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Listopad
Fujavice, zima a listí 

všude, kam se podíváte. 
Zůstane-li listí do Martina 
na stromech, bude dlouhá 
a tuhá zima.

Ovšem o Martinu po ledu, 
o Vánocích na blátě, to bývá 
častěji. Na zahradě se věnuje-
me úklidu a přípravě citlivěj-
ších rostlin na zimu.

Věštíme počasí o Dušičkách
Název Dušičky spíše shrnuje 

do jednoho celku, než aby strikt-
ně odděloval dva svátky – svátek 
Všech svatých a Památku ze-
snulých. 

Všechna náboženství se 
nějakým způsobem dotýkají 
otázky konce pozemského ži-
vota, některá jdou ještě dále a 
uznávají i formy života po smrti. 
Křesťané věří v život posmrtný, 
proto zasvětili 2. listopad mod-
litbám za mrtvé duše, které mají 
mít očistný účinek, zbavují duše 
hříchů a posunují je blíže vstupu 
do nebe.

Pohanské rituály v sobě ob-
sahují lidové představy o tom, 
jak duše zemřelých dále exis-
tují a spojily se postupem času 
s křesťanským učením. Podle 
lidové víry v předvečer svátku 
duše vystupují z očistce, aby si 
alespoň na jeden večer odpoči-
nuly od muk. Lidé se pokoušejí 
duším ulehčit jejich úděl tím, 
že připravují studené mléko a 
do lamp vkládají máslo namísto 
oleje, aby si jím dušičky mohly 
ošetřit spáleniny. Zejména ale 
navštěvují hřbitovy a hroby 
svých zemřelých, aby je ozdo-
bili květinami, věnci a svíčkami. 

Tento obyčej přetrvává do dneš-
ních dnů. Hroby bývají několik 
dnů před svátky pečlivě očištěny 
a opečovávány, aby se svátek 
zemřelých pojal důstojně a uctili 
se tak naši blízcí, kteří již s námi 
nemohou být.   

Se svátky „Dušiček“ bývají 
spojeny také pranostiky, kte-
ré upozorňují na to, že „Den 
Všech svatých je poslední, který 
léto zahání“, nebo že „Když na 
Dušičky jasné počasí panuje, 
příchod zimy to oznamuje“. Den 
Všech svatých se ještě dává do 
spojitosti se svátkem sv. Marti-
na: „Je-li o Všech svatých léto, 
bývá o Martině zima, je-li zima 
o Všech svatých, bývá o Martině 
léto.“ Poměrně nevlídně vyznívá 
předpověď ohledně prvního 
sněhu: „Nepřijde-li sníh na Vše 
svaté v noci, přijde o svatém 
Martině se vší mocí.“ Vzhledem 
k vánočním svátkům má platit, 
že: „Jíní o Všech svatých věští 
tuhé mrazy o Vánocích.“ Po-
kud nebudeme moci věřit jíní, 
můžeme se zaměřit na větry: 
„O Všech svatých větry-li jsou, 
znamenají zimu proměnlivou, 
přijdou-li ale s Ondřejem (30. 
11.), dobré zimy se nadějem.“

Podobou centra Darkoviček se 
bude zabývat urbanistická studie, 
jejíž zpracování zadalo město 
Hlučín na základě požadavku 
Osadního výboru Darkovičky.   
Osadní výbor sestavil ve spo-
lupráci s odborem výstavby a 
územního plánování seznam 
objektů a ploch, které v Darko-
vičkách zatím chybí, a které by 
se ve studii měly objevit: spor-
tovní hala, plocha pro kolotoče 
a kluziště, víceúčelové hřiště pro 
mládež, tréninková plocha pro 
hasičský sport atd. Studie bude 
řešit oblast přibližně vymezenou 

ulicemi Nový svět, Kozmická 
a Jandova s tím, že bude zahr-
novat propojení základní školy, 
mateřské školy, kulturního domu 
a nové hasičské zbrojnice. Prostor 
bude doplňovat tzv. klidová zóna 
s parkovou úpravou, lavičkami  
a dětské hřiště s průlezkami. 
V návrhu je také úprava 
protékajícího potoka a ře-
šení parkování u stávajících 
i nově navržených objektů. 
Studie by měla být hotova do kon-
ce tohoto roku. Poté bude předlo-
žena ke schválení radě města.

Ing. Jarmila Harazinová

Jak buDe VypaDat centrum DarkoViček

25. listopaD – Den sV. kateřiny
Nechme nyní stranou le-

gendu o svaté Kateřině. Beztak 
vešlo v obecnou známost, že se 
jednalo o krásnou a moudrou 
křesťanku, která se dostala do 
vězení, když vyzvala císaře, aby 
se zřekl pohanství a přestoupil 
ke křesťanské víře. Byla posta-
vena před sbor filozofů, kteří jí 
měli její víru rozmluvit, ona však 
obrátila i je směrem k Bohu a za 
to je císař dal okamžitě upálit 
a Kateřinu předal katovi. Díky 
své přesvědčivé řeči k filozofům 
se Kateřina stala ochránkyní 
učenců a studentů, mimojiné je 
i ochránkyní panenské čistoty 
jeptišek. Symboly jejího umučení 
jsou kolo a meč. Tolik ve struč-
nosti k osudu svaté Kateřiny.

Nesporně zábavnější je pro-
čítat si o tanečních zábavách, jež 
byly s dnem sv. Kateřiny spjaty. 

Mohly se však konat také na 
svátek sv. Cecílie (22. listopadu) 
– patronky muzikantů. Jednalo 
se o zábavy, kde vládlo tzv. žen-
ské právo. Ženy pečovaly o celou 
organizaci taneční veselice, o ob-
čerstvení i hudbu. Samy si při 
tancovačce vybíraly, komu věnují 
tanec a své tanečníky obdarová-
valy malými dárečky, nejčastěji 
zdobeným pečivem či květinou. 

Velkolepost se odvíjela zejmé-
na od toho, že tyto veselé večery 
byly na dlouhou dobu posled-
ními, neboť předcházely době 
předvánočního půstu, během 
něhož se zábavy neakceptovaly. 

S dnem sv. Kateřiny byl spjat 
také zákaz práce se vším, co 
mělo kola. Pozastavil se provoz 
v mlýnech, neužívaly se povozy 
a přadleny odstavily na tento den 
své kolovraty. 

Obecní úřad v Hati pořádá již 9. ročník folklórního festivalu
hlučínských písní, tanců a humorného vyprávění

s názvem KOLAJA 2006.

V neděli 19. listopadu 2006
v sále Kulturního domu v Hati.

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

Vychází kniha Anny Malchárkové
„POZTRÁCENÉ KORÁLKY“ 

Jak všichni dohromady oslavili Vánoce a další svátky
během celého roku

si můžete přečíst v nově vydané knize, ukázka na straně 4.

V prodeji bude od listopadu 2006 
v knihkupectví LIBREX

a v Kulturním a informačním centru v Hlučíně.
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přípraVa zahraDy na zimu

Ryby na listopad
    1. den - je celý průměrný

2. den - je dobrý zrána docela 
dobrý po poledni

3. den - velice dobrý od 16.00 
do setmění

4. den - je celý den docela 
dobrý

5. den - je celý průměrný
6. den - špatný den
7. den - špatný den
8. den - docela dobrý od rána 

do šera
9. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
10. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
11. den - průměrný z rána, 

docela dobrý po poledni
12. den - dobrý do 14.00 

hodin
13. den - je celý den docela 

dobrý
14. den - dobrý do 15.00 

hodin
15. den - průměrný od 15.00 

hodin
16. den - dobrý pouze po 

poledni
17. den - dobrý pouze po 

poledni
18. den - docela dobrý po 

poledni
19. den - průměrný zrána dob-

rý po poledni
20. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 9.00 

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 - špatný den
26. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
27. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
28. den - průměrný zrána 

dobrý po poledni
29. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
30. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Ve druhé polovině měsíce 

listopadu už musíme myslet na 
přípravu choulostivých rostlin 
a tyto chránit před mrazem. 
Můžeme nastýlat spadané listí, 
nebo větší rostliny chvojím, 
aby byly kořeny chráněny proti 
promrzání.

U některých musíme chránit 
i horní část jako třeba u HEBE, 
nebo některé musíme přikrýt 
kouskem skla proti nadměrné-
mu zamoknutí v zimě. Půdu nad 
kořeny nově vysazených rostlin 
po prolití vodou přikryjte spa-
daným listím.

Všechny jehličiny a stálo-
zelené dřeviny prolejte vodou, 
pokud není listopad deštivý.

