Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.

Zpravodaj rok 2016

Plamínky svíček prozáří domek, v pokoji zavoní vánoční stromek a mísy plné
cukroví každému sladce napoví, že nastal večer vánoční, kdy vyplní se tajné
sny.
Krásné Vánoce Vám přejí Vaši zastupitelé
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
každý rok má svůj začátek, ale i konec. I letos nám svítí na návsi krásný vánoční strom,
kdy při jeho rozsvěcování proběhl již tradiční program. Opět se nacházíme těsně před
koncem roku, který je nejen bilancováním dosažených výsledků, splněných cílů a
naplněných představ, ale i obdobím vánočních svátků.
Pro některé je to období zklidnění, adventu a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem
času, protože v práci a kolem domu se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánováno.
Naše jednání, chování i naše domovy jsou prosyceny vánoční atmosférou. Peče se cukroví a
vánočky, shánějí se dárky pro své blízké či přátele. Zbývá ještě čas sehnat vánočního kapra,
ozdobení vánočního stromku a příprava štědrovečerní večeře.
Vánoce jsou tak časem, kdy si připomínáme tradice, a zaznějí koledy. Ne všichni ale mohou
prožívat vánoční idylku tímto způsobem. Mnoho lidí je chudých, mnozí jsou sami a nemají
takové rodinné zázemí jako většina z nás, nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Proto si
važme toho, že máme možnost žít v prostředí, kde nejsou konflikty, provázené hladem a
bolestí. Takovým lidem bychom měli v rámci svých možností podávat pomocnou ruku a
pomoci tak potřebným a opuštěným, a to nejen v období vánočních svátků.
Vánoce jsou dny, kdy se člověk unavený shonem současného „ velmi rychlého života“ alespoň
na chvíli sám od sebe zastaví a trochu zasní a zavzpomíná s pokorou a vděkem na své
nejbližší. Přeji Vám, aby to vánoční zasnění trvalo po celý rok, abyste z této pěkné chvíle
mohli čerpat dobré věci pro své děti, rodiče, kamarády, sousedy, zkrátka pro všechny Vaše
blízké.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemně prožité svátky vánoční, plné pohody a lásky. Zároveň
Vám přeji, abyste pod stromečkem našli to nejcennější, co bohužel koupit nemůžete, a to je
zdraví.
Váš starosta Bokůvka Pavel

