestu 
svými lucernami a různými světýlky. 
Letos si rodiče celý průvod broučků 
důkladně připravili i s kostýmy. 
Týden před průvodem přišli do 
školky Ferda Mravenec s Beruškou, 

vyprávěli dětem o svých problémech 
se zimou, o svém způsobu života. 
Další týden děti se svými dospě-
lými kamarádkami „studovaly“ 
život hmyzu. V pátek 22. 10. 2004 
v 17,30 hodin přišly děti se svými 
rodiči a tetami s lampióny a světýlky 
na domluvené místo na kraji vesnice. 
Poznávacím znamením byla tykadla 
na hlavě a krovky na zádech. Přišli 
všichni. Ferda s Beruškou, Brouk 
Pytlík i Koník. Bavily se nejen děti, 
které se dočkaly malého překvapení 
v podobě svítícího náramku. „Můj 
táta je Pytlík“, hrdě hlásal malý 
Radim. Michalka s jiskrami v očích 
broukla: „Koník je moje teta!“ „Ty 
jo, ten Koník doopravdy žral trávu,“ 
ozvalo se z davu.

Pro mne, pozorovatele zvenčí 
bylo překvapením, že průvodu 
broučků se aktivně účastnili rodiče, 
kteří už dávno nemají děti ve školce.  
Kostýmy pro dospělé zajistila ak-
tivní maminka Karla až z Brna. Za 
půjčení „zaplatila“ babička Helenka 
upletením dvou šálů pro Křemílka 
a Vochomůrku. Další rodiče při-
pravili na závěr dobrý čaj a obrovský 
oheň na místním Výletišti. Úplně 
normálně si společně hráli dospělí 
i děti a všem se to viditelně líbilo.

Magda Šmolková
učitelka MŠ Vřesina
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listoPadoVá zaHrádka

Ryby na listopad
1. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
2. den - dobrý zrána průměrný 

po poledni
3. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
4. den - průměrný zrána doce-

la dobrý po poledni
5. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
6. den - průměrný zrána doce-

la dobrý po poledni
7. den - dobrý do 15.00 hodin
8. den - průměrný od 15.00 

hodin
9. den - dobrý pouze po po-

ledni
10. den - dobrý pouze po 

poledni
11. den - docela dobrý po 

poledni
12. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
13. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
14. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
15. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
16. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
17. den - špatný den
18. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
19. den - je dobrý zrána, prů-

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

měrný po poledni
21. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
22. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
23. den - je celý průměrný
24. den - velice dobrý od 

16.00 hodin do setmění
25. den - je celý docela dobrý
26. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
27. den - špatný den
28. den - velice dobrý od 

15.00 hodin do setmění
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. den - dobrý zrána docela 

dobrý po poledni

Petrův zdar

rybáři, Pozor!
Už jste se nabažili krásy vý-

stav, které pořádali zahrádkáři 
a máte určitě vybrané odrůdy, 
které budete sázet na vašich 
zahrádkách a které by vám měli 
v dalších létech přinášet jen sa-
mou radost z úrody.

Také pak ty nejkrásnější plo-
dy donesete na výstavy a budete 
pyšní na to, jak krásné ovoce 
jste dovedli na svých zahrádkách 
vypěstovat. Ti, kteří v červnu 
nepřetrhávali jablka na větší 
vzdálenosti a ponechali všechny 
na stromech, mají mnoho ma-
lých, které stejně nejsou k ničemu 
a nehodí se ani na kalvados. Tito 
zahrádkáři můžou být zklamaní 
také příštím rokem, když jim ty-
to stromky vynechají v plodnosti. 
Letos se hodně vysílily a nemají 
tolik zásob živin, aby příštím 
rokem po odkvětu udržely ovo-
ce. Jedná se hlavně o jádroviny, 
broskve a meruňky.

I když už vidíme květní pupe-
ny na příští rok, tak ještě nemá-
me vyhráno. Kdo si vzal mé rady 
z června o protrhávání plodů, ten 
nemá problémy s nekvalitním 
ovocem. Musíme pamatovat na 
jaře stromky řádně pohnojit, 
a to nejlépe CERERITEM, 
který obsahuje hořčík. Také nás 
letos velmi potrápilo sucho, které 
mělo vliv i na kvalitu, a to jak 
na velikost, tak na vybarvenost 
ovoce, což jsme mohli vidět i na 
našich výstavách. Každý rok 
není ideální a proto se s tímto 
musíme smířit a čekat a doufat, 
že příští rok bude lepší. Teď se 
zaměřme hlavně na to, aby jsme 
nakoupili dobrý sadbo-
vý materiál a u jabloní také 
na patřičné podnože, jak 
jsem vám poradil v posled-
ním čísle tohoto listu. Řád-
né zvolení podnoží je zá 
klad úspěchu pro dobrý vývoj 
růstu a úrody stromků.

Kdo jste ještě nestihli zasázet 
česnek, můžete toto učinit i v lis-
topadu, ale nezapomeňte tento 
před sázením namořit buď sulkou 
nebo i kuprikolem. Také odstraň-
te od stromků mulč, ať tam ne-
přezimují myši, hraboši a slimáci. 
Po opadu listí na broskvoních už 
můžeme provést postřik proti 
kadeřavosti listu a to: KUPRI-
KOLEM nebo ŠAMPIÓNEM. 
Letos se obzvlášť projevila kade-
řavost, tak už teď tomu můžeme 
zabránit. Musíme také shrabovat 
opadané listí a toto můžeme dát 
na hromádku a přikrýt nějakým 

víkem. Do jara se toto slehne 
a můžeme je pak použít buď 
do kompostu nebo na založení 
pařeniště.

V okrasné zahrádce můžeme 
stále ještě vysazovat cibulovi-
ny     a hlízy květin, které už 
v listopadu můžete nakoupit 
v některých Supermarketech za 
velice sníženou cenu u doprodeje. 
Je to velice dobrá investice pro 
obohacení naší okrasné zahrádky 
ať už se jedná o tulipány, narcisy, 
modřence a další.