Kdo jste nevyryli hlízy me-
číků a jiřin, tak toto urychleně 
proveďte a nechte řádně pro-
schnout a uložte v bezmrazé 
místnosti. Poslední květy chry-
zantém nás potěší i v listopadu a 
v tomto období je čas připravit 
zahradu na zimní odpočinek. 
Dokončíme vysazování a pře-
sazování.

Na vysázené lilie je dobré 
natáhnout kousek fólie a chvojí, 
aby cibule neměli v zimě vlhko. 
K růžím nahrněte kompost, ne-
bo okolní zeminu, abyste před 
mrazem chránili místo očkování 
na kořenovém krčku. Stromkové 
růže hodně seřízněte, uvolněte 
od kůlu a opatrně ohněte (spíše 
položte) tak, abyste mohli zemi-
nou nebo chvojím zakrýt místo 
očkování.

Uklízejte spadané listí a dej-
te na kompost. Ořechové listí na 
kompost nedávejte, dlouho tlí a 
narušuje zrání kompostu. Toto 
odvezte na skládku. 

Ovocné stromky můžeme 
vysazovat až do zámrazu, kromě 
broskví, které máme sázet až na 
jaře, ale toto vám připomínám 
každý podzim. Také znovu při-
pomínám, že při sázení okras-
ných stromků a keřů koncem 
listopadu je třeba pamatovat na 
jaře zatlačit mrazem vyzved-
nuté rostliny, které nestačily 
zakořenit. Chraňte také ovocné 
stromky před okusem zvěří.

Mnozí se letošní zimou do-
čkali velikých škod okousaných 
stromků. Také je vhodný čas 
na vápnění zahrádky. Záhon s 
jahodníky pokryjte spadaným 
listím nebo uleželým hnojem.

Soustavně kontrolujte ulo-
žené ovoce a dbejte na vlhkost 
v uložném prostoru. Některé 

odrůdy jsou velice choulostivé 
na sucho, jako třeba Golden 
delicious. Proto se doporučuje 
Goldeny dávat do sáčků silono-
vých a nadělat do ních pár dírek 
pro odpařování.

V Ostravě na Černé louce se 
konala 21. až 24. září výstava 
pod názvem ,,ŽIVOT na za-
hradě, které se zase zhostilo 6 
Územních rad: Ostrava, Kar-
viná, Frýdek-Místek, Opava, 
Nový Jičín a Bruntál.

I když jsem měl v pátek, so-
botu a neděli celodenní službu, 
tak jsem zaznamenal jen velice 
málo zahrádkářů z našeho 
okresu. Je to veliká škoda, že 
jste neviděli tu krásu, která se dá 
vytvořit s troškou umu a hlavně 
píle na svých zahrádkách. Bylo 
tam k vidění hodně krásného 
ovoce, zeleniny a květin a toto 
má být vizitkou pro milovníky 
přírody, že je možno něco tak 
úžasného vypěstovat a vytvo-
řit. Bylo také možno nakoupit 
všelijaké cibuloviny, obrovské 
množství chryzantém a mno-
ho jiných květin a okrasných 
stromků. Tímto nákupem byste 
si zase obohatili vaše okrasné 
zahrádky a zase by vás to na jaře 
více táhlo obdivovat nové květy, 
které je možno pozorovat už po 
odtání sněhu. Některé kvetou už 
i v zimě, jako Abeliofilum nebo 
Viburnum bodnatense-DAWN.

Mnozí jste navštívili výsta-
vy místní a také tam jste měli 
možnost vidět co zahrádkáři 
dovedou vypěstovat. Také jste 
měli možnost se poučit jak o 
novém způsobu pěstování, tak o 
nových odrůdách a hlavně těch, 
které jsou odolné proti nemo-
cem a škůdcům.

Stálozelené rostliny jsou 
náročné na vláhu i v zimě. Platí 
to jak v zahradě, tak také na 
terasách a balkonech. Tím, že 
rostliny v nádobách mají malý 
kořenový bal, proto vysychají 
rychleji než venku v přírodě. 
Před příchodem zimy je vydatně 
zavlažíme, v zimě zavlažujeme 
i v období bez mrazů. Nejlepší 
příklad máme u Rhododen-
dronu, který nikdy nezmrzne, 
ale vždy uschne pro nedostatek 
vláhy. Tento má malý kořenový 
bal a proto nemá možnost čerpat 
vláhu z okolí jako ovocné stro-
my, kterým sahají kořeny daleko 
od kmene.

Letošní suché léto nám uká-
zalo na mnoha rostlinách, jak 

jsme tyto zavlažovali. Ty, které 
jsme zanedbali, tak teď před 
zimou mnoho větví osychá, 
což vidíme také u zmiňovaného 
Rhododendronu, kde se objevují 
žluté listy a toto je důsledek 
sucha.

K ohraničení pozemku stále 
častěji využíváme živé ploty, a to 
hlavně mladé rodiny, které pře-
cházejí na okrasné části zahrady. 
Pro tvarované živé ploty je mož-
no použít Thuje, Habr, Ptačí 
zob. V menší míře se uplatňuje 
Buk lesní, Tis, Zimostráz a 
Dřišťál. Jehličnany vytvářejí 
hustou stěnu i v zimě, podobně 
jako neopadavý Ptačí zob nebo 
Habr, který přes zimu udržuje 
suché listí, které opadává až na 
jaře při rašení nových listů.

Využijte také výprodej 
různých rostlin a cibulovin v 
některých velkoprodejnách a i 
když je vysadíte později, tak jen 
na ně nahrnete spadané listí a 
tím uchráníte jejich vymrznutí 
a ještě jim pomůžete zakořenit a 
na jaře vám ukáží také květy.

Po opadu listí už můžeme 
provádět postřik proti kade-
řavostí listí u broskví. I když 
letos nebylo ovoce, ani napa-
dení broskví kadeřavosti listů, 
tak tímto postřikem můžeme 
částečně zabránit výskytu této 
choroby v příštím roce. Mů-
žeme použít CHAMPION–50 
WP, CUPROXAT–SC, nebo 
KUPRIKOL–50. Toto jsou 
měďnaté přípravky. Sirnatý 
přípravek je SULKA. Teplota 
vzduchu musí být nejméně 7 
stupňů při postřiku.

Teď vám prozradím, jak bys-
te měli podle odborníků použí-
vat postřiků u broskvoní. První 
postřik těsně před vyrašením až 
ve stadiu nalévání pupenů, 2. 
postřik sedm až deset dní po vy-
rašení, 3. těsně před květem, 4. 
druhá polovina května, 5. první 
polovina července. Velkopěs-
titelé toto dodržují, ale my se 
budeme držet situací na našich 
zahradách a budeme používat 
postřiků podle výskytu nemocí 
a škůdců.

Hlavně dbejte, abyste za-
zimovali dobře zahradu a ať 
nemáte na jaře žádné škody. 
Nezapomeňte také zakonzervo-
vat a opravit nářadí, ať vám na 
jaře jde zase práce na zahradě 
jako na drátku.

Toto vám přeje
Erich D U X a z BOROVÉ
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Vlastnické práVo k nemoVitostem

V tomto článku (a v následujících) 
jde o pokus o srozumitelné a lidské 
podání, o postavení občana v říze-
ní před katastrálním úřadem (při 
vzniku, změně nebo zániku věcných 
práv k nemovitostem). Základní při-
blížení činnosti orgánu státní správy, 
které by v našem současném právním 
řádu měly právům občana (jak o tom 
ostatně hovoří příslušné články Lis-
tiny základních práv a svobod, která 
jest součástí ústavního pořádku ČR) 
poskytovat garantovanou ochranu. 
Jde jenom o základní recepturu (in-
formace), a čtenář, který bude chtít 
znát víc, bude muset jít za odborní-
kem. V každodenním životě, který 
je jako houpačka, sám poznávám, 
že občan potřebuje aspoň minimální 
znalost základních ustanovení práv-
ního řádu, a znát přitom neznamená 
být právníkem (a ještě i odborníkem). 
Což se dá lehce přirovnat k tomu, 
že když si občan dokáže pomoci 
ošetřit drobné poranění, nestává se 
ještě lékařem. Nejde o to, být v ur-
čitém oboru specialistou (kromě toho 
„svého“), ale o to, aby občan správně 
chápal a znal význam nejen první 
pomoci v medicíně, ale i například 
„první pomoci ve vlastnickém  právu 
k nemovitostem“. Jedině tak může 
zůstat sebou samým, svobodným ve 
svém konání i myšlení. 