Informace zastupitelstva obce:
 úřední hodiny na obci jsou každou středu od 18.00 do 20.00 hod.
 tel. na starostu je 774 701 197, email pa-bok@centrum.cz
Informace pro občany:
Každým rokem
 upozorňujeme občany na dodržování nedělního klidu v obci
 obaly od cukrovinek nepatří jen tak odhodit, udržujte čistotu v naší obci
 kuřáky, aby neodhazovali na vesnici krabičky od cigaret a nedopalky
 důrazně žádáme majitele psů, aby ukázali svoji odpovědnost, hlídali si svoje psy a
pokud dojde ke znečištění, je nutno exkrementy ihned posbírat a vyhodit do popelnice.
 žádáme občany, aby neparkovali hlavně přes zimní období na komunikaci v
nepřehledných místech, týká se to hlavně části obce zvané „Zábraní“, bráníte
prohrnování sněhu a snižujete bezpečnost na této komunikaci
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Stínavská traktoriáda trvá již deset let.
První traktoriáda se konala 30.9. 2007. Pár nadšenců v čele se starostou uspořádalo akci pro
pobavení občanů. Závodili s doma vyrobenými traktory, soutěžili ve slalomu, couvání
s vlečkou na přesnost a sprint do kopce. Traktoriády se zúčastnilo jen pět stínavských řidičů.
Tuto akci navštívili jen stínavští občané. Občerstvení zajištovalo SDH Stínava se svými členy J.
Blatou a. J. Klemešem (pochoutky z udírny). Start a kontrolu závodníků měl na starosti J.
Zatloukal. Komentátorem byl M. Hynek, tehdejší člen zastupitelstva. Prodej nápojů (i další
roky) měly na starost A. Klemešová, M. Hrubanová, D. Růžičková a jejich dcery. Prodej
tomboly Dáša, Veronika a Markéta Zatloukalovy. Veškeré organizační záležitosti zajišťoval a
zajišťuje starosta obce Pavel Bokůvka. Tato traktoriáda byla zakončena taneční zábavou,
která ukončuje každý její ročník.
Druhý ročník traktoriády byl 30.8. 2008. Tohoto ročníku se zúčastnilo 11 závodníků,
9 domácích a 3 závodníci z okolních obcí. Bylo 5 členů poroty, kteří hodnotili a měřili čas
závodníkům. Tentokráte se závodilo ve třech disciplínách a to: slalom, zacouvání s vlečkou do
vyhrazeného prostoru na čas a sprint na louce. Po soutěžích traktorů bylo soutěžní odpoledne
pro děti.
Třetí ročník traktoriády se uskutečnil 23.8. 2009. Zúčastnilo se 17 závodníků. Na tuto akci
obec Stínava získala dotaci z Olomouckého kraje. Tato traktoriáda byla nejpropršenější, ale i
tak na ni rádi vzpomínáme. Diváci vydrželi a užili si výborné nálady. Převážně ze stínavského
bahna byli všichni účastníci vytažení, ale spokojení. Pro děti byla připravena obří nafukovací
skluzavka. Večer po traktoriádě se počasí umoudřilo a následná zábava se mohla uskutečnit.
Tehdy ještě nebyl stan MIKROREGIONU, měli jsme půjčený velký vojenský stan, kde diváci i
účastníci v tomto propršeném dni našli útočiště.
Čtvrtý ročník traktoriády se odehrál 31.7. 2010. Zúčastnilo se 12 soutěžících. Tento rok byla
velká účast diváků, asi přes 300. Jejich automobily lemovaly krajnici kolem Stínavy. Auta byla
zaparkována i po celé vsi. Jako zázemí byl tentokráte stan z pivovaru Černá Hora. Pro děti
byla obří skluzavka, trampolína, jízda na koni a plno sladkostí ze stánků.
Disciplíny byly podobné. Slalom byl zpestřen zatloukáním hřebíku do špalku, účastníci si mohli
vybrat kladivo malé či velké. Další disciplínou byla jízda do lesa a zpět přes různé výmoly a
překážky. Ozdobou traktoriády byl obří traktor značky MASSEY FERGUSON 6499, který ukázal
svoji sílu projetím slalomu. Pro diváky to byl velkolepý zážitek vidět tenhle stroj v akci.
Pátý ročník traktoriády byl 30.7. 2011. Tento rok se zúčastnilo 15 závodníků. Disciplíny byly:
slalom, jízda do lesa a zpět, tahání klád. Jako zázemí pro diváky měla obec Stínava zapůjčený
stan MIKROREGIONU PLUMLOVSKO. Pro děti byla opět obří skluzavka. Diváků přibývalo.
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Šestý ročník traktoriády se konal 11.8. 2012. Na její start se postavilo 17 traktorů. Byli mezi
nimi výhradně veteráni starší 70 let nebo stroje domácí výroby. Před závody i během nich
pršelo, tak se zablácená trať stala pro závodníky i stroje pořádně tvrdým oříškem.
Do Stínavy se sjela sedmnáctka jezdců ze širokého okolí. Kromě místních tu máme traktory
třeba z Nivy, Ohrozimi, Malého Hradiska, Okluk, Bačova a Brodku u Konice. Nejvzdálenější
účastník k nám přijel z Klenovic. Počet diváků se opět zvedl.
Sedmý ročník traktoriády se konal 20.7. 2013
V tomto roce se traktoriády zúčastnilo celkem 22 strojů, z toho 8 tovární výroby. Stroje se
sjely ze širokého okolí. Ze Stínavy se zúčastnili pouze dva a to Martin Klemeš a David
Bokůvka. Ostatní účastníci byli z obcí Alojzov, Olomouc Lošov, Okrouhlá, Liboš, Labudice,
Konice, Malé Hradisko, Seloutky, Písařov, Okluky, Klenovice na Hané, Ohrozim, Bousín,
Smržice, Vícov, Lipová, Hamry a Bačov.
Účastníci soutěžili ve 4 disciplínách: slalom, cesta do lesa a zpět přes stínavské bahno, jízda
a couvání s nadměrným vlekem, sprint po louce. Ozdobou byl ruský Kýrovec, který obdivovali
jak dospělí, tak děti.
Osmý ročník stínavské traktoriády byl 16.8. 2014
Traktoriády se zúčastnilo 20 traktorů: 16 domácí výroby a 5 tovární výroby. Na účastníky
traktoriády čekaly tři disciplíny a to: cesta do lesa a zpět přes stínavské bahno, slalom a
sprint. Všichni účastníci dostali pamětní medaile a listy, první tři účastníci v obou kategoriích
dostali ještě poháry.
Pro diváky byla možnost svézt se v tanku, který celý program doplňoval svou prezentací po
každé disciplíně. Pro děti byla připravena trampolína a možnost svezení na koni. Po celou
dobu bylo možné si zakoupit občerstvení, které zajistili a do dnes zajišťují P. Kupka a p.
Dostál. Na bezpečnost účastníků i diváků dohlíželi hasiči z Protivanova. Po vyhlášení
vítězů následovala od 18. hod. taneční zábava.
Devátý ročník traktoriády proběhl 15.8. 2015
Účastníků bylo 27, z toho jen 3 ze Stínavy. Ostatní soutěžící byli ze Ptení, z Hrabství,
Olomouce Lošova, Skřípova okr. Opava, Okluk, Malého Hradiska, Ohrozimi, Haček,
Písařova, Konice, Labutic, Ropice, Sehradic, Repech, Dolní Lhoty u Luhačovic, Klenovic na
Hané, Liboše, Prostějova a Mostkovic.
Traktoriády se zúčastnilo 25 traktorů: 21 bylo domácí výroby a 4 tovární výroby.
Na účastníky traktoriády čekaly čtyři disciplíny.
Byly zde tradičně jízda bahnem a slalom. Po projetí slalomu čekalo účastníka připojení
čtyřkolového vozíku za koně a nacouvat s ním do vytyčeného prostoru. Vozík si musel každý
připojit sám. Následovala přestávka - hasiči z Protivanova předvedli uhašení rozpálené
pánvičky, vyproštění řidiče, uhašení hořícího auta. Třetí disciplína byla sprint, čtvrtá - projetí
slalomu s nadměrně dlouhým vozíkem.
Doprovodný program: jízda na koni, pro děti trampolína, obří skluzavka a kolotoč. Po
vyhlášení vítězů následovala od 18. hod. taneční zábava. Bylo připravené bohaté
občerstvení.
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Desátý ročník traktoriády proběhl 16.7. 2016. Na start se letos postavilo sedmadvacet
soutěžících. Ti osedlali dvacítku strojů domácí výroby a sedm továrních traktorů. Ze Stínavy se
zúčastnili dva závodníci a to David Bokůvka a Martin Klemeš. Účastníci přijeli i z Klenovic na
Hané, Ptení, Všechovic, Třince, Opavy, Skřípova, Alojzova, Hrabství, Labudic, Vlčna,
Prostějova (2 zástupci), Repech, Ohrozimi (4 zástupci), Olomouce Lošova, Bohuslavic, Haček,
Liboše, Hamer, Vícova a Mohelnice. Všichni zúčastnění se utkali ve třech disciplínách, tradiční
bahno, slalom a sprint.
Umístění traktorů domácí výroby: Miroslav Žítek z Haček, Pavel Lindovský Hrabství, Roman
Lindovský Skřípov.
Umístění traktorů tovární výroby: Aleš Zatloukal z Vícova, Jaroslav Gregor z Hamer, Alois
Žvátora z Ohrozimi.
Mezi disciplínou bahno a slalom byl vložený závod sekaček. Této disciplíny se zúčastnila i
Lucie Procházková na obecním stroji. Z Vícova na svém stroji soutěžil Aleš Zatloukal a
poslední účastník byl z Mostkovic Jaroslav Peška.
Kromě zastupitelů obce a občanů Stínavy se na organizaci Traktoriády podíleli hasiči z
Protivanova. O jídlo po celý den se starali kuchaři z hotelu Tennis Club Prostějov. O pitný
režim se staral pan Dostál z Malého Hradiska. Zapůjčení skákacích hradů pro děti zajistila
Charita Prostějov, skluzavku a kolotoč obstaral pan Laník. Byla možnost se svézt na koni,
kterého vodila Lucie Procházková, nyní Bokůvková. Prezentaci obrněného transportéru
předvedl pan. Ondruška. Na Traktoriádě vystoupila hudební skupina Funny, která po celý
večer až do ranních hodin bavila všechny přítomné. Také bylo vystoupení skupiny historického
šermu Akáda, která předvedla i ohňovou šou. Všem zúčastněným na traktoriádě patří velký
dík.
Tuto traktoriádu navštívilo asi 800 diváků, snědlo se 1000 porcí jídla, vypilo 10 beček piva
a jiných nápojů.
Je třeba také dodat, že příprava „Traktoriády „probíhá měsíc před samotnou akcí. A je za tím
skryto velké množství lidí, kteří se na této akci podílejí. Občerstvení v posledních letech
zajišťuje Petr Kupka s kuchaři z Hotelu Teniskomerc Prostějov, o pitný režim se stará pan
Dostál a jeho zaměstnanci. Technické zázemí a trať zajišťují všichni zastupitelé obce a
stínavští občané M. Klemeš, D. Bokůvka, I. Bokůvková, p. Ohlídal, p. Kučera, M. Růžičková, D.
Menšík a zaměstnanci obce: F. Marek, L. Procházková - Bokůvková, J. Hýblová, H. Marková,
K. Marek. Dále také J. Krychtálková, E. Němcová, pánové Doleželovi a v neposlední řadě patří
také dík fotografům p. Badalovi, který se svojí ženou traktoriádu dříve i točil, a pánům
Kovářovým, kteří nám fotografie dávají poslední roky a je možné je shlédnout na int.
stránkách obce. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík.
Co dodat na konec, snad jen to, že jsme rádi, že se nám daří udržet tuhle započatou tradici a i
nadále jí rozvíjet a lákat lidi na tuto soutěž. Každým rokem bychom chtěli traktoriádu ještě
lépe organizovat, aby diváci se u nás cítili dobře a bezpečně, všichni se dobře pobavili a měli
na co vzpomínat.
Pavel Bokůvka a Helena Frýdová
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Stínaváček slaví výročí deset let od založení
Na úplném začátku založení Stínaváčku stojí J. Krychtálková, H. Frýdová a G. Sittová.
Protože jsme cítily potřebu se potkávat a ve Stínavě v tu dobu bylo plno dětí a matek na
mateřské (a rodičovské) dovolené, tak jsme se rozhodly něco podniknout. Obešly jsme
maminky v obci a pověděly jsme jim o plánu zřídit klub pro děti. Maminky byly rády, že se
něco takového zakládá a tak jsme navštívily zastupitelstvo v obci Stínava, představily jim
naše plány a předložily žádost o založení MC ve Stínavě. Žádost byla schválená, obec Stínava
zaštiťuje MC Stínaváček podporou finanční i materiální, za což obci děkujeme.
Poprvé jsme se sešli všichni 5.10. 2007 v 16 hod. v knihovně ve Stínavě a probírali, jak bude
vše probíhat, a vymýšleli název klubu. Protože jsme ve Stínavě, tak logicky Stínaváček.
Očekávání od Stínaváčku byla si myslím splněna. Společné setkávání trvá již deset let. I když
v posledních pěti letech se scházíme jednou za měsíc a to vždy poslední pátek v měsíci.
Setkáváním maminek s dětmi a nejen maminek, ale i větších samostatnějších dětí.
Chceme se i nadále společně snažit o to, aby se všichni lépe poznali, navzájem se něco od
sebe naučili. Společně si spolu pohráli a něco vytvořili. Jde nám také o to, aby jsme se naučili
dobře jednat s kamarády a uměli rozdávat radost. Všechny stínaváčkovské akce jsou
doprovázené fotografiemi, které můžete shlédnout na internetových stránkách obce Stínava,
nebo v kronice Stínaváčku, kterou má u sebe H. Frýdová, kdykoliv se můžete do ní podívat.
Co bych chtěla popřát do budoucnu Stínaváčku? Abychom i nadále se mohli setkávat,
rozvíjet, dělat radost sami sobě i druhým. A ještě jednou chci poděkovat obci Stínava za
podporu a těšit se na další spolupráci.
Za Stínaváček Helena Frýdová.