Také okrasné stromky a keře 
můžeme ještě i v listopadu sázet 
na zahrádkách. Když však tyto 
sázíme koncem listopadu, tak 
musíme pamatovat tyto na jaře 
zatlačit, neboť je mráz vytlačil 
a mezi kořeny by se dostával 
vzduch a tyto rostliny by mohly 
uschnout. Pozdě sázené už nám 
do zimy neprokoření vlivem stu-
dené půdy. Ale na toto vás upo-
zorňuji každý podzim, tak si to 
určitě pamatujete. Také pamatuj-
te na zazimování růží a to tak, že 
je ostříháte nahrubo asi na 50 cm 
a můžete kořenový bal přikrýt 
i suchým listím proti promrzání. 
Ještě lépe je dobrý proleželý, ale 
stačí i slamnatý hnůj. I toto velice 
chrání růže před mrazem.

Už si také můžeme opatřit 
semena, hnojiva a postřiky, které 
budeme potřebovat na zahradě 
na jaře. Semena zeleniny nebo 
květin jsou ty samé, jako když je 
koupíte na jaře.

Ještě se chci zmínit o výstavě 
,,Život na zahradě“, která se 
konala na Černé louce v Os-
travě od 30. září do 3. října. 
Vystavovalo tam 6 územních 
rad (okresů) a to: Ostrava, Kar-
viná, Frýdek-Místek, Opava, 
Nový Jičín a Bruntál. Tuto 
výstavu navštívilo přes 5000 
milovníků zahrádek a určitě byli 
všichni velice nadšení pestrostí 
a bohatostí různých sortimentů, 
ať už zeleniny, ovoce, květin, 
kaktusů, ale i práce šikovných 
rukou jsme měli možnost obdi-
vovat.

Dále pak včelaři předváděli 
své umění i výrobky. Nechyběl 
ani stánek s moravskou slivovici 
prodejní stánky s okrasnými 
stromky a keři, kaktusy, ale ta-
ké se semeny paprik a různými 
cibulovými květinami. Také 
bylo letos pamatováno na dobré 
občerstvení. Byly také různé 
přednášky a odborné porady 
přímo na místě výstavy. Také 

instalace výstavy byla letos pře-
hlednější než vloni. Nebyly tam 
zástěny pro každou územní radu, 
ale celý areál byl přehledný a od-
dělovaly to jen nízké plůtky ši-
kovně řešené. Navíc bylo možno 
si koupit různé časopisy a knížky 
se zahrádkářskou tematikou.

Také tam vystavovali pěstitelé 
jiřin z Polska, a to v opavském 
areálu a ze Slovenska v areálu 
Frýdku-Místku. Bylo to krásné 
zpestření této určitě vydařené 
výstavy. Kdo jste tuto výstavu 
navštívili mi dáte určitě za prav-
du, že se velice vydařila.

A ještě kdyby jste zažili tu 
námahu u její instalace, ale také 
v průběhu výstavy a hlavně pak 
rušení a úklidu všech věcí, včetně 
stolů, tak toto určitě dovedete 
náležitě ocenit. Ale dělá se to 
pro propagaci naší krásné záliby. 
Je jen škoda, že máme tak málo 
mladých následovníků v našich 
organizacích. Bylo to vidět 
i u prací na této výstavě, kde se 
podíleli převážně starší důchodci 
mnozí kolem 80. roků. Ale tito 
lidé to dělali s láskou k přírodě 
a nadšením. Byli hrdí na to, že 
jejich celoroční námaha byla 
oceněna na této výstavě. Bude-li 
výstava zase v příštím roce, určitě 
se přijďte zase podívat a načerpat 
nové poznatky pro vaši zahrád-
kářskou tvorbu.

Nesmím také opomenout po-
děkovat těm organizacím, které 
pořádaly samostatné výstavy ve 
svých obcích. Ať to byla vinařská 
oblastní ve Velkých Hošticích, 
Oticích ovocnářská, ale také 
v Bolatieích, Štěpánkovicích, 
Háji ve Slezsku, Opavě-město, 
nebo společná Ludgeřovice-Petř-
kovice. Všem patří hluboký obdiv 
jejich reprezentace zahrádkářů.

Jistě už máte v zásobě potravu 
pro ptactvo na zimu. Také o tyto 
pomocníky se musíme postarat, 
aby nám zase pomáhali ničit 
škůdce a ušetřili postřiků che-
mických, které jsou rok od roku 
dražší. Už začátkem prosince si 
můžeme připravit vitamíny na 
zimní období, jako je vysázení 
do květináčů cibuli, pažitku, 
petržel a tyto necháme ještě na 
chladném místě.

Doufám, že jsem vám rozdal 
dost úkolů pro tento listopad 
a půlku prosince a více si zase 
nechám do příštího čísla novin 
a tím se s vámi loučí a těší zase 
na nové č1ánky:

Erich Duxa z Borové
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Čím míň rozumíš, tím více …(tajenka)
            Murphyho zákon
VOdOrOVně: A. Dívčí jméno; halena (nář.); vtlačil (nář.); horolezecká 

potřeba; zdrhovadlo. B. Svatební květina; umělecký zlomek; ženské jméno; hliní-
ková fólie; souhlas. C. Solmizační slabika; odpad z hedvábí; část vozu; květenství; 
kbelík; cizokrajná rostlina. D. Cestovní průkaz; hlasitě; soutěž; letadlo; lehání. E. 
Římská 4; troubit; patron; chemická značka olova; vak. F. Psovitá šelma; řetěz 
(nář.); nové (něm.); řezací nástroj; avivážní přípravek; značka tlaku. G. Pevný 
provaz; protiklad; kofeinový nápoj; gibbon; mastná kapalina. H. Edém; králové 
zvířat; gramofonová deska; čekat (nář.); vrata; korýš. CH. Ubytování; průběh; 
židovský řezník; tanec; dívčí jméno.