Nejvyšším a základním zákonem 
u nás je Ústava ČR, publikovaná ve 
Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. a 
Listina základních práv a svobod, ta 
pod č. 2/1993 Sb. Tyto dva právní 
předpisy nám vymezují naše základní 
práva a povinnosti, podrobněji je pak 
nacházíme v dalších právních před-
pisech (např. občanský, obchodní 
zákoník, správní řád,…). Ustanovení 
čl. 2 odst. 3 Listiny se říká: „Každý 
může činit, co není zákonem zaká-
záno, a nikdo nesmí být nucen činit, 
co zákon neukládá.“ Z tohoto znění 
lze následně odvodit jednu z hlavních 
zásad našeho právního řádu, kterou 

je, že „Vše je dovoleno, co není vý-
slovně zakázáno“.

V této souvislosti bych ještě rád 
upozornil na dvě další zásady. Smys-
lem zásady  „Bdělým náležejí práva“ 
je skutečnost, že pouze způsobilý 
občan, informovaný a odhodlaný vy-
užít všech svých možností s náležitou 
analýzou, vhodně zvolenou cestou, 
konkrétní znalostí práva, důsledností 
a rozhodností může v dnešním světě 
dosáhnout svého plného rozvoje 
osobnosti a emancipace.  Druhou zá-
sadou, na kterou odkazuji, je zásada 
„Neznalost  zákona nikoho neomlou-
vá“, což znamená, že text zákona 
musí být předepsaným způsobem 
uveřejněn (což se děje publikací ve 
Sbírce zákonů), čímž je zákon zpří-
stupněn všem občanům. A je nyní 
na občanovi, aby se se zákonem se-
známil. Obce jsou povinny ze zákona 
opatřit si alespoň jeden výtisk Sbírky 
zákonů a zajistit, aby byla každému 
přístupná. 

Zákon nabývá platnosti dnem 
vyhlášení ve Sbírce zákonů (je to 
den rozeslání příslušné částky Sbírky 
zákonů, a je uveden v záhlaví pří-
slušné částky). Od platnosti zákona 
odlišujeme účinnost zákona, kdy 
adresátům právní normy vznikají 
práva a povinnosti. Zákon nabývá 
účinnosti 15. dnem po vyhlášení, ne-
ní-li stanoven den účinnosti pozdější. 
V naléhavém obecném zájmu lze 
stanovit dřívější den účinnosti, kdy 
se spojí se dnem vyhlášení. Vydávání 
obecně závazných vyhlášek obecního 
zastupitelstva se děje vyvěšením na 
úřední desku obecního úřadu po 
dobu 15 dnů. 

 Kategorizace věcných práv 
v systému civilního práva má kořeny 
již v právu římském a tato práva, 
tvořící významnou součást majetko-
vých práv, mají povahu úplného nebo 
částečného panství konkrétní osoby 
nad konkrétní věci. Povaha věcných 
práv spočívá tedy zejména v přímém  

právním ovládání věcí s vyloučením 
kohokoli jiného z působení na ta-
kovouto věc bez souhlasu vlastníka. 
K věcným právům je zařazováno 
právo vlastnické, držba a věcná práva 
k cizí věci. Specifickým, vzhledem ke 
způsobu jejich vzniku, změny nebo 
zániku, jsou věcná práva k nemovi-
tostem. 

Přesnou definici pojmu „ne-
movitost“ nelze spolehlivě určit: 
Snad právě proto rakouský obecný 
zákoník občanský vymezoval okruh 
věcí movitých, když je definoval jako 
věci, které lze bez porušení jejich 
podstaty přenášeti. Ostatní věci byly 
nemovitostmi. 

Právo římské a rakouské (to pla-
tilo u nás až do r. 1950) vycházelo ze 
zásady označované jako „povrch ustu-
puje půdě“.  Jelikož nemovitostmi byly 
zejména pozemky, bylo podle této 
zásady za součást pozemku považo-
váno vše, co bylo s pozemkem pevně 
a trvale spojeno, tedy i na pozemku 
umístěné stavby. Dnes (zatím) u nás 
tato zásada neplatí!

Pro pozemky i stavby platil jed-
notný právní režim a definice pro 
charakter staveb byla nadbytečná. 
Za nemovitost však byla považována 
i určitá práva (např. reálná břemena, 
pozemkové služebnosti, právo stavby 
atd.). 

Mezi věcnými právy má význam-
né postavení právo vlastnické a svým 
významem zde dominuje vlastnické 
právo k nemovitostem.  Obecně 
lze stanovit, že vlastnické právo 
k nemovitostem lze nabýt smlouvou, 
děděním, rozhodnutím státního 
orgánu, ze zákona nebo na základě 
jiných skutečností stanoveným 
právním předpisem. Podle způsobu 
nabytí vlastnického práva lze hovořit 
o přechodu (dědictvím) nebo převo-
du práva, přičemž smluvní převody 
vlastnických práv výrazně převládají 
a je jim proto nutno věnovat značnou 
pozornost. 

Zákonem č. 344/1992 Sb., o 
katastru nemovitostí ČR (katastrální 
zákon), byl zřízen Katastr nemovitos-
tí ČR, jakožto soubor údajů, obsahu-
jící jak evidenci o vlastnických a jiných 
věcných právech k nemovitostem, tak 
i evidenci technickou (pozemkový 
katastr).

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápi-
sech vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem, byly stanoveny 
postupy, kterými jsou do katastru ne-
movitostí zapisovány právní vztahy. 
Specifickým je případ vzniku práv-
ních vztahů smlouvou (převodem), 
když jsou takovéto vztahy zapisovány 
jako vklad práva, s kterým jsou spo-
jovány právotvorné (konstitutivní) 
účinky, tj. právo vzniká až vkladem 
do katastru nemovitosti. 

V souladu s plánem legislativních 
prací vlády ČR byl zpracován věcný 
záměr na vznik nového Katastrálního 
zákona. Jeho výsledkem je paragrafo-
vé znění připravovaného zákona, 
který by nahradil dosavadní dvojitost 
(dualitu)  právní úpravy katastru ne-
movitostí a zápisů právních vztahů ve 
výše citovaných zákonech. Práce byly 
zatím pozastaveny do vydání novely 
Občanského zákoníku. Hlavním 
důvodem je údajně to, že má dojít 
k uzákonění zásady, podle které je 
stavba součástí pozemku (viz výše). 
U nás stále platí (dle odst. 2 § 120, 
občanského zákoníku), že stavba není 
součástí pozemku…

Ke vkladu práva dochází ces-
tou vkladového řízení, ve kterém 
katastrální úřady rozhodují o tom, 
zda předložené listiny (tj. převodní 
smlouva a vkladový návrh) jsou 
způsobilými, aby na jejich podkladě 
mohlo být navrhované právo za-
psáno.  

Ale o vkladovém řízení, obsahu 
katastru, předmětu evidence kata-
stru, druhů zápisů věcných práv do 
katastru nemovitostí zase příště.

Ing. Štefan Mikulášek (Hlučín)

Na třetí týden v měsíci listopadu 
připadá tzv. Mezinárodní nekuřácký 
den. Letos připadne na 16. listopad. 
Jeho oslavy probíhají zejména z pod-
nětu Mezinárodní unie boje proti ra-
kovině.  Historicky první Nekuřácký 
den byl zorganizován v roce 1974 a 
postaral se o něj Lynn Smith z min-
nesotského Monticellu. Jeho jednání 
bylo podnětem pro American cancer 
society (Americká společnost pro 
rakovinu), aby od roku 1977 sta-
novila na třetí čtvrtek v listopadu 
„Great American Smokeout“ (velký 

americký nekuřácký den). V České 
republice se tyto oslavy připomínají 
pravidelně od roku 1992.

Postupem doby se stává moder-
ním nekouřit. Kuřáci jsou za svůj 
zlozvyk napadáni a je na ně ma-
sivně apelováno, aby se s cigaretou 
separovali od nekouřící populace. 
Vlády států přijímají právní normy, 
které zakazují kouření na veřejných 
místech, v restauracích, barech. Ak-
tuálně vyrukovala s touto novinkou 
Francie, která se chystá přijmout de-
kret o zákazu kouření na veřejných 

místech v průběhu listopadu 2006. 
Sankce pro ty, kdo by se odvážili 
nařízení platné od 1. ledna 2008 
sabotovat, obsahuje pokutu 75 eur. 
Cílem celé této kampaně je snížení 
úmrtnosti na rakovinu. Určitým 
významným prvkem, nicméně ne 
samospasitelným, se může stát i 
zdražování tabákových výrobků. 
Kouření na veřejnosti již v Evropě 
zakázaly Irsko, Itálie, Švédsko nebo 
Španělsko. V Česku návrh na zákaz 
kouření v restauracích parlamentem 
několikrát neprošel. Prokázáno je, 

že kdo kouří, zkracuje si život v prů-
měru o deset let. Kuřáci si daleko 
méně pochutnají na jídle či dobrém 
pití. Kuřákům také hrozí problémy 
s erekcí vzhledem k ucpanosti cév. 
K nejhorším následkům patří vedle 
obávané rakoviny plic také chronická 
obstrukční plicní nemoc, projevující 
se zprvu kašlem a následně ochro-
mující dechovou nedostatečností. 