Knihovna Stínava
Knihovna ve Stínavě sídlí na stejné adrese a knížky se půjčují stále ve stejný čas v úterý
od 17 do 18 hodin.
Máme na výběr mnoho hezkých knih, které jsou zapůjčeny z Městské knihovny v Prostějově. K
dispozici na půjčení jsou časopisy IN pro dívky, 100+1, Rodinný život a nově Živá historie. Za
rok 2016 se půjčilo 681 knih a časopisů a knihovnu navštívilo 536 návštěvníků.
Ve spolupráci s obcí Stínava proběhla Noc s Andrsenem. Děti si vytvořily zápisník na přečtené
knihy, zahrály si hry a zasoutěžily. Nechybělo ani napínavé čtení pohádky. Překvapením pro
ně jistě byl velký skákací hrad. Milým zpestřením byla zvířátka, která donesla a o kterých
nám moc hezky popovídala Lucka Bokůvková.
Na závěr roku děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a Vám i sobě přeji do nového roku 2017
Boží požehnání, spokojenost, zdraví a mnoho hezkých chvil strávených s knížkou
v ruce.
Gabriela Sittová
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SDH Stínava

Činnost SDH Stínava byla v roce 2016 ovlivněna rezignací starosty SDH. Nový starosta SDH byl
zvolen až na výroční schůzi 2016.
Do té doby SDH Stínava spolupracovalo s Obecním úřadem na zmíněných kulturních akcích
v obecním kalendáři, např.: otužilecké plavání, stavění a kácení Máje, traktoriáda, výměna
dopravních značek.
Činnost mladých hasičů, které vedl p. Miroslav Kovář z Bukové, byla v letošním roce
ukončena. Hledá se nový vedoucí mládeže, který by se dětem věnoval.
Hasiči informují:
Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů
způsobených hořící svíčkou. Hořící svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a zejména
vánočních svátků.
Je součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale
otevřený oheň a je potřeba s ním podle toho zacházet, aby nedošlo k zbytečným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku.

V roce 2016 uzavřeli manželský sňatek Stínaváci:

Lucie Procházková s Davidem Bokůvkou
Přejeme jim na společné cestě životem hodně lásky, štěstí a vzájemného porozumění.

Letitou tradicí v naší obci je návštěva jubilantů. S gratulací se přichází k občanům ve věku
70 a výše. Oslavence potěší nejen blahopřání, ale i dárkový balíček od obce, ale také
společné povídání, které je součástí každé této návštěvy, kdy se i vzpomíná na minulé časy
a to bývá příjemným ukončením návštěvy.
Jubilanti v roce 2017
Jedlička Jaroslav
Kovář Jiří
Frýdová Marta
Střížová Ludmila
Hanáková Jaroslava
Vymazal Jiří
Kučerová Věra

70 roků
70 roků
70 roků
75 roků
80 roků
80 roků
80 roků

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších lech
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V roce 2016 nás navždy opustili tito občané

červen pí. Marie Hasová
říjen - manželé pí Libuše Skládalová
p. František Skládal
listopad
p. Marie Zatloukalová