SVISLE:1. Značka českých letadel; SPZ Opavy. 2. Harmonie; SPZ Lito-
měřic. 3. Chemická značka hliníku; primáti; šachová figura; písmeno abecedy. 
4. Dívčí jméno; oplatek. 5. Osvědčení; puška. 6. Ostrov v Chorvatsku; železa. 
7. Značka délky; brazilská bavlna; koberec (nář.). 8. Snížený tón; kypřit pluhem; 
pobídka. 9. Starosta; tímto způsobem; iniciály ministra Dostála. 10. Obojživelník; 
enko; bakterie. 11. Nemocný (angl.); jednotka objemu v Dánsku; mužské jméno. 12. 
TAJENK A. 13. Podpis anonyma; SPZ Prahy; část plochy. 14. Opice; hele (nář.); 
poloměr. 15. Český veletok; mzdy. 16. SPZ Staré Lubovni; znak; soubory fotografií. 
17. Bicykl; Ludolfovo číslo; válka (angl.). 18. Melodické ozdoby; prodejna (nář.). 
19. Obložený rohlík; zájmeno. 20. Islámský bůh; hornina. 21. Zaštěkal; orientální 
vodní víla. 22. Jiné (nář.); spojka. 23. Předložka; písmeno „K“.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 26. 11. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 
200,-Kč.
Výhercem křížovky za říjen je Alfred Konečný, Hlučín...  Blahopřejeme.

křížoVka

obecní úřad kozmice

pátek 5.11. a sobota 6.11. v 19.30 hod.
ZrůdA USA – psychologický, kriminální MN

sobota 6.11. a neděle 7.11. v 17.00 hod.
HELLbOy USA – dobrodružný horor MP 

pátek 12.11. a sobota 13.11. v 17.00 hod.
GArfIELd VE fILmU USA – rodinná komedie MP

pátek 12.11. a sobota 13.11. v 19.30 hod., neděle 14.10. v 17.00 hod.
TErmInáL USA – romantická komedie MP 

úterý 16.11. v 19.00 hod., středa 17.11. v 17.00 hod.
STEpfOrdSKé pAnIčKy USA – hororová komedie MP od 12 let

pátek 19.11. v 19.30 hod., sobota 20.11. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 21.11. 
v 17.00 hod.
SExbOmbA Od VEdLE USA – romantická komedie MP od 12 let

neděle 21.11. v 15.00 hod. Představení pro děti
pOVÍdánÍ O pEJSKOVI A KOčIčCE Pásmo kreslených pohádek

pátek 26.11. v 19.30 hod., sobota 27.11. v  17.00 a 19.30 hod.
HOLKy TO CHTěJ TAKy 2 SRN – komedie MP od 12 let

neděle 28.11. v 17.00 a 19.30 hod.
HOrEm pádEm ČR – komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás ro-
zesměje MN

ProGram kina mír HlUčín
listoPad 2004

Při našem posledním rozhovoru 
nám paní starostka sdělila, že hodlá 
ukončit starostování a svému nástupci 
zanechat obec bez dluhů. Splnila své 
předsevzetí? Jak se Vám starostuje?

Tak nejdříve k první otázce, splnila 
vše jak si předsevzala. Obec zanechala 
bez dluhů a nějakých případných 
restů. Její činnost jako starostky hod-
notím velice kladně, byla a je starost-
livá a vůbec její počínání bylo a je ke 
prospěchu obce.

Přál bych každému novému staros-
tovi, aby přebíral obec v takovém stavu 
jako já. K tomu musím ještě dodat, že 
bývalá starostka je členkou rady, takže 
když potřebuji v něčem poradit nebo 
pomoci, mohu se na ni obrátit. Ještě 
musím dodat, že nejen předala obec 
bez dluhů, ale v pokladně zanechala 
několik miliónů, takže jí děkuji za 
všechny kozmické občany.

Jak se mi pracuje na obci? Musím 
otevřeně prohlásit, protože funkci 
starosty dělám jako neuvolněný, že 
oceňuji přístup mého zaměstnavatele, 
který mi toleruje případné uvolnění 
v práci při plnění úkolů starosty (svou 
práci si ovšem musím vykonat na 
obou pracovištích) a na druhé straně 
přístup pracovníků obecního úřadu, 
kterým bezpochyby přibylo práce. 
I jejich přístup vysoce oceňuji. Zároveň 
děkuji  manželce a rodině za podporu 
a pochopení, protože jak se říká „doma 
se moc neohřeji“. 

Letošní rok jste již prožil jako starosta 
obce, jaké investiční akce jste prováděli?

Vzhledem k tomu, že v dubnu do-
šlo ke změně DPH, tak jsme se snažili 
do tohoto data profinancovat a provést 
většinu investičních akcí. Jednalo se 
především o zřízení nového veřejného 
osvětlení v celé obci, kde tímto opatře-
ním došlo k úspoře cca 15 % nákladů 
na osvětlení, což odpovídá současným 
standardům. Upravili jsme také sál 
v restauraci a vybudovali únikové 
vchody, provedli opravu havarijního 
stavu kanalizace u restaurace, opravu 
střechy sálu a nový nátěr fasády. Tím 
byla splněna naše další etapa.

Dále jsme provedli stavební úpravy 
na ulici Strmá. Provedli jsme taktéž 
položení nového živičného povrchu 
na ulici Nová a prodloužení celé této 
komunikace, včetně pokládky kanali-
zace a vybudování vodovodního řadu. 
Z dalších akcí bych namátkou mohl 
jmenovat úpravy školní jídelny, opravu 
věže hasičské zbrojnice a v neposlední 
řadě i opravu hřbitovní zdi. Na těchto 
akcích bylo proinvestováno cca 6,5 mi-
liónu korun. Tím, že jsme vše provedli 
do konce dubna, tak jsme ušetřili 800 
tisíc korun.

Má obec z toho, že provozuje restau-
raci f inanční příjmy?

Musím poopravit vaši otázku. 
Obec jako taková neprovozuje obecní 
restauraci. Je je jejím vlastníkem a celý 
objekt pronajímá. Do obecního roz-
počtu tak  přicházejí finance ze solid-
ního nájmu i když náklady posledních 
let převyšovaly příjmy. Když vezmu 
v úvahu, že došlo k rozšíření ubytová-
ní, provozu holičství, butiku, byl zřízen 
lapač tuků a další vylepšení, jsme velice 
spokojeni a naše úsilí a náklady se 
nám pozitivně projeví v dalších létech. 
Jednoznačně můžeme konstatovat, že 
provedenými stavebními úpravami 
došlo k vysokému zhodnocení objek-
tu celé restaurace a  také ke zlepšení 
vzhledu  naší obce.