Nesporné však je, že ročně 
umírá na následky kouření 18 000 
Čechů a dalších 1500 jich podlehne 
následkům pasivního kouření. 

stop kouření přineJmenším během 16. listopaDu
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křížoVka

proGram kina mír hlučín
listopaD 2006

Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic … (tajenka)
      Armstrong
VOdOROV Ně: A. Poleno (nář.); umělý člověk; vozík (nář.); 

líc; sníst (nář.). B. Mlha; lovkyně perel; nabručený; kus nábytku; římská 
jednička. C. Chemická značka technicia; dívčí jméno; vesnice; vousy; vy-
sokoškolský titul; pohled; značka poloměru; chemická značka radonu. D. 
Chemická značka lawrencia; zkratka kulturního domu; zájmeno; zaniklá 
šachová figurka; výbušnina; lovecká zbraň; plíseň. E. SPZ Prahy; citos-
lovce osla; chemická značka dusíku; kůň; druh kávy; citoslovce husy; SPZ 
Nitry; ohniště. F. Ne; šachová remíza; předložka; mávat (nář.); nula; dívčí 
jméno; nebo (angl.). G. Pletl (nář.); módní doplněk; pryčna (nář.); citos-
lovce pochopení; zasnoubení. H. Pádová otázka; stará mince; povykládat 
(nář.); uzbecký hudební nástroj; římská dvojka; údolí. CH. Mrknutí; a 
sice; zalíbit (nář.); had; samohláska; mužské jméno. I. Předložka; berbarvé 
barvivo; prostředek na mytí nádobí; prostředek na mytí oken; pozdrav; 
jinovatka (nář.).

SV ISLE: 1. Filmový snímek; římsky 905. 2. Vyzvání; může (nář.). 
3. Jaderské moře; samohláska; škubání v obličeji. 4. Necky (nář.); edémy. 
5. Záclona (nář.); chytil (nář.). 6. Babička (nář.); ryba. 7. Příval; zápas. 
8. Jenom (nář.); palivo; předložka. 9. Řeznice (nář.); veslo. 10. Veřejná 
bezpečnost; kopnutí; předložka; chemická značka olova; předložka. 11. 
Chemická značka uranu; pánské spodní kalhoty (nář.); chemická značka 
radia; souhlas (angl.). 12. TAJENKA. 13.Značka energie; nákres; pytel; 
české mýdlo. 14. Jednotka objemu v Turecku; mužské jméno; egyptská ba-
vlna. 15. Oblek (nář.); iniciály herce Lipského; doba. 16. Marnotratník; 
Anna (hovor.). 17. Elektronka; citoslovce; písmeno abecedy. 18. Holicí 
mýdlo. 19. Soupis údajů; Thajsko. 20. Předložka; Obyvatel Irska; posměch, 
samohláska. 21. Přírodně zbarvený; potok v Hlučíně. 22. Sport; čísla. 23. 
Jednání; harmonie.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 11. 2006. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za říjen je Nový Jan, Ostrava  . Blahopřejeme.

přišel aDVent s mikulášem

pátek 10. 11. a sobota 11. 11. v 19.30 hod.
MIAMI VICE  MN, USA, SRN – akční policejní thriller.

neděle 12. 11. v 15.00 hod. Představení pro děti
PříběhY CVRčKA A šTěňÁTKA
Kreslené pohádky pro nejmenší diváky.

pátek 17. 11. a sobota 18. 11. v 19.30 hod. a neděle 19. 11. v 17.00 hod.
LET 93  MN, USA, Velká Británie – katastrofický.

sobota 18. 11. v 16.00 hod., neděle 19. 11. v 15.00 hod.
AuTA  USA – animovaný pro malé i velké diváky. V českém znění.

úterý 21. 11. a středa  22. 11. v 19.00 hod.
GRANd hOTEL  MP, ČR – komedie. 

pátek 24. 11. v 19.30 hod., sobota 25. 11. v 17.00 hod.
PRAChY děLAJ čLOVěKA  MP od 12 let, ČR – krimikomedie.

Na teplém místě blízko kamen 
trčely z vázy čtyři uřezané větvičky 
třešně. Bylo svaté Barborky a ma-
minka si je přinesla ze zahrady celé 
prokřehlé zimou. Dala je do teplé vody 
a teď bude čekat až do Štědrého dne, 
kdy rozkvetou. Na stole ležel připra-
vený adventní věnec. Nebyl ještě tak 
docela hotov a Klárka jej dokrášlovala 
malými borovými šiškami. Byl uvitý 
ze smrkových větviček a ozdoben 
ořechy a sušenými jablky. Čtyři bílé 
svíčky tam tatínek připevňoval drát-
kem, aby držely a mohly se zapálit. 
Klárka věděla, že se blíží Vánoce. Na 
ně se hrozně těšila, pro ni to byly ty 
nejkrásnější svátky v roce. V kalen-
dáři si odškrtávala dny, aby jí rychleji 
uběhlo to nekonečné čekání. Nejdříve 
přijde svatý Mikuláš, pak Ježíšek a oba 
dva nadělují. V duchu přemítala, zda 
byla hodná, poněvadž to byla jedna  
z podmínek, aby něco dostala. Druhá 
podmínka byl půst na Štědrý den a ješ-
tě s příslibem, že uvidí zlaté prasátko. 
I ten se snažila dodržet, ale ač se postila 
sebevíc, prasátko nikdy neviděla.

První adventní neděle byla za-
čátkem předvánoční doby a na věnci 
hořela první zapálená svíčka. Věnec 
v teple začal usychat a zavoněl prys-
kyřicí. Vůně připomněla blížící se Vá-
noce. Zafoukal studený vítr od severu 
a večerní obloha byla plná hvězd. 

Tatínek předpovídal, že přijdou 
suché mrazy. „Pokud nenapadne sníh 
a neochrání kořeny před mrazem, 
vymrznou a budou škody.“ Staral se 
vždy, když prošel zahradou a podíval 
se na pole oseté ozimem. Rána byla 
celá zkřehlá od suché zimy a slunce 
snad ani nehřálo. Okna od severu 
se zatěsňovala houněmi, aby severák 
nevyfukoval teplo z místnosti. Každé 
ráno mráz namaloval na oknech 
nové květy a Klárka vyškrabovala 
prstem skulinku na skle, aby viděla 
až k brance. 

Čekala na maminku vracející se 
z ranní pobožnosti, které říkala rorá-
ty. Přispěchala vždy promrzlá a ještě 
v kabátě zapalovala nachystané třísky 
v kamnech.

„Klárko, byla jsi hodná? Přijde sva-
tý Mikuláš a bude nadělovat,“ podívala 
se na Klárku choulící se u okna. „Mu-
síš počkat na večer a poslouchat, až 
odzvoní klekání. Dívej se na kostelní 
věž. Svatý Mikuláš se bude spouštět 
po zlaté šňůře i s andělem. Pak přibe-
rou čerta a začnou obcházet děti hod-
né i méně hodné.“ Klárka se nemohla 
dočkat večera. Ten přišel, zahalil vše 
do tmy a nebylo vidět nic, ani tu věž 
kostela. Zklamaná odcházela od ok-
na. „Nic jsem neviděla, asi nepřijdou,“ 
smutně se posadila ke stolu. Najednou 
se někde venku rozcinkal zvonek  

a ještě bylo slyšet jiný zvuk, jako by 
chrastily řetězy. Maminka vyšla ze 
dveří a zvolala: „Klárko, špatně jsi se 
dívala, už jsou tady.“ A opravdu. Do 
kuchyně vcházel veliký Mikuláš, anděl  
s křídly a v síňce chrastil řetězy malý 
čert. Klárka sebou škubla. Srdíčko jí 
začalo prudce tlouci a hlas uvízl někde 
v krku. Mikuláš se podíval na Klárku 
a mrkl. Jeho oči byly milé a jí povědo-
mé. Najednou se přestala bát a začala si 
nebeskou bytost pořádně prohlížet.

Bílé vlasy vyčuhovaly zpod mi-
kulášské čepice se zlatým nalepeným 
křížem. Stejnou barvu jako vlasy 
měly i vousy a ruka Mikuláše držela 
zakroucenou hůl. 