Co se nám v letošním roce povedlo:
 11. 3. 2016 – i nadále využíváme dotací z Úřadu práce v Prostějově pro
zaměstnance na úklid obce. Zaměstnáváme občany na úklid veřejných prostranství
a údržbu majetku ve vlastnictví obce. Byli přijati tři zaměstnanci: Bokůvková Lucie,
- Stínava, Hana Marková – Stínava a Jiřina Hýblová - Pohodlí. František Marek byl
přijat na jeden rok jako zaměstnanec obce.
 od jara až do podzimu byla prováděna údržba zeleně v obci i okolí obce
 21.4. 2016 – byla zakoupena nová sekačka (traktůrek)
 upraven potůček na Rybníčkách
 oprava cest, chodníků- asfaltování výmolů a prasklin
 oplocena nová studna na Rybníčkách
 úprava obecního pozemku před farou
 nové záhony před domy naproti OÚ, kostela a na Zábraní před Němečkovým
 úprava záhonu u pomníku padlých
 postavená okrasná zídka pod Burgetovým
 oprava kanálů naproti kostela a OÚ
 odvoz bioodpadu 4x za rok
 2x za rok odvoz nadměrný a nebezpečný odpad
 dosypání štěrku na cestu směr k Sittům
 obnova stezky od mlýnu pod silniční most k tůním
 výmalba v Obecním domě
 vyrobení obecního „Betlému“
 nákup nových ozdob na vánoční strom
 zakoupené dvě el. várnice
 zakoupena videokamera
 zakoupena motorová pila
 zakoupena míchačka
 zakoupen nový taneční parket
 zakoupené a osazené nové dopravní značky
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Kulturní a společenské akce v naší obci v roce 2016

















10.1. 2016 - první otužilecké plavání
30.1.2016 - dětský maškarní karneval na téma vesmír
6.2. 2016 - masopust a maškarní průvod obcí, jeho ukončení v Obecním domě
26.2. 2016 - Stínaváček, kde jsme vyráběli sněhuláky z ponožky
18.3. 2016 - Stínaváček, tvoření velikonoční v knihovně
8.4. 2016 - pro děti noc v knihovně, kterou pořádala naše knihovna společně s obcí
Stínava. S dětmi jsme si hráli, zpívali, četli pohádky. Plnili jsme různé úkoly.
30.4. 2016 – stavění Máje OU s SDH
14.5. 2016 – obec pořádala výlet do Zoo Lešná
27.5. 2016 – Stínaváček, výlet ke studánce
18.6. 2016 – hry bez hranic naše družstvo získalo 2. místo
16.7. 2016 – 10. ročník stínavské traktoriády
22.7. 2016 – pořádala obec pro děti a rodiče dvoudenní tábor Indiánské léto
8.8.2016 - Stínaváček pořádal výlet na Sluňákov
29.8. 2016 – Stínaváček, loučení s prázdninami
30.9. 2016 – Stínaváček, vyrábění postaviček z okrasných dýní
Ve dnech 7- 8.10. 2016 – proběhly volby, do krajských zastupitelství .
Ze 130 voličů odvolilo 45 občanů .
Strana č. 1 Volte Pravý Blok - 1 hlas
Strana č. 2 Občanská demokratická strana - 2 hlasy
Strana č. 6 Piráti + Změna + Pro Region → Kraj nové generace - 1 hlas
Strana č. 12 Česká strana sociálně demokratická - 9 hlasů
Strana č. 30 ANO 2011 - 7 hlasů
Strana č. 32 TOP 09 - 4 hlasy
Strana č. 37 Komunistická strana Čech a Moravy - 6 hlasů
Strana č. 42 Starostové Pro Olomoucký kraj - 4 hlasy
Strana č. 43 Úsvit s Blokem proti islamizaci - 1 hlas
Strana č. 74 Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty - 9 hlasů
Strana č. 78 Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a
Strana Práv Občanů - 1 hlas
15.10. 2016 – Již 6. rokem probíhá Mezinárodní den archeologie. V Česku je zaveden
3 roky. V letošním roce bylo vybráno 50 objektů a mezi nimi i náš kostel Povýšení sv.
kříže.
11.11. 2016 – lampionový průvod, promítání pohádky, posezení v Obecním domě občerstvení SDH Stínava
19.11. 2016 – promítání fotografií – události v naši obci - občerstvení SDH Stínava
v říjnu byla navázána spolupráce s dětskou onkologií v Olomouci
25.11. 2016 – Stínaváček, tvoření adventních věnců
2.12. 2016 - výroční schůze SDH Stínava
3.12. 2016 - rozžíhání vánočního stromu,
4.12. 2016 - setkání seniorů
5.12. 2016 - navštívil sv. Mikuláš naše děti
před vánoci obdarujeme děti z dětské onkologie v Olomouci
25.12. 2016 – živý betlém – hrají děti a rodiče, instalace stínavského Betléma
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Plánované kulturní a společenské akce v naší obci v roce 2017
Přání našim jubilantům během celého roku
 22.1. 2017 - první otužilecké plavání
 29.1. 2017 - setkání pamětníků
 4.2. 2017 – promítání z traktoriády desátého ročníku
 18.2. 2017 - dětský maškarní karneval
 25.2. 2017 - masopust- maškarní průvod
 24.2. 2017 - Stínaváček, program se upřesní
 31.3. 2017 – Stínaváček, program se upřesní
 8.4. 2017 - noc v knihovně pořádaná naší knihovnou společně s obcí
 29.4. sobota - 30.4. neděle 2017 – stavění máje a slet čarodějnic














26.5. 2017 - Stínaváček
Červen 2017 – hry bez hranic, datum se upřesní
15. 7. 2017 - 11. ročník stínavské traktoriády
21.7. – 22.7. 2017 – obec pro děti a rodiče tábor – datum se upřesní
25.8. 2017 – Stínaváček, loučení s prázdninami
29.9. 2016 – Stínaváček, program se upřesní
28.10. 2017 – lampionový průvod
11.11.2017 – promítání fotografií – události
1.12. 2017 – Stínaváček, adventní věnce
2.12. 2017 - rozžíhání vánočního stromu
3. 12. 2017 - setkání seniorů
5. 12. 2017 - navštíví sv. Mikuláš naše děti
před vánoci obdarujeme děti z dětské onkologie v Olomouci