To, že si obec dovolila provozovat 
restauraci byla svým způsobem trou-
falost, myslím, že jste měli vše dobře 
promyšleno a vyplatilo se vám to? 

Musím říci, že svým způsobem to 
byla troufalost, když  jsme tolik finanč-
ních prostředků vložili do naší obecní 
restaurace, ale vidím že dobrá. Když 
vezmu v úvahu, že naše společensko 
zájmové-organizace sálu u restaurace 
využívají vlastně téměř zdarma, tak to je 
pomoc občanům. Vidím také, že v po-
slední době využívají naši restauraci i ji-
né organizace a občané z jiných vesnic, 
například pro konání hostin svatebních, 
smutečních nebo schůzí a konferencí. 
To je pro nás radostné. Je to zviditelnění 
obce Kozmice v širém okolí.

Co vás čeká v příštím roce?
Máme problém s naším dětským 

hřištěm, které je na soukromém po-
zemku, který musíme vrátit. Povedlo 
se nám získat pozemek od kozmické 
farnosti, ale než tento pozemek přejde 
do našeho vlastnictví musíme překo-
nat řadu administrativních úkolů. Na 
tomto místě hodláme příští rok zřídit 
oddechovou zónu s dětským hřištěm. 

Pak musíme opravit chodníky 
u hlavní silinice, nejsou takové jaké 
bychom si přáli mít. Další problém 
máme s bezpečností přístupu na fot-
balové hřiště, kde v posledních létech 
je hodně havárií. V současné době se 
zpracovává projekt na vyřešení bez-
pečnostního přechodu. Čeká nás také 
problém čištění odpadních vod, kde 
jsou vlastně tři možnosti jejich čiště-
ní, a to je napojit se do Hlučína nebo 
Dolního Benešova a nebo si postavit 
svou čističku. Zatím ještě sledujeme  
a čekáme na vývoj a ceny technologií 
čističek, které v posledních létech 
klesají. Dalším problémem, který nás 
a naše občany trápí, je nedostatečný 
tlak vody na „horním“ konci vesnice. 
Jsou to velké problémy, ale věřím, že se 
s nimi dokážeme „poprat“ a že se vše 
vyřeší ke spokojenosti našich občanů, 
což je náš cíl.

Děkuji Luk   
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Historie města –„kraVařští Ve VírU staletí“

cyklUs „cHrámoVé staVby na HlUčínskU“
Kostel sv. Floriána v Kozmi-

cích
Výstavba svatostánku v Kozmi-

cích spadá do začátku 19. století, 
přesněji do roku 1802, kdy byl po-
ložen základní kámen. Před tímto 
datem v Kozmicích nebyla ani škola 
a Kozmice spadaly k farnosti i školu 
v Bohuslavicích. Poté, co byl kostel 
vyzděn až po okna, přišel zákaz po-
kračovat ve stavbě a bylo přikázáno 
postavit školu. K její výstavbě byl 
použit materiál určený původně ke 
stavbě kostela. 

P. Ignác Hein byl jmenován 
duchovním správcem v Kozmicích 
v listopadu 1804. V témže roce byl 
zřízen u kostela i hřbitov, posvě-
cen byl 8. ledna 1805. Následky 
přerušení stavby se ukázaly být 
hrozivými v roce 1844, kdy hrozila 
klenba spadnutím a kostel musel 
být uzavřen. Teprve do roku 1881 
spadá omítnutí trámů podbitých 

deskami a vystavění nové sakristie 
s oratoří. V roce 1884 byl zvětšen 
hřbitov a vybudována hřbitovní zeď. 
Do roku 1889 spadá zakoupení nové 

Křížové cesty a v r. 1899 se opravily 
varhany i střecha. Po první světové 
válce, v roce 1919 získaly Kozmice 

samostatnou duchovní správu. Fara 
se začala stavět v roce 1925, do té 
doby bydlel P. Maxmilián Trullay 
ve škole. V roce 1926 se  začaly 
konat také sbírky na stavbu nového 
chrámu, neboť chrám z roku 1804 
byl již značně poškozen. Se stavbou 
se započalo v březnu 1934. chrám 
byl posvěcen v říjnu 1936, na svátek 
sv. Lukáše.  Během 2. sv. války byl 
kostel bombardován spojeneckými 
letadly, neboť dík absenci věže byl 
pokládán za skladiště. V roce 1947 
se kostel dočkal oprav a pořízení 
nových oken, v roce 1948 pak oz-
dobné malby. Za působení P. Aloise 
Hanzelky byl vysazen i park, který je 
ozdobou obce do dnešních dní.

Fara z roku 1926 byla již neo-
byvatelná a bylo potřeba vystavět 
novou, blíže kostela. Byla zkolau-
dována roku 1958. P. Josef Gottfried 
se od roku 1965 zasluhoval o opravy 
kostela v podobě omítnutí kostela 

zvenčí, výměny střešní krytiny a in-
stalace elektrického topení. 

Po roce 1989 došlo k plynofikaci 
fary a zavedení vody do kostela. 
Největší úpravy okolí kostela spa-
dají do roku 1996, kdy se pozornost 
věnovala dosazení parku a instalaci 
venkovního osvětlení. Faru od roku 
1994 obývá P. Petr Šustáček.  

V roce 2002 se chrám dočkal 
i výstavby věže. Její základy byly sice 
položeny už v roce 1936, ale během 
války se od stavby upustilo a k disku-
si o dostavbě došlo teprve v polovině 
90. let.  Věž má čtvercový půdorys, 
přechází v bílou kopuli  a je zakon-
čena čtyřmetrovým irským křížem 
s kruhovým prstencem, v němž 
jsou vyznačeny čtyři symboly živlů 
(voda, slunce, oheň a vzduch). Do 
útrob kopule byly zavěšeny také nové 
zvony Panna Maria (660 kg) a svatá 
Hedvika (330 kg), které doplní starý 
zvon svatý Florián. 