Na dlouhé bílé košili měl ornát ja-
ko pan farář, ale ne tak hezký. Z dlou-
hé košile mu čouhaly boty, podobné co 
nosil tatínek. Pokynul, aby si klekla 
a odříkala modlitbu. Za tu ji anděl 
pohladil po vlasech. Dostala odvahu 
a podívala se na anděla. Měl stejné 
vlasy jako Mikuláš, akorát na čele se 
mu svítila hvězdička. Na zádech měl 
nějaká malá křídla, jako od husy. S tím 
nemůže lítat, pomyslela si Klárka. Mi-
kuláš pokynul andělovi a vztáhl ruku 
pro podávaný košík. Vytáhl z něj per-
níky, jablka, ořechy a pak se zarazil. 

„Mám tu napsáno, že jsi trochu 
zlobila.“ Klárka mlčela.

„Čerte, pojď dovnitř a naděluj ty.“ 
Klárka se schovala za maminku.
Ten čert byl ale škaredý. Měl 

chlupatý kožich, tváře celé začouzené 
a na hlavě rohy. V rukou řetěz, jaký 
má stračena od strejdy, a vyplazoval 
jazyk. Za zády držel plátěný pytlík 
a najednou před Klárku vysypal černé 
uhlí a trochu brambor, ještě  k tomu 
nahnilých. Zařinčel řetězem, Klárka 
se chytla maminčiny sukně a koutky 
úst se jí stahovaly k pláči. Když to svatý 
Mikuláš viděl, poslal čerta zpátky do 
síně. Ten jít nechtěl, tak mu musel 
Mikuláš pohrozit holí. 

Že se musí poslouchat, to věděla 
i Klárka. Nadílku nechali ležet na 
stole, rozloučili se a odešli zpátky tam, 
odkud přišli. Klárka se pustila mamin-
činy sukně a zvědavě si prohlížela, co jí 
vlastně ten svatý nadělil.

Za chvíli přišel tatínek i s Jeníkem 
a Klárka jim dlouze vyprávěla, že 
tu byl Mikuláš a měl s sebou anděla 
i čerta. Dostala za modlitbu odměnu 
a vůbec se nebála. „Tatínku, představ 
si, že Mikuláš měl oči podobné tvým,“ 
šveholila dále. „Ještě měl černé boty, 
takové, co nosíš v neděli do kostela,“ 
pokračovala s plnou pusou perníku. 
Jeník se uchechtával, že o tom ví. 

Prý je venku také potkal a čert ho 
přetáhl řetězem a tatínek, ten se jen 
záhadně usmíval.

Anna Malchárková
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zpráVa z tichomoří

historie města „kraVařští Ve Víru staletí“

Mandarinky, „bungee jumping“ 
a změna jména.

Navštívit čtyřlístek ostrovů na se-
veru byl můj záměr na Vanuatu. Jen 
pro zajímavost, Vanuatu je bývalá 
anglicko-francouzská kolonie.

Mandarínkovým očistcem bych 
nazval první dny na ostrově Santo. 
„Kakaj Mandarin“. To snad hovoří 
za vše! V místním jazyku Bislama, 
to znamená: „jez mandarinky“. Prv-
ní den jsem jich spořádal na čtyřicet 
a udělal jsem dobře. Se stoupající 
nadmořskou výškou, při částečném 
přechodu tohoto hornatého ostrova, 
sladkého ovoce ubývalo a nakonec 
zůstalo jen u kyselých citrusů, ci-
trónů a kořenové zeleniny jménem 
taro. Studené taro k snídani bylo 
zcela běžnou rutinou, bohužel, má 
vlastní sůl mu dodávala chuť. Bez ní 
bych chuť studeného tara přirovnal 
k měkčí dřevotřísce. Neskutečný 
terén, vše kromě roviny a mokré 
počasí k tomu, mělo za následek mé 
šlápnutí do prázdna, do propasti. 
Naštěstí však jen jednou nohou. Blá-
to, kamenná suť, ale nejen to.

Bylo před šestou hodinou ranní. 
Ležel jsem v chatrči na zemi, ustláno 
jsem měl na několika palmových 
listech položených na holé zemi. Byl 
jsem již probuzen a jen tak jsem hle-
děl do stropu ze stejného materiálu, 
na kterém jsem ležel. Když vtom 
najednou jako když někdo z věnčí 
ohromnou silou cloumá s chatrčí. 
Otřásla se, střecha jen zašuměla. Pět 
vteřin klidu a další silný otřes. Ne-

bylo to nic jiného než zemětřesení, 
která jsou v těchto oblastech dosti 
častá. Následující den jsme sestoupili 
z hor do nížiny, šel jsem se dvěma 
domorodci a snad dvacetkrát jsme 
brodili řeku slušných rozměrů. Voda 
dosahovala po pás a vodopády nabý-
valy na mohutnosti. Začínalo totiž 
pršet. Šli jsme kaňonem, jehož horní 
patra se téměř dotýkala. Největším 
přínosem pro mě však bylo setkání 
s lidmi oděnými do větviček a listí, 
s kamennou tyčinkou v nose.

Po tom, čeho jsem byl svědkem 
na ostrově Pentecost, musím tvrdit, 
že je to jen náhražka toho, z čeho 
tento skok vlastně vznikl. Představte 
si domorodce oděné do z přírodních 
vláken utkaného proužku, obtoče-
ného kolem penisu a zachyceného 
kolem pasu. Nic víc, nic míň. 
Tomuto oblečení se říká namba. 
V tomhle se zde domorodci vrhají 
střemhlav z několika desítek metrů 
vysoké věže, postavené z větví a lián. 
Sami jsou kolem kotníku připevnění 
k vínovým liánám takové délky, aby 
se po doplachtění jen lehce dotkli 
hlavou nakypřelé půdy. Věž samotná 
má několik „skokanských můstků“, 
ze kterých skákají i mladí kluci. 
Možná se to zdá neuvěřitelné, je 
tomu ovšem tak. Skákat můžou 
pouze muži a chlapci, ženy se podí-
lejí pouze na doprovodném zpěvu za 
tradičního tančení v blízkosti věže. 
Zpívají a tančí společně s muži. Toto 
má dodat odvahu a sílu všem těm 
vyvoleným, když se z věže po hlavě 

vrhají. Za vznikem této téměř neu-
věřitelné věci stála žena. Postupem 
času se z toho stál rituál na oslavu 
sklizně kořenové zeleniny yam.

Nevěříte na kouzla? Ostrov Am-
brym mě přesvědčoval o tom, že ne-
ní důvod nevěřit. Tzv. „black magie“ 
je zde stále v plné síle. Silné je prý 
spojení kouzel a pavoučích sítí, víc 
ale prozradit nemohu. Navíc, já tam 
nejel za kouzly. Na Ambrym, stejně 
jako na ostrov Malekula, jsem se vy-
dal za tradičními tanci. První, který 
jsem zhlédl, se jmenuje „Rom dance“. 
Jedna část tanečníků je s dlouhými 
maskami na hlavách a v oblečení vy-
robeném z palmového listí od hlavy 
až k patě, v rukou se záhadnými, déle 
než metr dlouhými úzkými kužely, 
na konci ozdobenými zvonečky ze 
semen stromu. Druhá skupina, v již 
dříve zmíněných nambas na peni-
sech a válečnými palicemi „nal nal“ 
v rukou, zatočenými prasečími kly 
na hrudi, případně květy ibišku ve 
vlasech. Sílu těchto mužských tanců 
nelze slovy popsat. Je to něco jako 
z jiného světa. Vše je opět spojeno 
s obdobím sklizně, ale také s prestiž-
ními pozicemi jednotlivých taneční-
ků, a to jak během tance samotného, 
tak i v rámci jejich společnosti. 
Prasečí kly, či prase samotné, má na 
Vanuatu téměř exkluzivní postavení. 
Běžně se jimi i platí. Během tance, 
který jsem zhlédl já, bylo obětováno 
na patnáct prasat. Později jsem se 
od lidí jiného ostrova dověděl, že 
po „Rom dance“ musí vždy někdo 

zemřít násilnou smrtí. Poslední za-
stávkou byl ostrov Malekula. Měl to 
být můj poslední den na něm, když 
jsem na polním letišti v džungli po-
tkal spřízněnou duši a přijal pozvání 
do jedné z tamních rodin. Seznámil 
jsem se s náčelníkem vesnice a jeho 
bratrem, se kterým jsem společně 
navštívil náčelníky okolních vesnic 
a především pak jejich, tzv. mužské 
domy „nakamal“, spirituální to 
místa. Poklady skrývající se v nich 
v podobě tradičních masek, zcela 
změnily můj plán. Zůstal jsem tam 
další čtyři dny, během kterých se 
děly zajímavé věci. Domorodci se mě 
rozhodli přejmenovat, dát mi domo-
rodé jméno a přijat mě tak nastálo za 
člena jejich vesnice se všemi právy 
i povinnostmi. Všemu předcházel 
rituál, při kterém se obětovalo prase. 
Následovala série tradičních tanců, 
z nichž se nejvíce vyjímal ten pod 
názvem „luang sisir“. Vše se dělo 
bez přítomnosti žen. Projevem úcty 
ke mně pak bylo darování mi dvou 
válečných palic „nal nal“. Vše se 
zakončilo pitím tradičního nápoje 
„káva“, vyrobeného z kořene stej-
nojmenné rostliny. Pilo se z půlek 
rozseklého kokosu. Dvě půlky a měl 
jsem dost. Mé nové jméno jsem však 
zaregistrovat dokázal. Patřilo kdysi 
pradědovi otce rodiny, u které jsem 
bydlel, a zní Bongmar. Tak mě teď 
napadá, že za pradědy Bongmara 
tam byl ještě kanibalismus.