Datum u některých kult. a spol. akcí je orientační. Obec Stínava si vyhrazuje právo jej
změnit. Občané budou včas o změně informováni.
Církevní rok farnosti Stínava a apoštolské cesty papeže Františka v tomto roce.
Od 1. 7. 2006 je naším farářem P. Mgr. Mariusz Radaczynski. Svátost kněžství přijal v roce
1994 v Kluczborku v Polsku. V letošním roce uplynulo 10 roků jeho služby v naší farnosti.
Mše sv. se konají v kostele Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Pravidelná nedělní mše sv. je
v 9 hod. středeční v letním období v 18 hod., v zimním období v 17 hodin.
Každou první středu v měsíci probíhá po mši sv. adorace.
Každý první pátek v měsíci v dopol. hodinách navštěvuje naše nemocné otec Mariusz doma.
Každý pátek v 17 hod. probíhá v kostele modlitba růžence.
Ve farnosti se jednou za čtrnáct dní v neděli schází společenství rodin.
Při některých slavnostech vystupuje stínavská schola pod vedením Martina Bradáče
z Plumlova. Účinkují zde dospělí i děti.
 V roce 2016 proběhly ve farnosti Stínava tyto slavnosti:
 1. 1. 2016 – slavnost Matky Boží Panny Marie – světový den modliteb za mír.
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 9. 1. 2016 – 17 ročník Tříkrálové sbírky – I letos proběhla tříkrálová sbírka a
ve Stínavě se vybralo 7 250 Kč. Sbírku začala v Česku jako první organizovat
olomoucká arcidiecéze. Hlavním dnem koledy byla sobota 9. ledna. V roce 2016 je
obecným účelem tříkrálové sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a podpora charitního díla. Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem
solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně
reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
 10.2.2016- popeleční středa čtyřicetidenní půst
 13.2. – 18.2. 2016 - sbírka Svatopetrský haléř vybralo se 2 170 Kč
 14.2. – 18.2. 2016 - papež František navštívil Mexiko
 16.4. 2016 - papež v sobotu navštívil řecký ostrov Lesbos
 20.2. 2016- adorace příležitost k zastavení , ztišení, projevení úcty ke Kristu
 4.3. 2016 - Křížová cesta v lese pro děti.
 20.3. 2016 - Křížová cesta okolo kostela zakončená modlitbou k Božímu
milosrdenství
 27.3.2016 - slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
 1. 5. až 31. 5. 2016 – májové pobožnosti
 14.5. 2016 – Praha – v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha se složila bohoslužba
za vlast u příležitosti 700 let od narození Karla IV., který pokračoval ve stavbě
tohoto chrámu. Chrám byl 12. května 1929 vysvěcen na katedrálu světícím
biskupem Janem Nepomukem Sedlákem.
 15. 5. 2016 – Slavnost seslání Ducha sv. – První sv. přijímání Veronika Příhodová,
Nikola Dvorská.







22.5. 2016- pouť rodin katedrála Olomouc
29. 5. 2016 - májová pobožnost v kapličce Holubice
31.5 2016 – Slavnost Nejsvětější Trojice
4.6. 2016 – Tělo a Krve Páně (Boží tělo) – mše sv. v kostele a průvod po obci
10.6. 2016 – noc kostelů
24.6. 2016 – apoštolská cesta papeže Františka v prvním křesťanském státě na
světě v Arménii.
 5. 7. 2016 – svátek sv. Cyrila a Metoděje, den slovanských věrozvěstů
 27.7. 2016 – papež v Krakově – Světové dny mládeže trvali šest dní a zúčastnili se
jich mladí lidé s více než 180států světa. Papež František navštívil koncentrační
tábora v Osvětimi.
 3.8. 2016 6– farní stanový tábor v Protivanově
 4.9. 2016 – svatořečení Matky Terezy
 13. 9. 2016 – hody ve farnosti – oslava svátku Povýšení sv. kříže
 17. 9. 2016 - farní táborák
 25. 9. 2016 – děkovná mše sv. za úrodu
 28. 9. 2016 – svátek sv. Václava - patrona České země – Den české státnosti.
 30.9. 2. 10. 2016 – v pořadí 16. apoštolská cesta papeže v Gruzii V muslimském
Ázerdbajdžánu vyzval k mezináboženské snášenlivosti a přátelství.
 7. 10. 2016 – pouť k P. Marii Růžencové do Okluk
 31.10. – 1. 11. 2016 - Na přelomu října a listopadu papež navštívil Švédsko u
příležitosti 500. výročí vzniku reformace.
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1. 11. 2016 – slavnost Všech svatých.