Pokračování z minulého čísla
Majetný muž a vážený pán Petr 

Strážnický z Kravař pokračoval v za-
počatém díle zesnulého strýce Lacka. 
Po předčasné smrti otce Václava byl 
chlapec vychováván u strýce stejno-
jmenného Petra I. z Kravař v jeho 
plumlovském sídle. Od této význam-
né osobnosti, otcova bratra, pochytil 
množství cenných zkušeností pro ve-
dení hospodářství. Ty mu přišly vhod 
v dospělosti, když vedl samostatné 
dominium na Strážnici, které zdědil 
po dědovi Beneši II. z Kravař. Dlou-
há léta ho zveleboval a s výjimkou 
účasti na panských sněmech v Olo-
mouci se veřejnému životu vyhýbal. 
Teprve po smrti svého vychovatele, 
Petra I. Plumlovského z Kravař (†16. 
1. 1411), zasedl ve funkci nejvyššího 
komořího o rok později, 25. 2. 1412 
na sněmu v Olomouci. Právě v tomto 
období přitáhlo Petra Strážnického 
charisma strýce Lacka, kterého už 
roku 1406 učinil poručníkem svých 
statků i synů Václava a Jiřího, které 
měl z manželství s Magdalenou 
z Pernštejna. Po boku strýce Lacka, 
moravského hejtmana, se začal pohy-
bovat v centru dění na Moravě. Tím si 
také získal důvěru panovníka Václava 
IV., který ho po strýcově smrti jme-
noval svým zástupcem, hejtmanem 
moravským. Svůj slib, šíření Husova 
učení, Petr plnil i na Opavsku, tedy 
i v Kravařích a Koutech.

Mezitím Petrův výmluvný 
a ambiciózní bratranec Jindřich III. 
z Kravař na Plumlově vypověděl krá-
li věrnost a přešel do tábora vládcova 

bratra Zikmunda. V roce 1419 po-
býval v jeho družině v Linci, odkud 
kritizoval Václava IV. za jeho neroz-
hodnost vůči vzmáhajícímu se husit-
skému hnutí. Po smrti krále Václava 
IV. v červenci 1419 přerostly události 
v příštím měsíci v husitskou revoluci. 
Římský a uherský král byl o Váno-
cích v Brně. Tady mu vedle českých 
katolíků, částí husitských velmožů 
a zástupců některých měst slíbili 
poslušnost i moravští páni a podpory 
se mu dostalo rovněž od slezských 
stavů. Po uchopení moci na Moravě 
zbavil Zikmund šlechtice, inkli-
nující k husitství, jejich postavení. 
Ještě v prosinci sesadil také Petra a do 
úřadu 1. muže na Moravě jmenoval 
jeho bratrance Jindřicha z Kravař. 
Zikmund hledal se svým vlivným 
stoupencem, knížetem Přemkem 
Opavským, jak oslabit Petrovu pozici 
na Opavsku a zde ho zbavit i majetku. 
Za vznikajících nepokojů mocný pán 
z Kravař reálně vyhodnotil situaci 
a prasídlo svých předků, Kravaře, 
a ostatní statky ve Slezsku rozprodal. 
Stalo se tak roku 1420, kdy o koupi 
Kravař a Koutů projevil zájem Miku-
láš ze Šlevic, kterému byly oba statky 
s vrchním právem postoupeny. Když 
papežský legát na Vratislavském 
sněmu 24. dubna 1420 vyzval dele-
gáty ke   kruciátě, chopil se iniciativy 
přítomný Zikmund. Úvodní 
křížová výprava v červenci na 
Vítkově skončila debaklem. Než 
se Zikmund stáhl zpátky na 
Moravu, byl ve Svatovítské  
katedrále spěšně korunován 

českým králem. Proti odbojným 
Pražanům se znovu vypravil v říjnu. 
V čele vojska moravských stavů 
a měst táhl Jindřich. Podle kronikáře 
se 1. listopadu s vojáky snažil zdolat 
nejstrmější svah Vyšehradu. Mladý, 
svobodný moravský hejtman tu byl 
těžce zraněn a po přijetí svátosti 
zemřel. Pochován byl na Pankrác-
kém hřbitově. Až na Odry, které 
vysoudila Lackova dcera Eliška, se 
většina statků Jindřicha i strýce Lacka 
s hrady Helfštýnem, Plumlovem 
a dalším zbožím staly majetkem 
Petra, nyní nejbohatšího šlechtice na 
Moravě. Petr na rozdíl od obou strý-
ců, jak to potvrzují desky olomoucké 
a brněnské, byl dobrým a spraved-
livým hospodářem a málokdy byl 
pohnán k soudům. U příbuzných 
se dědictví domáhal podle práva. 
Roku 1421 začal na jihu Moravy 
tvrdě potírat husitské hnutí uherský 
vojevůdce Pipo Spina ve službách 
Albrechta Rakouského. Petr ničivé-
mu náporu odolával, ale 17. 11. byl 
nucen kapitulovat. V boji pokračoval 
jeho syn Václav, který se s vojenským 
sborem probil ke Kutné Hoře. Za to 
ho musel na králův příkaz otec vydědit. 
Petrovy kolísavosti panovník využil 
a aby se mu zavděčil, znovu   ho jme-
noval moravským hejtmanem. Když 
však král  předal Moravu svému zeti 
Albrechtovi, Petr se od něho 
opět odklonil. Králův zeť začal 
r. 1424 pustošit i jeho statky. V od-
vetu Petr začal znepokojovat statky 
biskupské a Olomouc. Když viděl, 
jak při tom strádá poddaný lid, stáhl 

se do ústraní. Přál si mír a odsoudil 
pozdější výpady husitských vojsk. 
V dubnu 1429 se připojil k mírovým 
snahám v české otázce, které pro-
běhly neúspěšně v Bratislavě. Teror 
pocítila Morava po porážce křižáků 
u Domažlic.