S pozdravem z Tichomoří 
Bongmar Dali Kupka

Po pohromě vyvolané nezvyk-
lým suchem, které na podzim 1904 
postihlo Kravaře, Kouty a okolní 
vesnice, mělo za následek uzavření 
státní hranice. Pokleslou náladu 
obyvatel poněkud vylepšil příchod 
druhého lékaře do obce. Doktor 
Wosnik zde však dlouho nepobyl. 
Odstěhoval se do Ketře (Kietrze v 
Polsku) za svou vyvolenou, kterou 
na svatodušní svátky 1906 pojal 
za manželku. V době, kdy tady 
sloužil se zasadil o zřízení vůbec 
první lékárny, která byla potvr-
zena zemským presidentem. Svůj 
debut si v ní odbyl lékárník Pavel 
Barthman pocházející z Tarnovic. 
V květnu 1907 se postaral o její 
úspěšné uvedení do provozu. Byla 
vzácným přínosem v upevňování 
zdraví využívaný občany obou 
obcí. Rozmáhající se spolková 
činnost podporovala kulturní 
dění. Při různých večírcích svým 
programem potěšily i školní děti. 
Proslulé byly především „kafeové“ 

pořádané Terezkami. S oblibou 
hrály i ochotnická divadelní před-
stavení. Občas se konala koncertní 
vystoupení některého hostujícího 
orchestru z Ratiboře, u Benjamina 
Richtera na Dvořisku z Opavy. 
S rozjíždějícími se tělovýchovný-
mi aktivitami obohacovaly jinak 
prostý život výrazně katolicky 
orientovaného obyvatelstva. Ten 
se pro něho v Kravařích, návazně 
i v Koutech a na Dvořisku po-
zvolna stával pestřejším. Výhodné 
polohy obce, kapacity železničního 
spojení, dokázaly ke svému pro-
spěchu využít opavské obchodní 
společnosti a firmy, které v Kra-
vařích zavedly obchody. Větší 
pružnosti v obchodním styku a 
uzavírání obchodních transakcí 
mezi rakouským centrem ve Slez-
sku a rozlehlou pruskou vesnicí 
napomohla instalace telefonního 
spojení s příchodem podzimu 
následujícího roku. Tehdy vyho-
řela poblíž nádraží stojící, dobře 

prosperující Schyrova cihelna, jejíž 
provoz již nebyl obnoven. Ten zase 
po přechodném zastavení čile pro-
bíhal na mostním přechodu přes 
hranice, ale 4. října 1905 byl úřed-
ně zastaven. Tentokráte byla důvo-
dem nutná oprava mostu přes řeku 
Opavu. Dřívějšími povodněmi 
silně utrpěla statika. Povinnost po-
starat se o odstranění havarijního 
stavu spadalo do kompetence obce. 
Jen výběr mýtného však nepokrý-
val vynaložené náklady, které si 
oprava vyžádala. Proto kravařští 
obecní zastupitelé přijali usnesení 
na jehož základě musel každý, kdo 
překročil most na území Rakousko 
– Uherska zaplatit nejmenší mož-
ný peníz, jeden fenik (haléř). Tuto 
banální částku uhradil i při návratu 
zpátky domů. Tohoto malicherné-
ho poplatku byli zbaveni pouze 
majitelé, kteří za hranicemi vlast-
nili pole nebo louku. Jak plynul čas 
bylo tímto racionálním opatřením 
nastřádáno dostatečné množství 

finančních prostředků k opravám 
mostního objektu. 

To svědčilo o čilém ruchu pro-
vozovaném na zdejším mostním 
přechodu. Z rozhodnutí obecního 
zastupitelstva pokračovalo také 
rozšiřování komunikace v obci. To 
přistoupilo k vykupování polí po-
dél alejí (polních cest), kudy v bu-
doucnu měly nové ulice směřovat. 
Pečlivě zvažovalo účelné napojení 
silnic na sousední obce. Mělo 
již zajištěnou finanční dotaci na 
výstavbu Oldřišovské, dnešní Lel-
kové ulice. Z vlastního rozpočtu ji 
dotovalo 2 000 marek. Tentokrát 
se zabývalo zřízením komunikace 
uvnitř vesnice vedoucí od nádraží 
k Hospitální ulici (dnes Kolofíko-
va, též Hliníky). Stanovilo však 
podmínku, že za lepší dojezd na 
svoje pole, která tady vlastníci 
parcel měli, zdarma poskytnou 
potřebný díl na zvažovanou ulici. 

Převzato z Krav. Besedníku
Pokračování příště
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6
Kdy vstoupil do Edeltraudina 

života mužský svět? Nepamatovala 
si. Bývala obklopena ženami a dět-
mi, muži bývali většinou pryč – na 
poli, v sadě, ve stodole, v hospodě. 
Matka, kdysi ještě babička, slu-
žebné, mladší sourozenci, vyhřátá 
kuchyň s ranními, poledními a 
večerními vůněmi. To byl domov. 
Muži v jejím dětském světě začali 
hrát vážnější roli až v okamžiku, 
kdy zmizeli.

Jednoho dne se v kuchyni na zdi 
objevila fotografie otce ve vojenské 
uniformě. Několik dní nato matka, 
jindy klidná, uzavřená a málomluv-
ná, hystericky lkala na otcově hrudi 
a říkala nepochopitelné věty. Proč 
by měla skočit do studny? Proč by 
měla umřít strachem? Proč by měli 
být všichni zatraceni? Edeltraud 
cítila, že se děje něco nepatřičné-
ho, ale nevěděla, co to je. Otcova 
fotografie. Otcova uniforma. Kam 
odešel? Proč zmizel? Bylo jí deset 
let, když otce povolali do armády. 
Měla už něco pochopit? Šel bojovat 
za vlast. Nebyl s nimi, jako předtím, 
jenže teď po něm zbylo prázdno, 
trpké, zlé a nepochopitelné. Denně 
hleděl z fotografie na zdi a připo-
mínal se tak vážně, až Edeltraud 
mrazilo. Ve škole se mluvilo o cti, 
odvaze a statečnosti, o německém 
člověku a o lepším světě, za který 
němečtí muži bojují.

Zatímco Edeltraud poslouchala 
ve škole slova o krásné budoucnosti 
německého národa, studoval její 
otec v Braunschweigu instruktážní 

filmy o parašutismu. Sovětští vý-
sadkáři se v nich plazili po křídlech 
dvojplošníků a po břiše hladce 
sklouzávali dolů. Byl připravován 
na nejmodernější způsob vedení 
války. Kde měl bojovat, netušil. 
Navlékal si zvláštní vatovanou 
uniformu, gumové boty a přilbu, 
jež měly ztlumit pády. O seskoku 
se nedalo mluvit, protože padáky 
byly neovladatelné, místo dopadu 
neodhadnutelné a strach nesmírný. 
Snažil se nemyslet na Třebom, sta-
tek a rodinu. V takových chvílích 
se ho totiž zmocňovalo šílenství. 
Aby mu unikl, přivolával boha. 
Jak by se podivil, kdyby před ro-
kem sám sebe viděl v této chvíli! 
Bohabojný křesťan plazící se po 
kolenou a žebronící o milost. Když 
je člověku zle, je bůh náhle tak 
blízko… Už nikdy svou ženu neu-
hodím. Už nikdy jí nevyčtu dcery, 
které porodila. Nebudu utíkat 
z domu. Budu dýchat klid domova 
a do smrti budu denně děkovat za 
to, že mi bylo umožněno dožít se 
stáří.  Jenže všechno bylo jinak. 
Každý skok z letadla byl hazardem. 
Přežiješ, či nepřežiješ? Nikdo se ale 
neptal, jestli chceš tuhle hru hrát. 
Hop, pokus o rozevření padáku a 
děj se vůle boží.