 2. 11. – 8.11 2016 - vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
 22. 11. 2016 - slavnost Ježíše Krista Krále
 26. 11. 2016 - 1. neděle adventní
 17.12. 2016 – papež František se dožívá 80 roků
 24.12. 2016 – Bohoslužba slova v 16 hod - jesličková pobožnost hlavně pro děti.
 25. 12. 2016 - Boží hod vánoční
 31.12 2016 – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc a požehnání.
Děkujeme všem, kdo se podílí na službách v kostele: službě kostelníka, službě ministrantů,
na úklidu kostela (probíhá jednou za čtrnáct dní), výzdobě kostela, hudebním doprovodu
(především hra na varhany), čtení Písma svatého při mši sv., na pravidelné údržbě
prostranství kolem kostela (sekání trávy, hrabání listí,…), vytváření nástěnek apod.
Marta Frýdová
Stínava na cestě technického pokroku – od jízdního kola k traktorům.
Stínava je malá obec. Má dnes sotva 150 obyvatel. Mívala jich kolem r. 1900 přes 350.
Máme tu několik vzácných historických památek. Můžeme tu ale také připomenout, jakými
způsoby se St. podílela na technickém pokroku.
1) Průmyslová revoluce začala v 19. století. Začalo to vynálezem parního stroje. Tady nikdo
nikdy nevlastnil žádný parní stroj. Lokomotivu jsme občas slyšeli pískat jen od Ptenského
Dvorka. Stínavští vlakem nikdy moc nejezdili, ale železnice do Prostějova, která byla
postavena r.1869, otvírá i našim pradědečkům dveře k novým průmyslovým výrobkům a
zvláště k novým zemědělským strojům. To znamená především změny v obdělávání půdy. R.
1878 koupila stínavská obec mlátičku. Starosta Hrubý píše, že je to „mašina na mlácení
obilí ruční.“ Někdo tam asi musel velkým kolem točit a točit. A hospodáři kupují i řezačky,
fukary a jiné stroje, zatím na ruční pohon, anebo na zvířecí. Za humny č. 9 lze dodnes najít
místo po žentouru, který roztáčel mlátičku. Tahal ho v kruhu kůň. Továrnu na zemědělské
stroje WIKOV jsme tu měli všichni, co by kamenem dohodil. Zaváděla se tehdy také umělá
hnojiva a jiné vynálezy.
2) Jiný vynález té doby dnes možná už tak nedoceňujeme. Jízdní kolo nebylo jen pro
turistiku. Po roce 1900 se na kolách začalo jezdit často do práce a k podobným cestám,
také v neděli k zábavám a tak se tu časem začalo objevovat víc přespolních ženichů a cizích
nevěst. Dědina přestávala být tak nebezpečně popřízněná. Vynikajícím vynálezem a
chloubou obce byla naše hasičská stříkačka na ruční pumpování, byla zakoupena také v r.
1900. Velkým vynálezem byl tisk. Stínavští noviny netiskli, jen později tu byl Stínavák a
dnes Zpravodaj, ale někteří je kupovali: regionální, politické, náboženské aj.
3) Poslední skupina vynálezů je nebezpečná, je totiž spojena s první světovou válkou. Vojáci
ze Stínavy se s nimi dobře seznámili. Mnohé to stálo život. Výbušniny, granáty, pušky, děla,
kulomety, plyn, ale i první tanky a letadla. Technika smrti. Jména jejích obětí máme na
pomníku na návsi.
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Elektrika ve Stínavě
1) O elektrifikaci obce rozhodlo obecní zastupitelstvo koncem roku 1930. A na vánoce toho
roku se už v obci svítilo. Celkové náklady 127 000 Kč, státní subvence 30 000 Kč. Kompletně
byla elektrifikace dokončena v lednu 1931. A teprve teď se to rozjelo. Obecní osvětlení,
mlátičky, šrotovníky, dále cirkulárky a jiné stroje na elektrický pohon. Je konec žentourů.
První mlátičku s elektrickým pohonem má v obci Ant. Kalabis, po něm Florián Melka a po
nich rychle další. Dále se zdokonalují starší stroje secí i žací. Ty má každý hospodář.
Samovazač tu žádný nebyl. Na poli se stále ještě počítá s koňskými potahy. Před válkou si
na traktor nikdo ani nevzpomněl. Ale byla tu od r. 1938 elektrická chladírna. Někdo ze
starších si možná ještě vzpomene na nápis: U nás radost kupovat, u nás chladí Frigomat. V
r. 1980 už tu bylo 53 chladniček, 56 elektrických praček a dnes je toho všeho mnohem víc.
2) Důsledky elektrifikace se začínají projevovat i v domácnostech. Objevují se už před
válkou první elektrické žehličky. Florián Melka má dokonce první elektrickou pračku. Její
kostra je ještě dřevěná. Zcela jistě ocenil nástup elektřiny farář a jeho farníci. Bohaté
osvětlení dodalo lesk prostoru kostela. Desítky svíček svítily na hlavním lustru, světlem zářil
i oltář. R. 1948 věnoval místní rodák Jan Černý kostelu el. motor k varhanám. Nemusely se
šlapat měchy. Teprve později bylo zařízeno elektrické zvonění.
3) V r. 1926 se objevuje ve Stínavě první radiopřijímač. Měl ho lesní správce Haniawetz. Za
války bylo jen několik přijímačů. Tu a tam se poslouchal zahraniční rozhlas. Partyzánům se
hodila vysílačka. R. 1936 byla v okolí Stínavy zřízena vojenská střelnice a v souvislosti s tím
zaveden na lesní správu i telefon. Kino bylo před válkou stínavským přístupné jen občas.
Jeho rozkvět začal kupodivu za války. Z té doby pochází většina našich filmů pro
pamětníky. Ze Stínavy chodily pravidelně skupiny mladých lidí do Ptení do kina. Po válce
jim tato záliba vydržela a bylo potřeba zařídit promítání ve Stínavě.
Masová media a jejich vysílání ve Stínavě
1) Nejvýraznější novinkou po válce byl místní rozhlas. V r. 1947 bubeník Fr. Vybíral skončil
svoji hlasatelskou činnost. Nový rozhlas mimo zpráv místního významu zprvu často
vyhrával gratulace k narozeninám občanů a písničky a šlágry na přání. Za komunistů
sloužil také k politické agitaci, zprávám JZD a jeho obliba chladla. Když jde o místní media,
je potřeba zmínit kdysi velmi populární časopis Stínavák vydávaný pod redakcí Jana
Přidala v letech 1967-69. Ten bohužel skončil s normalizací. Éra státního rozhlasu byla po
válce. Počet přijímačů rostl během 50. let. V roce 1955 jich bylo v obci 40, v r. 65 už 50. S
televizí se tento růst zastavil, změnila se však jejich funkce, převládla hudba. Přibyly
tranzistorové přijímače, později připojení na TV, na internet, mobil atd. Mediální svět se
tak rozdrobil, že se nedá moc sledovat. A to ani ve Stínavě.
2) Poslední jednotné publikum má ještě trochu televize. Její zavedení od r. 1953 znamenalo
převrat v životním stylu občanů. Ve Stínavě se začala šířit až koncem 50. let. Lze se přít,
kdo ji měl první. V r. 1980 je v obci 58 televizorů. Dnes je jich víc a lepších. Ve Stínavě tak
jako jinde ještě přispívá k soudržnosti rodiny, ale daleko méně než na začátku. Přichází
zejména o mladé diváky. Drží se starší. Televize zadržela rozvoj kina. Ve Stínavě se po válce
ještě promítalo. Začalo to pojízdným kinem, pak dostala obec vlastní přístroj a ještě jednou
v r. 1959 nový, zcela moderní. Nejprve u Tesařů, potom v upravené zasedačce tehdejšího
národního výboru. Návštěvnost byla vysoká. Během 60. let návštěvnost klesá.
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3) Mladí většinou zběhli k internetu a s ním spojeným formám komunikace. Sledujeme svět
jako rybáři u rybníka. Jsme každý sám. Jsou to především ti mladší, ale není pravda, že ho
staří neužívají. Rozdíl je v tom, že nejsou v užívání tak zběhlí. Nejsnadněji si ho osvojily děti.
Všechno se s televizí a hlavně s internetem změnilo. TV změnila náš způsob trávení volného
času. Internet změnil vztahy mezi lidmi. Dříve jsme si víc povídali tváří v tvář a dnes si
posíláme SMS a mailujeme. Tady sedíme teď spolu. Máme možnost ten nedostatek trochu
napravit.
Stínava ve věku automobilismu
1) Doba nafty a benzinových motorů začínala pomalu už po první světové válce. Od r. 1925