V posledních měsících živo-
ta, v srpnu 1433, s bezohledným 
Albrechtem uzavřel pro své sy-
ny Václava a Jiřího příměří. Po 
sv. Jiří (24. 4.) následujícího ro-
ku skonal. Populární Petr II. 
Strážnický z Kravař, přestože 
nedosáhl velikosti svého strýce 
Lacka a ve svých aktivitách 
kolísal, byl jednou z předních 
osobností rodu. Bratři Václav a Jiří 
po otcově skonu hospodařili spo-
lečně. Po skončení bojů, kterých se 
zúčastnil udatný Václav, se mladší 
Jiří pustil do obnovy zdevastovaného 
hospodářství. Museli se vypořádat 
s mnoha problémy (dluhy, soudy). 
V první polovině roku 1438 Václav 
zemřel. Osamocený Jiří zveleboval 
strážnické panství, dostavěl tamní 
hrad a věnoval pozornost výchově 
svých čtyř dcer. Kromě účasti na 
sněmech do politiky nezasahoval. 
Poslední mužský potomek rodu pánů 
z Kravař, Jiří Strážnický, začátkem 
dubna 1466 zesnul. Zaniklý slavný 
rod s ním vymřel po meči. Přesto mu 
jeho pevné místo v historii navždy 
zůstalo. My můžeme být hrdi, že je-
ho pramen vytryskl na malém statku 
v Kravařích na severu Moravy. Nic na 
tom nemění skutečnost, že na opač-
ném konci moravské země vyschl.
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UžiVí se Penzista s Penzijním PřiPojištěním?
Penzijní reforma je nutná. Sou-

časný systém je neudržitelný, stát 
nemá prostředky na výplatu penzí 
a bude hůř. Rada je jednoduchá: 
spořte sami. Jednou z možností je 
penzijní připojištění, které se nabízí 
již podle názvu. Může být vhodným 
doplňkem. Může ale státní penzi 
zcela nahradit? Každý zaměstna-
nec platí do státního rozpočtu na 
důchodový účet nemalou část mě-
síčního příjmu a zaměstnavatel mu 
další díl přidává. Za to mu náleží 
v době zaslouženého odpočinku po 
celoživotní práci starobní důchod. 

Vzhledem ke stárnutí populace 

a zkracování ekonomicky aktivní 
části života díky delšímu vzdělává-
ní se na penze nedostává dostatek 
prostředků. V současném systému 
průběžného financování důchodů, 
tj. kdy současná ekonomicky ak-
tivní generace „živí“ současnou ge-
neraci penzistů, je možné vyplácet 
skutečně jen malou, a stále menší, 
penzi. Výhled je ještě méně růžový 
a hrozí neúnosným zadlužováním 
- vždyť v roce 2030 by muselo být 
na důchody věnováno 15 % HDP! 
Reforma je tedy nutná a bude muset 
směřovat k zodpovědnosti občanů 
za své stáří. Jednou z možností, jak 

si ve stáří přilepšit a nespoléhat se 
na nejistý státní systém, je penzijní 
připojištění. Stát podporuje tuto 
formu spoření státním příspěvkem 
až 150 korun měsíčně a odpočtem 
z daňového základu do výše 12 tisíc 
korun ročně, přičemž maximální 
státní podpory lze dosáhnout při 
1 500 korun měsíčně. Pokud bude 
tuto částku spořit muž po dobu 
20 let a nebude-li připisováno 
žádné reálné zhodnocení, dostane 
doživotní rentu v reálné výši 2 612 
korun, měsíčně. Žena pak 2 182 
korun střední věk dožití žen je vyšší 
a je nutné s tím počítat při stano-

vování doživotní renty. „Průměrná 
žena“ bude dostávat nižší rentu po 
delší dobu. Například Penzijní fond 
České pojišťovny připsal za loňský 
rok zhodnocení účastníkům pen-
zijního připojištění 3,1 %, což při  
0,1 % míře inflace odpovídá přibližně 
3 % reálnému zhodnocení. Takováto 
míra zhodnocení odpovídá průměru 
připsaného zhodnocení penzijních 
fondů. Pokud budeme předpokládat 
průměrné roční reálné zhodnocení 
ve výši 3 %, což není zdaleka nere-
álné, výše uvedená reálná výše renty 
se zvýší na 3 565 korun u mužů 
a 2 978 korun u žen. 

ocHrana Před oHněm
Existuje skupina pověr, které 

lidé namnoze používají dodnes, 
a které se zabývají preventivní 
ochranou před „zlým“ ohněm. 
Například na Boží hod vánoční 
se házely ohni skořápky, aby 
neublížil stavení. Na Tři krále se 
kropily vodou všechny místnosti 
v domě, aby stavení nevyhořelo. 
O Velikonocích se pod krov 
umisťovaly uhlíky z pálení sva-

tých olejů, aby neuhodilo a neho-
řelo a za stejným účelem se umis-
ťovaly za trámy jívové větvičky. 
O Božím těle se z březových 
větviček dělaly věnečky, které se 
věšely do domu. V době bouře se 
na ochranu před ohněm zapalo-
valy hromničky nebo se vynášelo 
hřeblo (náčiní na prohrabování 
uhlí v peci) a chlebová lopata 
a vystavovaly se směrem k bouř-

ce, pak prý neuhodilo. Pokud 
vypukl oheň, byl pro vesničany 
důležitý směr a rychlost větru. 
Pomocí kouzelných prostředků 
se tyto faktory pokoušeli ovliv-
nit. Věřili, že pokud se nastaví 
otvorem na uchu k ohni díže, 
v níž se nikdy v pátek nemísil 
chléb, pak se vítr zcela jistě otočí 
a oheň neohrozí stavení. Velmi 
archaická je představa, že k ohni 

nemají přistupovat těhotné ženy 
nebo ženy v menstruaci, oheň 
prý jejich přítomností zmohutní 
a není k uhašení.

Proti požáru se používalo také 
moci posvátných obrazů, mohl se 
tišit mlékem kojící ženy, kous-
kem chleba apod. Lid chtěl oheň, 
který si představoval jako živou 
lidskou osobu, napojit a nakrmit, 
aby pak dále „nežral“.

AUTOmOTOLAnd v. o. s.
Cihelní 44, Hlučín, Tel.: +420 595 043 827, Fax: +420 595 043 822
Jánská 18, Opava, Tel.: +420 553 613 555

Nenechte si ujít mimořádné atraktivní podmínky, které
jsme pro Vás připravili na vozy Renault Clio a Renault
Thalia. Na rozhodování máte totiž čas jen do konce listopadu.
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karty osUdU (PoVídka z HlUčínska)
Na Dušičky roku tisíc devět set 

třicet devět táhlo Haně na dvaaosm-
desátý rok. Byla už dost stará na to, 
aby věděla a viděla. Rozum jí stále 
sloužil, takže opravdu věděla a viděla. 
Před dvěma dny, v den kdy se stírají 
hranice mezi světem živých a mrt-
vých, si jako každý rok vyložila karty, 
aby věděla, čemu se má do dalších 
svátků přiučit. Zjistila ale, že se cesta 
uzavřela. Zemře. Brzy zemře. 