Edeltraud dál sedávala na 
schodech před statkem a hladívala 
kamenickou značku. Už si nehrála 
s panenkami. Četla knihy, psala 
úkoly a často seděla jako bez duše, 
ale právě tehdy se svou duší byla 
nejvíce. Bloudila školním učivem, 
snažila se vymotat z labyrintu po-

divných slov a gest, ale neuspěla. 
Učila se poučky o vůdci, národu 
a jeho velikosti, poslouchala po 
večerech v kuchyni rádio a dál ne-
chápala otcův pohled  z fotografie, 
tak neosobní a chladný, a matčiny 
vzdechy. Už neplakala. Jen vzdy-
chala. Jako by byla šťastnější…

Koncem dubna 1941 se otec se 
svou jednotkou náhle, bez před-
chozího upozornění, přesunul do 
Řecka. Přestal psát domů. Cvičení, 
napětí, dusno.

Edeltraudina matka zahájila 
práce na polích. Příroda necítila 
válku. Pupeny v sadu klidně rašily, 
ozim se zelenal a pole voněla, jako 
by dál měla hospodáře. Edeltraud 
přestala být šetřena. Klavír a učitel-
ka hudby zůstaly jen snem její mat-
ky. Na poli bylo třeba každé ruky. I 
té nejmenší a nejslabší. Ranní vstá-
vání, obstarání drůbeže a dobytka, 
pak škola a znovu hospodářství. 

19. května 1941 Edeltraudin 
otec hleděl překvapeně na jakési 
zvětšené fotografie a mapy, kde 
měli být vysazeni. Hangár byl 
přeplněn, vzduch se nedalo dýchat, 
vojáci byli unavení, bez zájmu. 
Na mapách byla zakreslena jakási 
místa, kam měli seskočit, ale oni je 
ani nestudovali. Věděli, že je někde 
vyhodí z letadla a pak prostě budou 
padat. Neměli šanci s primitivní 
výzbrojí cokoliv ovlivnit. Nejméně 
místo dopadu. Navíc akce, nebo 
jen cvičení? To nikdo nedokázal 
odhadnout. Když v noci odstarto-
vali, noc byla jasná, hvězdy na nebi 
zářily, letadlo drželo kurs na Krétu. 

Neletěli sami. Z Řecka startovalo 
jedno letadlo za druhým. Bájná 
Kréta měla být dobyta.

Edeltraud tu noc spala klidně. 
Ve vzduchu už bylo léto. Teplejší 
noci, příjemnější ranní vstávání, 
vůně květin. Na zahradě pučely pi-
voňky, Boží tělo bylo blízko a s ním 
léto s čerstvou trávou a první třešně 
a … Edeltraud spala klidně.

Její otec dostal rozkaz k sesko-
ku. Venku se rozednívalo. Nad 
ním jasně modrá obloha, pod 
ním kvetoucí Kréta, kolem něj 
jedenáct jeho druhů a kontejnery 
se zbraněmi. Všude kolem další 
letadla, za nimiž se rojily skupinky 
podobné té jeho. Padali tiše k zemi 
a netušili, co je čeká. Plán operace 
přesně znali i protivníci. Na pa-
dající vojáky čekaly stovky hlavní 
kulometů. Před kulkami nebylo 
úniku. Padáky s mrtvými i živými 
padaly k zemi. Mrtvé postavy měly 
sklopenou hlavu a ruce bezvládně 
spuštěné kolem těla. Zranění sebou 
cukali, živí chtěli nějak uniknout, 
ale nebylo jak. Edeltraudin otec do-
padl na zalesněnou stráň nezraněn. 
Z kopců a strání se ozývala střelba. 
Terénem postupovaly novozéland-
ské jednotky a střílely všechny 
výsadkáře, na které narazili. Živé, 
raněné, zaklíněné do řemenů. Bez 
milosti. Bez ohledů. K zemi se 
snášely další desítky padáků s bez-
vládnými těly. Jejich látka se trhala 
pod náporem palby, ale Edeltraud 
spala té noci klidně.

Pokračování příště
Eva Tvrdá

sVětoVý Den Diabetiků
Nechme nyní stranou le-

gendu o svaté Kateřině. Beztak 
vešlo v obecnou známost, že se 
jednalo o krásnou a moudrou 
křesťanku, která se dostala do 
vězení, když vyzvala císaře, aby 
se zřekl pohanství a přestoupil 
ke křesťanské víře. Byla posta-
vena před sbor filozofů, kteří jí 
měli její víru rozmluvit, ona však 
obrátila i je směrem k Bohu a za 
to je císař dal okamžitě upálit 
a Kateřinu předal katovi. Díky 
své přesvědčivé řeči k filozofům 
se Kateřina stala ochránkyní 
učenců a studentů, mimojiné 
je i ochránkyní panenské čis-
toty jeptišek. Symboly jejího 
umučení jsou kolo a meč. Tolik 
ve stručnosti k osudu svaté Ka-
teřiny.

Nesporně zábavnější je pročí-
tat si o tanečních zábavách, jež 
byly s dnem sv. Kateřiny spjaty. 

Mohly se však konat také na 
svátek sv. Cecílie (22. listopadu) 
– patronky muzikantů. Jednalo 
se o zábavy, kde vládlo tzv. žen-
ské právo. Ženy pečovaly o celou 
organizaci taneční veselice, o 
občerstvení i hudbu. Samy si při 
tancovačce vybíraly, komu věnují 
tanec a své tanečníky obdarová-
valy malými dárečky, nejčastěji 
zdobeným pečivem či květinou. 

Velkolepost se odvíjela ze-
jména od toho, že tyto veselé 
večery byly na dlouhou dobu 
posledními, neboť předcházely 
době předvánočního půstu, 
během něhož se zábavy neak-
ceptovaly. 

S dnem sv. Kateřiny byl spjat 
také zákaz práce se vším, co 
mělo kola. Pozastavil se provoz 
v mlýnech, neužívaly se povozy 
či a přadleny odstavily na tento 
den své kolovraty.

V listopadu se k diabetikům 
obrací pozornost široké veřej-
nosti. 

14. listopad byl zvolen vzhle-
dem k výročí narození objevitele 
inzulínu, kanadského lékaře a 
nositele Nobelovy ceny, Frederi-
ka Bantinga (1891), Světový den 
diabetiků se slaví od roku 1991, 
vyhlásila ho Mezinárodní federa-
ce diabetu a Světová zdravotnická 
organizace.

Epidemie 21. století – tak 
diabetes nazývají lékaři. Na ce-
lém světě je registrováno na 190 
milionů pacientů, v ČR trpí 
cukrovkou asi 700 000 lidí. Podle 
odborníků dalšího čtvrt milionu 
lidí žije s diabetem, aniž by o tom 
věděli. 

V ČR se za posledních 20 let 
počet cukrovkářů téměř zdvojná-
sobil. Lékaři se navíc v ordinacích 
setkávají se stále mladšími paci-

enty. Nepodchytí-li se diabetes 
včas, hrozí slepota nebo infarkt. 
Závažnou komplikací, která se 
projeví časem až u 5 % diabeti-
ků, je syndrom diabetické nohy 
– zánětlivé onemocnění, které 
často končí amputací končetiny. 
Jednou z metod, která může 
v určitých případech amputaci 
zabránit, je přikládání larev, kte-
ré vyčistí ránu od mrtvých tkání a 
urychlí hojení.

Vzniku syndromu diabetické 
nohy lze předejít každodenním 
prohlížením chodidel. 

Pochody v rámci Světového 
dne diabetiků mají připomínat, 
že diabetu je možné předcházet 
zejména zdravým životním sty-
lem. Na mnoha místech bude 
umožněno změřit si hladinu 
cukru a zmapovat si riziko spoje-
né se zásahem diabetu do života 
člověka.  
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přeshraniční spolupráce záklaDních škol zš Vřesina a zš klokočoV

Ve dnech 30. – 31. května 2006 
navštívila ZŠ Klokočov  Vřesinu. 
Z rozpočtu českého projektu bylo 
hrazeno stravování žáků a do-
spělých, vstupné do Hornického 
muzea a Areálu opevnění v Dar-
kovičkách, výtvarný materiál 
pro tvořivé dílny dětí a míče pro 
sportovní soutěže. Pedagogický 
sbor ZŠ Vřesina připravil pro děti 
velmi pestrý program.