je zavedena autobusová doprava z Prostějova do Protivanova. Pan Ondroušek jezdil
dvakrát denně tam a zpět. Často si před jízdou přihnul. Jednou převrátil autobus v
Krchňačce. Zranění naštěstí nebyla vážná. A jezdilo se dál. Bylo to důležité pro dělníky,
kteří jezdili do práce. Zvláště pro domácí krejčí, kteří jezdili s velkými uzly látek fasovat a
odvádět ušité. Prvním vlastníkem osobního automobilu byl opět lesní Haniawetz (čti:
Haňavec). Tímto autem vezl dne 2. června 1933 z Jednova biskupa Stavěla ke slavné
vizitaci stínavské farnosti. Od r. 1925 se nad Stínavou objevují první letadla. Tehdy byla v
Prostějově umístěna vojenská letecká škola. Od té doby se tu stále létalo. Z nového letiště ve
Stichovicích i z Prostějova. Nejprve naši letci, pak nacisté, pak zas naši. Druhá světová
válka byla pro Stínavu obrovskou přehlídkou vojenské techniky. Auta a zbraně všeho
druhu, tanky, letadla.
2) Po válce skončil Ondroušek a celá autodoprava se znárodnila. Sledovat tady proměny
autobusů všech typů, všechny Škodovky a Karosy až do dneška není možné. Pro hasiče i
celou obec byla před válkou velkou událostí nová motorová stříkačka. Slavnostní svěcení
bylo v r. 1929. Dobře se mnohokrát osvědčila, až r. 1957 byla nahrazena novou modernější
s příslušným vybavením. Hasiči dostali také starý, ale velmi dobrý GAZ. Byl teprve před
nedávnem vyměněn za nový moderní vůz, ale rádi na něj vzpomínáme.
3) Osobní auta se dostávají k občanům s růstem životní úrovně zvl. v 60. letech. Bylo jich v
r. 65 ve Stínavě 7, motocyklů bylo 15. V r. 1980 je motocyklů 10, zatímco aut je 25. Různých
motorových strojů od sekaček až k motorovým pilám je nepočítaně.
A jsme u traktorů. Do Stínavy přišly až s kolektivizací zemědělství. V r. 1959 má družstvo
dva traktory. Zetor 25 a Zetor 35. K tomu přibude jeden pásový, časem i jiná technika. S
dalším slučováním a s transformací družstev se mění funkce traktorů. Slouží častěji i pro
soukromé potřeby. Po převratu r. 89 pak patří k soukromému podnikání nejen v
zemědělství, ale i v jiných resortech. Sami máte dobrý přehled o počtu traktorů v obci a o
jejich různém využití. Pro mnohé z vás je to i záliba. A proto jste tady.
Karlova univerzita
Celý rok vídali a slýchali stínavští občané hromady informací o Karlu IV. Takže všichni
víme, že byl zakladatelem univerzity, která nese dnes jeho jméno. Její dějiny se nedají
napsat na dvou stránkách. Musím se o to pokusit. Císař Karel ji založil 1348 v Praze pro
celou říši. Pokoušel se o to už jeho děd Václav II., ale už to nestihl. Karel využil svých
kontaktů s papežem, aby umožnil poddaným svého království, aby nemuseli hledat
vzdělání v cizině, aby k němu měli přístup doma. Před tím, ale i potom čeští studenti
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studovali v Bologni, Padově, Paříži i Oxfordu a jinde. Sv. Jan Nepomucký byl například
vedoucím skupiny českých studentů v Padově, Vojtěch Raňkův z Ježova byl profesorem a
dokonce i rektorem na Sorboně v Paříži. V zahraničí studovalo mnoho dalších. Univerzita
měla v době svého založení 4 fakulty: artistickou, teologickou, právnickou a lékařskou.
Artistická, později filozofická fakulta poskytovala všeobecné vzdělání, které museli
absolvovat všichni, kteří chtěli potom studovat na některé z dalších fakult. Tehdy museli
všichni studenti znát dobře latinsky, mohli pak přecházet libovolně po školách v celé
Evropě a všude si bez nesnází rozuměli. Studenti na univerzitách vytvořili společenství se
svými učiteli a s nimi v kolejích i společně bydleli. Univerzity podléhaly církvi, ale svobodně
se bádalo a diskutovalo o vědeckých problémech. Obyčejně se studenti dělili také do skupin
podle národů. V Praze byl český, slezský, saský a bavorský. Mistr Jan Hus prosadil u Václava
IV., že při rozhodování o univerzitních věcech měli čeští studenti tři hlasy a ti ostatní jenom
jeden. Říká se, že to bylo vítězství, ale ostatní, zejména němečtí studenti, z Pražské
univerzity odešli a založili svou univerzitu v Lipsku a ta pražská brzy poklesla ve významu
na druhořadé učiliště. Po Bílé Hoře převzali její vedení jezuité a ti poněkud pozvedli její
význam. Za Marie Terezie vytlačila latinu němčina a církevní vliv byl vystřídán vlivem
státním. Osvícenství přineslo rozvoj věd, zejména přírodních. S rozvojem vědy přibývalo
studijních oborů, zejména přírodovědeckých. Jedním z výsledků národního obrození bylo
rozdělení univerzity na českou a německou. Tady je možno si položit otázku, zda by se
bývalá nerozdělená univerzita časem nepočeštila celá. Ale česká univerzita se úspěšně
rozvíjela a hrála významnou úlohu v rozvoji české vědy i vzdělanosti. Hitler po nástupu
nacismu a zřízení protektorátu univerzitu a ostatní vysoké školy zrušil a studenty poslal do
koncentračního tábora. Památku na tyto události a na zastřelení studenta Jana Opletala (z
Litovle) slavíme 17. listopadu. Po vítězství socialismu u nás bylo vyhozeno mnoho studentů
i učitelů, ale i v omezených podmínkách svobody bádání se na univerzitě pracovalo dál. Po
převratu 1989 ve svobodnějších poměrech došlo k nebývalému rozvoji univerzity, ale
dostavily se mnohé materiální i organizační starosti. Dnešní Univerzita je příliš veliká. Má
17 fakult. 3 lékařské v Praze (každá se specializovaným zaměřením) a další dvě: v Plzni a v
Hradci králové. K nim ještě fakulta farmaceutická a 3 teologické (katolická, evangelická,
husitská). U těch je živá otázka, zda dnes na univerzitu patří. Dále jsou tu fakulty:
filozofická, přírodovědecká, matematicko-fyzikální, právnická, pedagogická, fakulta
sociálních věd, tělesné výchovy a sportu a fakulta humanitních studií. V čele fakult jsou
děkani, v čele univerzity je rektor. Vedle fakult jsou tu ústavy: Ústav dějin UK, Archiv UK,
knihovna, Ústav pro otázky životního prostředí atd. Mnoho dalších informací lze najít na
internetu. Zvláštní kapitolou jsou akademické a vědecké hodnosti: bakaláři, magistři a
doktoři, docenti a profesoři. Akademických a vědeckých pracovníků je na univerzitě 4 600,
ostatních od pedela až po kvestora 3 400. V doktorandském studiu je dnes přes 7 500.
Celkem má univerzita přes 50 000 studentů. Řídit takový kolos není snadné. Máme závazek
toto dědictví Karla IV. udržovat a dále rozvíjet. Tady odtud ze Stínavy se zdá, že s tím
nemáme moc společného. Měl by se tam občas objevit nějaký stínavský student.
Vysokoškoláků měla a má dnes Stínava dost, ale míří zatím většinou na jiné vysoké školy.
Na neuniverzitní obory a blíž. V uplynulých desetiletích studovali a absolvovali na Karlově
univerzitě ze Stínavy jen PhDr. Jiří Vymazal, CSc. Ten studoval Na fakultě filozofické
filozofii, historii a sociologii. Absolvoval tam i studium teologie na Katolické teologické
fakultě. Na univerzitě pak tyto obory i učil. Studovala tu i Hana Hrozková, dcera zdejšího
lesníka a někdejšího předsedy MNV, také filozofii a historii. Na další stínavské studenty
Karlova univerzita čeká. Karel IV. po sobě zanechal vedle univerzity mnoho dalších
kulturních statků, na které můžeme být pyšní. Z jeho dědictví zůstaly ve Stínavě zatím
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jenom kadlátky, neboť pěstování švestek u nás také zavedl on. Takže po něm tu máme
švestkové knedlíky, trnky čili povidla a především slivovici. Ať žije!
Jiří Vymazal