Stmívalo se a Hana šla na hřbitov, 
aby zapálila svíčky za své mrtvé. Příští 
rok budou zapalovat svíčku jí. Najde 
se někdo, kdo to udělá? Lidé se od 
ní začali odtahovat víc, než kdykoliv 
předtím. Cítila, jak se bojí. Nebáli se 
jen jí, báli se doby, která přišla. Byly 
to sotva dva měsíce, co začala válka 
v Polsku, a už chodily povolávací 
rozkazy i do Bohuslavic. Každý večer 
Hanu někdo navštívil, aby mu vyloži-
la v kartách budoucnost. Mladí muži, 
jejich matky, snoubenky. Hana každý 
večer vykládala karty a každý večer 
v nich viděla budoucnost. S Hitlerem 
přišlo zlo. Velké zlo, kterému se nedá 
ubránit. Nikomu neřekla úplnou 
pravdu, říkala jen tolik, kolik bylo 
nezbytně nutné. Nemohla ale lhát, 
ani karty předělat. Proto se o ni začali 
zajímat na obecním úřadě. Prý šíří 
mezi lidmi paniku. Paniku! Kdyby 
jim řekla všechno, to by byla teprve 
hrůza. 

Hana došla na hřbitov. Lidé se 
tvářili, že ji nevidí. Sotva pár žen 
našlo odvahu lehce jí pokývnout na 
pozdrav. Hana se na ně nezlobila, 
chápala je. Naučila se tomu už dávno, 
ještě v dobách, kdy byla ve službě 
v Hamburku.

Na hrobech zářily svíčky a rozsvě-
covaly hřbitov jak slavnostní chrám. 
Chvílemi zavál poryv chladného 
listopadového větru a světlo se roze-
chvělo. Hana pomalu došla k hrobu 
své rodiny. Zahleděla se na náhrobek 
a představila si na něm své jméno. 
Dělala to už řadu let, protože už byla 
přece jenom hodně stará, ale teprve 
letos měla jistotu, že den její smrti je 
tady. Cítila se smířená s životem, cítila 
se připravená na smrt.

Kdysi dávno, když ještě byla mla-
dá, měla svoje touhy, plány a lásky. 
Bylo jí osmnáct let, když odešla do 
severního Německa, aby si vydělala 
na výbavu. Zamilovala se do syna ze 
statku a věděla, že potřebuje peníze, 
aby mohla na sňatek s ním pomýš-
let. Miloval ji. Spřádal s ní plány, 
šeptal jí vroucná slova a hořel láskou. 
Hana odešla na rok. Když se vrátila 
s těžce uškudlenými penězi, měl její 
milý před veselím. Bral si statkářskou 
dceru ze sousedních Kobeřic. Hana 

se doma sotva otočila a odešla do 
světa po druhé. Nešťastná, zraněná, 
odhodlaná nikdy se už do Bohuslavic 
nevrátit.

Protože se svého smutku nedoká-
zala zbavit, vyhledala v Hamburku 
kartářku. Byla stará a špinavá a měla 
živé pronikavé oči. Zpočátku se Hana 
jejích očí bála, po chvíli je  už nevní-
mala. Vnímala jen slova plynoucí 
z bezzubých úst, podivné formulace, 
které jí však dávaly smysl. Poznávala 
v nich svou naivitu, v níž chtěla uvěřit 
tomu, že si ji může vzít bohatý synek, 
poznávala svoje sobectví, které ji od-
vedlo od rodičů a sourozenců, pozná-
vala svůj stesk po Bohuslavicích.

Hana vytáhla z kabely svíce a za-
čala je pomalu zapalovat. Vítr jí bral 
oheň ze sirek a ona třesoucí se rukou 
s ním velice neobratně zápasila. Na-
konec ale přece jenom všechny svíce 
zapálila. Narovnala se nad hrobem 
a zahleděla se na chryzantémy ve 
váze. 

Ke kartářce chodila v Hamburku 
často. Zpočátku z touhy vidět svou 
budoucnost, později pro okouzlení 
z karet. Fascinoval ji svět zvláštních 
obrazů, které dokázaly vyjádřit mno-
hem víc, než se na první pohled moh-
lo zdát. Se starou kartářkou se sblížila 
a ta ji zasvětila do tajemství výkladu 
a obrazů. Za čas pronikla do karet 
natolik, že zatoužila sama vlastnit ba-
líček a vykládat je. Kartám propadla. 
Pracovala dál jako služka ve velkém 
domě jednoho hamburského tovární-
ka a ve chvílích volna vykládala lidem 
karty. Její nejvděčnější zákaznicí 
byla továrníkova manželka. Hana se 
usmála. Ještě dnes, po šedesáti letech, 
vidí před sebou zcela jasně její mladý 
bledý obličej, modré oči a světlé vlasy. 
A vedle ní jejího muže, břichatého 
padesátiletého továrníka, nerudného, 
pánovitého a věčně vzteklého. Stavěl 
po pruském způsobu do pozoru celou 
domácnost, až se i okna chvěla stra-
chy. Jeho mladá žena byla nešťastná, 
on chtěl její neštěstí vyhnat pořád-
kem, vůlí a disciplínou. Chodíval 
domů až večer. Jeho příchod měnil 
příjemnou a uvolněnou atmosféru, 
jakou dokázala kolem sebe šířit jeho 
mladá žena, v dusno a strach. Každý 
den našel v dokonalosti nedostatek, 
každý den někoho vypeskoval a naří-
dil ještě přísnější řád. Nebylo divu, že 
jednoho krásného dne se jeho mladá 
žena zhroutila. Pan továrník hledal 
příčiny jejího stavu všude. Prvním 
krokem k nápravě měla být výměna 
všech sloužících. Tak Hana přišla 
o práci. Jaké byly další kroky, to už 
se Hana nikdy nedozvěděla. Odstě-
hovala se zpět na Hlučínsko, domů 

do Bohuslavic. Občas si na svou paní 
vzpomněla, ale už se s ní nesetkala. 
Pokud měla věřit kartám, stala se z ní 
žena stejně nepříjemná jako její man-
žel, žena vyznávající pruský pořádek 
a dril až do morku kostí. Její citlivost 
a pochopení zemřely z nedostatku 
prostoru, zcela vyhubeny a pohlceny 
kázní, disciplínou a pořádkem.