První den si slovenští hosté 
prohlédli centrum města Ostravy 
pod vedením Mgr. Evy Čer-
mákové, seznámili se s historií 
dané oblasti a navštívili Hornické 
muzeum. Po příjezdu do Vřesiny 
se ubytovali rovněž ve škole, my 
jsme jim však nemohli nabídnout 
takové přepychové postele, spali 
na matracích ve třídách. Stra-
vování našich hostů zajišťovala 
firma Restaurace Leo Vojáček. 
Touto cestou chceme poděkovat 
panu Vojáčkovi a všem jeho spo-
lupracovníkům nejen za chutné 
jídlo a velmi pěknou estetickou 
výzdobu celé jídelny, ale také za 
vzornou obsluhu, srdečné úsměvy, 
přátelské vystupování a jídelníček 
sestavený dle požadavků zdravé 
dětské výživy. 

Odpoledne se slovenští přátelé 
seznámili s historií obce a pro-
hlédli si farní kostel, kterým je 
provedl místní farář pan Tadeáš 
Wojnar. Kostel udělal na hosty 
velký dojem. Panu faráři děku-
jeme za ochotnou spolupráci. 
Potom si děti poměřily své síly 
ve fotbale na místním hřišti TJ. 
V této souvislosti chceme také 
vyjádřit poděkování panu Lam-
partovi za to, že se dobrovolně 
ujal funkce rozhodčího a celé 
tělovýchovné jednotě za zapůjčení 
hřiště.  Další akcí byla vybíjená 
na hřišti za školou. V tělocvičně 
Vřesinští ukázali Slovákům,  jak 
se pod vedením paní vychovatelky 
Anny Hofrichterové dají vyhrávat 
poháry za 1. místa ve florbalových 

soutěžích. Večer jsme uspořádali 
mezinárodní diskotéku se soutě-
žemi, které udělaly tečku za tímto 
dnem.

Druhý den si naši i slovenští 
žáci vyjeli prohlédnout Areál 
opevnění v Darkovičkách. Po pří-
jezdu do školy slovenští kamarádi 
zhlédli naši Májovou besídku. Své 
dojmy z celé akce všichni žáci 
měli možnost ztvárnit ve výtvar-
ných dílnách v odpoledním pro-
gramu. Pod vedením Mgr. Věry 
Vojáčkové malovali Sluníčko 
přátelství, s paní vychovatelkou 
Annou Hofrichterovou vytvářeli 
náramky a náhrdelníky z přírod-
ních materiálů, s Mgr. Hanou 
Štefkovou se výtvarně zaměřili na 
nejzajímavější prožitky celé akce. 
Slovenští přátelé se pod vedením 
Mgr. Evy Čermákové naučili 
české písně Tancovala žížala a Já 
jsem muzikant. Paní ředitelka 
Mgr. Eliška Krátká všechny čin-
nosti sledovala a koordinovala. 
Odpolední program ve Vřesině 
jsme uzavřeli f lorbalem. Po velmi 
vřelém rozloučení jsme sloven-
ským hostům při jejich zpáteční 
cestě domů ještě představili město 
Hlučín. 

Vzhledem k spokojeným re-
akcím všech zúčastněných snad 
mohu konstatovat, že se akce 
vydařila. 

Vyvrcholením celého projek-
tu byl prázdninový pobyt dětí 
v Klokočově, který plně hradila 
slovenská strana. Z rozpočtu 
našeho projektu jsme financovali 
pouze přepravu dětí do Klokočova 
a zpět,  pojištění pro léčebné vý-
lohy a pobyt v zahraničí. Prázdni-
nový tábor se konal od 10. do 19. 
července 2006 a byl zaměřen na 
zvyšování fyzické kondice, letní 
sporty a výuku angličtiny. Táboru 
se zúčastnilo 28 vřesinských a 27 
klokočovských dětí s učitelkami 
Mgr. Evou Čermákovou, Silvií 
Šremerovou, Mgr. Luboslavou 
Mudrikovou, Marii Gajdošovou 
a Ing. Monikou Kasákovou. Žáci 
byli rozděleni do smíšených mezi-
národních družstev podle pohlaví, 
každá skupina pod vedením jedné 
paní učitelky si vymyslela svůj ná-
zev. Mohli jste zde vidět Dračice, 
Strigy, Číslo 4, Šmoulinky a Sim-
sny. Ubytování a stravování měli 
účastníci zajištěné opět ve škole.

Dětem se střídala různá 
sportovní utkání a hry s výukou 
angličtiny, práce na počítačích, 
ale i břišní tance pod vedením 
Silvie Šremerové. Prostor zde také 

byl  pro krátké vycházky do okolí, 
osobní volno pod dohledem peda-
gogů, večerní diskotéku, či pyža-
movou show. Děti se  zúčastnily 
celodenního výletu autobusem 
po trase Vychylovka, Terchová, 
Jánošíkové diery, Štefanová, 
Žilina a pěší túry na Bílý kříž. 
V táboře měly možnost projet se 
na koni, postavit si vlastní indián-
ský stan, bát se při stezce odvahy, 
překonávat překážky při různých 
branných soutěžích či seznámit se 
se slovenským folklórem a vidět 
dudáka na vlastní oči v akci. Na-
kloněno nám bylo i počasí. 

Během pobytu se na své děti 
přijeli podívat někteří vřesinští 
rodiče a příjemně nás 
překvapil svou návštěvou 
pan starosta Vřesiny 
Ing. Vilém Hluchník.

Vzhledem k spoko-
jenosti všech zúčast-
něných i hostů musím 
konstatovat, že se pobyt 
velmi vydařil. Chceme 
proto poděkovat řediteli 
ZŠ Klokočov Mgr. La-
dislavu Kopeckému za 
vzornou organizaci celého pobytu 
a slovenským kolegyním za pěkné 
metodické a laskavé vedení našich 
dětí.

Poděkování patří také obci 
Vřesina, která se podílí finanční 
spoluúčastí na tomto i některých 
dalších projektech. Z tohoto 
postoje je zřejmé, že se 
vřesinští občané v čele 
s vedením obce zajímají 
o dění ve škole a podpo-
rují ho, je pro ně důležité, 
aby si mladí lidé vytvořili 
kladný vztah ke své obci 
a zdravému životnímu 
stylu. Dále nelze pře-
hlédnout, že vřesinským 
občanům neleží na srdci 
jen urbanistický vývoj 
obce, ale také to, aby ze současné 
mladé populace vyrostli zdraví, 
bezproblémoví jedinci se světo-
vým přehledem, kteří se k případ-
ným životním problémům postaví 
rovně, bez předsudků, nebudou 
hledat boční cestičky, psychicky 
se hroutit a opírat se o alkohol či 
jiné „berličky“.

Na závěr bude asi nejlepší pár 
úryvků ze slohových prací.

Když přijeli Slováci do Vřesi-
ny, hráli jsme zase fotbal. Prohráli 
jsme 6:2, ale holky ve vybíjené 
vyhrály 1:0…

Marek Gula, 4. třída
…hned když přijeli, nechali 

si věci ve škole a šli se podívat 
do kostela. Pan farář jim všech-
no ukázal a oni si to s radostí 
prohlédli… Potom jsme hráli 
vybíjenou. Slovensko se určitě při-
pravovalo, byli dobří, ale my jsme 
byli lepší, proto jsme vyhráli… 
V 19 hod. mohla začít diskotéka. 
Probíhala v plném proudu. Hráli 
jsme hry např. židle, dovolená 
u moře a hra s míčkem. Sezná-
mila jsem se tam s jednou holkou 
jménem Katka a ta byla moc milá. 
Myslím si, že se všem diskotéka 
líbila. Potom šli Slováci spát, ale 
museli spát na karimatkách, pro-
tože nemáme postele…

Monika Chvějová, 5. třída

…jeli jsme na bunkry do 
Darkoviček. Pan průvodce nám 
vyprávěl, v kterém roce byly zalo-
ženy, že stojí v řadě tak, aby každý 
viděl o kus dál, než bunkr před-
cházející. Tyto bunkry byly takto 
stavěny až do Krkonoš. Pak jsme 
si prohlíželi vnitřní část bunkru. 

Každý bunkr má svoji studnu, 
šachtu na výměnu vzduchu, poko-
je na spaní. Viděli jsme tam také 
kulomety, které se dělí na lehké 
a těžké. Dále pak každý bunkr  
měl svůj periskop, protitankové 
dělo a kulomet, ze kterého se stří-
lelo na nepřítele a patrony z toho 
padaly do přilehlé díry. Nakonec, 
když tato díra byla plná patron, 
tak voják, který byl tímto pověřen, 
vhodil do díry granát, vyprázdnila 
se a pokračovalo se v boji...

Tomáš Thiele, 5. třída

Za pedagogický sbor ZŠ Vřesina 
Mgr. Eva Čermáková
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