Pohádka o strašidelném hradu
Bylo, nebylo… v jedné zemi, v hlubokém lese, stál starý opuštěný hrad, který byl kouzelný.
Uměl mluvit, sám otvíral padací most, dveře od komnat, rozsvěcoval svíčky, ale byl sám a
smutný. Jednoho dne ale někdo zaklepal na vrata.
Hrad se zaradoval, někdo přichází. Otevřel padací most i vrata dokořán. Na nádvoří vešel
vodník. Hrad se podivil a řekl: „Co ty tady děláš? Nemáš být v rybníku?“ „Mám“, zablekotal
vodník. „Jenže můj rybník vylovili a vypustili a mě vyhnali.“ „Tak pojď dovnitř“, řekl hrad a
byl rád, že není sám. Za dva dny zase někdo bouchá na dveře. Byla to Bílá paní a Bezhlavý
rytíř. „Kde vy se tady berete“, povídá hrad. „Ale“, povídá celá uplakaná a unavená Bílá paní:
„vyhnali nás z našeho bývalého hradu, že prý tam chtějí provádět turisty a nechtějí,
abychom tam strašili. Ještě tam s námi bydlel Ohnivec, Hejkal a Bludička.“
Než to dořekla, Ohnivec již lítal kolem věží hradu. Hrad na něj volá: „Pozor! Ať nechytnu.
To by bylo velmi nebezpečné, všichni bychom uhořeli.“ Ohnivec tedy raději sletěl na nádvoří
a trochu se uhasil. Najednou je slyšet: „Počkejte, počkejte, ještě jdeme my, pokud můžeme
s vámi bydlet.“ „Můžete…“,a tak tu na hradě bydleli společně Vodník, Bílá paní, Bezhlavý
Rytíř, Ohnivec, Bludička a Hejkal.
Tak si tam spokojeně a šťastně žili několik let. Jednou však mezi všemi vypukla hádka.
Vodník, že prý má málo vody v kašně, že mu ji Ohnivec vypil. Ten se zase bránil, že je to
letním dnem. Hejkal se dohadoval s Bludičkou o místo v parku, že prý mu běhá po jeho
polovině. Bílá paní se nemohla vidět s Bezhlavým rytířem, protože jí strašil svou hlavou,
kterou věčně někde zapomínal. A hádky se stupňovaly. Hradu se to moc nelíbilo a tak se
rozhodl, že strašidlům navrhne, aby se šla projít ven, že chce pořádně vyvětrat. Pootvírat
okna, dveře, padací most. A protože bude průvan, mohla by se všechna nastydnout. Všechna
strašidla tedy vyšla z hradu ven se projít.
Mezitím se hrad schoval do mlžného oparu. Jak se strašidla vracela, nemohla hrad najít.
Volala, lamentovala i plakala. Došlo jim, co hradu provedla a hlavně sobě. Slíbila si, že se už
hádat nebudou a že se musí hradu omluvit, jen co ho najdou. Hledala několik dní i nocí, ale
hrad nemohla najít.
Rozhodla se, že navštíví detektiva. Jak se všichni dohodli, tak také udělali. Detektiv se
podivil, co to přišlo za zákazníky. Vyslechl jejich žádost, chvíli se odmlčel a potom povídá:
„To není jen tak, kouzelný hrad se musí hledat kouzlem“. „A kde takové kouzlo najdeme?“,
ptá se Bílá paní. Takové kouzlo se skrývá v kouzelné hůlce. „No a kde takovou kouzelnou
hůlku najdeme?“, ptá se zvědavě Ohnivec.
Detektiv strašidlům řekl, že taková hůlka by se mohla skrývat mezi pohádkovými knihami.
Všechna strašidla se tedy vydala do nejbližší knihovny a prohledávala pohádkové knihy.
Netrvalo to zas tak dlouho a hůlku našla. Zapomněl ji tam čaroděj Dobroděj, který je už tak
starý, že je to pro něj zcela běžné něco ztrácet.
„Našli jsme hůlku, hurá, hurá“, radují se strašidla. Běží zpátky k detektivovi. „Pane
detektive co máme udělat teď?“ „Běžte na místo, kde Váš hrad stával, zamávejte kouzelnou
hůlkou a hrad se ukáže“. Jak detektiv domluvil, všechna strašidla se rozběhla k místu, kde
viděla hrad naposled. Jako první tam byl Ohnivec. Mával hůlkou a nic se nestalo. „Děláš to
špatně“, povídá Bezhlavý rytíř: „Ukaž“, ale i on mával co mohl a nic. Vystřídali se všichni,
ale nic se nestalo. Zklamaní se opět vydali k detektivovi. Vše mu pověděli. Detektiv se
poškrábal na hlavě a pak povídá: „To bude chtít nějaké zaklínadlo a to najdete u
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čarodějnice“. Čarodějnice nebydlela daleko, takže netrvalo dlouho a strašidla měla seznam
slov, ze kterých měla složit zaklínadlo.
„Teď už máte zaklínadlo pro nalezení hradu“, povídá detektiv. „Běžte zpátky, jistě se vám
to povede“. Strašidla utíkala zpátky. Došla k hradu, Ohnivec zamával kouzelnou hůlkou a
všichni společně zavolali ono zaklínadlo: „Hrade milý, hrade ukaž se nám, prosíme tě, my
už se hádat nebudeme, máme tě rádi. Všechno nám prosím odpusť a otevři nám dveře.“
Hrad se hned ukázal: „Vždyť mě už zase bylo samotou smutno. Prosím odpusťte mi.“ No a
jak vše dopadlo? No přeci dobře, všichni tam spolu žijí a veselí se. Zazvonil zvonec a
pohádky je konec.

Stínavský Zpravodaj vydává obec Stínava jedenkrát za rok.
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