Když se Hana vrátila do rodných 
Bohuslavic, připadalo jí všechno 
kolem malé a jednoduché. Psal se 
rok osmnáct set osmdesát jedna 
a Bohuslavice vypadaly jako ve 
středověku. Chalupy, pole, krávy, 
koně a dřina. Hana vzpomínala na 
zlacený porcelán, krajkové ubrusy, 
brokátové potahy, plyšové koberce  a 
leštěný nábytek v Hamburku. I jako 
služebná měla šaty z kvalitní látky, 
aby nekazila dojem luxusu. V Bohu-
slavicích nahodila obyčejnou sukni, 
k tomu halenu z hrubého plátna 
a ještě byla ráda, že má aspoň tolik. 
Na neděli se strojila do lepších šatů, 
ale to bylo jen jednou týdně a jen na 
chvíli. Hrubou prací, kterou vykoná-
vala doma, by si své pěkné šaty rychle 
zničila. Čas běžel rychle a vzpomínky 
na nádherný hamburský dům bledly. 
Byly vystřídány každodenní starostí 
o hospodářství, o zhoršující se zdraví 
rodičů, o sňatky a štěstí sourozenců. 
O sobě Hana příliš neuvažovala. 
Věděla, že se už nechce vdát. Často 
potkávala svého dávného milence 
a stále v jeho přítomnosti cítila ne-
klid, který se leckdy, možná až příliš 
často, měnil v žár. Vyhýbala se mu, 
ale Bohuslavice byly malé. Jeho žena 
na ni žárlila a nevynechala jedinou 
příležitost k pomluvám. Brzy se 
o Haně rozkřiklo, že umí věštit 
z karet a tím se navždy vyloučila ze 
života běžných lidí. Stranili se jí, báli 
se jí, nechtěli s ní mít nic společného. 
Večer pak za ní chodili, aby jim radi-
la. Platili dobře, ale druhý den ráno 
ji skoro ani nepozdravili. Zvykla si. 
Naučila se chápat podivnou lidskou 
náturu, zvědavou i ustrašenou, milu-
jící i nenávidící, pokornou i pyšnou. 
Žila v domku po rodičích, postupně 
všichni její blízcí umírali a ona sama 
byla osamělejší a osamělejší. Přežila 
všechny své sourozence i svou lásku. 
Chodila s nimi rozprávět na hřbitov, 
zapalovala jejich duším svíce a čekala, 
kdy nastane její čas. 

Hana pobyla na hřbitově a vydala 
se zpět domů. Nikdo ji nepozdravil, 
nikdo se na ni ani nepodíval. Že by 
už věděli? Dnes dostala obsílku, aby 
se dostavila na vyšší úřady. Ani nevě-
děla kam. Chtěli ji vyslýchat ve věci 
šíření paniky. V duchu se zamračila. 
Nikam nepůjde. Možná ji pak před-

vedou, nebo budou stíhat, zatknou 
ji, uvězní. Vešla do svého domku, 
rozsvítila a promnula si promrzlé 
ruce. Přihodila polínko do kamen 
a postavila na plotnu vodu na čaj. 
Pak shodila kabát a hitu a usedla na 
divan. Hleděla před sebe a uvažovala 
nad tím, proč letos necítí dušičkový 
klid, proč nevnímá kouzlo svátku 
mrtvých. Měla v sobě jen tupé prázd-
no, které živilo úzkost z budoucnosti. 
Neměla strach o svoji budoucnost, ta 
už žádná nebyla, bála se budoucnosti 
pro ostatní. Viděla v kartách krev, 
násilí, chamtivost a zlovolný konec. 
Nechtělo se jí v takové době umírat. 
Na smrt je ale každá doba vhodná.

Hana seděla na divanu a hleděla 
před sebe. Voda na kamnech začala 
vařit, ale Hana její bublání neslyšela. 
Po chvíli v kamnech vyhasínalo, ale 
Hana nepřiložila. Neslyšela klepání 
starosty , který ji přišel varovat. Chys-
talo se na ni velké zlo, ale ona mu 
unikla. Umřela. 

Eva Tvrdá

modlitby za dUše
zemřelýcH

Každý z nás má vštěpenu 
rodinnou výchovou nějakou 
představu ohledně toho, jak a co 
činit o 1. listopadu. Vydáváme se 
již od raného dětství v doprovodu 
rodičů pravidelně k hrobům, 
v nichž spočívají naši předci 
a uctíváme jejich památku květi-
nami, věnci, svíčkami či dalšími 
hmotnými předměty, ale pře-
devším modlitbou. Nutí nás to 
často k zamýšlení se o existenci 
člověka po smrti a formování 
víry v posmrtný život i v to, že 
duše našich zemřelých se během 
některých dnů  v roce mohou 
vracet na zem. Dušičky mají svůj 
původ už v keltských tradicích, 
neboť v keltském kalendáři je 1. 
listopad začátkem nového roku 
a dnem, kdy se svět živých stře-
tával se světem mrtvých. Keltové 
uctívali zemřelé obřadními ohni, 
které měly bloudícím duším 
ukazoval cestu a při prostřené 
tabuli také pamatovali na mrtvé 
s podílem jídla. Protože Keltové 
nakonec podlehli nájezdům 
Římanů, splynuly i jejich tradice 
s mnoha pohanskými svátky, na 
které později navázalo křesťan-
ství. V průběhu staletí se ustálily 
dva svátky – svátek Všech sva-
tých a Památka všech zemřelých. 
Druhý listopadový den se všichni 
věřící modlí za duše v očistci, 
aby jim tím napomohli do nebe 
a očistili je od hříchů. 
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