Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.

Zpravodaj rok 2017

Šťastné a veselé vánoční svátky, v novém roce hlavně zdraví, pohodu, radost i
lásku
přejí zastupitelé.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastává jedno z nejkrásnějších období roku, období Vánoc. Pár dní klidu a pohody, na něž
se těšíme již několik měsíců. Konec roku je také spjat s bilancováním. Sčítáme své úspěchy,
neúspěchy, věci, které se nám podařilo stihnout, i ty, které ne. Někdo bude po takové úvaze
považovat rok 2017 za rok úspěšný, jiný jako úspěšný méně. Mnohem důležitější je ale
vstoupit do nastávajícího roku s novou chutí, elánem a vírou ve vlastní síly.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro naši obec v letošním roce něco udělali a přeji Vám
klidné a pohodové vánoční svátky a aby příští rok byl pro Vás rokem úspěšným, který
prožijete ve zdraví, štěstí a spokojenosti.
Bokůvka Pavel, Váš starosta

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 je 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
 prosíme 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

Co se nám v letošním roce povedlo:
 11. 3. 2017 – i nadále využíváme dotací z Úřadu práce v Prostějově na výkon veřejně
prospěšných prací. Zaměstnáváme občany na úklid veřejných prostranství a údržbu
majetku ve vlastnictví obce. Byla přijata p. Burgetová a zaměstnána Lucie
Bokůvková
 Od jara až do podzimu údržba zeleně v obci i okolo obce
 oprava hřbitova - márnice a kolumbária
 nový chodník před kolumbáriem
 odvoz bioodpadu
 2 x za rok odvoz nadměrný a nebezpečný odpad
 nové osvětlení vánočního stromu
 zakoupení altánu k tůním
 zakoupení domu číslo popisné 40
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Plánované pracovní akce na obci
 v příštím roce se opět budeme snažit využít možnosti dotací z Úřadu práce
v Prostějově na práce v obci, především na úklid veřejných prostranství a údržbu
majetku ve vlastnictví obce.
 opravy hřbitova budou pokračovat, rekonstrukce oplocení, evidence opuštěných
hrobů (exhumace tělesných pozůstatků a uložení do kolumbária)
 pokračování v tvorbě Územního plánu
 výstavba dalších tůní (cca 3200m2, dotace 100%)
 obnova pronájmu obecních pozemků a polí
 oprava přízemí na garáže v zakoupeném domě č. 40, v horním patře bude
zachován byt jako sociální bydlení, místnost nad vjezdem bude sloužit jako
klubovna pro členy SDH.

Kulturní a společenské akce v naší obci v roce 2017
 15.1. 2017 - stínavský sbor dobrovolných hasičů a Obec Stínava uspořádali nedělní
bruslení na našich tůních
 22.1. 2017 - druhé otužilecké plavání. Venkovní teplota byla 4°C a voda 1°C. Po
celou dobu svítilo sluníčko.
Zúčastnili se:
FIDES BRNO - Andrej Dzuba, Pavel Mikulášek, Dalimil Marek, Lubomír Pelikán,
Martin Hanáček, Lucie Krönerová, Martin Skoupý, HANÁ PROSTĚJOV - Bob Pácl nejstarší účastník (letos oslaví 77 let), Danka Zbořilová - v roce 2001 přeplavala
kanál La Manche (jako 2. žena v ČR), mistryně světa v otužování 2016, Otakar Ježek,
Gabriela Ježková, Marie Trnkalová, Milan Trnkal a Lukáš Bridzik.
 Obec Stínava pořádala lyžařský zájezd na Dolní Moravu. Počasí bylo krásné, slunné,
všichni účastníci si skvěle zalyžovali a zasáňkovali.
 19. 2. 2017 - dětský maškarní karneval na téma „Alenka v říši divů“
 25.2. 2017 – masopust a maškarní průvod obcí, jeho ukončení v Obecním domě
 7.4. 2017 – noc v knihovně, kterou pořádala naše knihovna společně s Obcí Stínava
 31.3. 2017 – děti ze Stínaváčku nabarvily vajíčka, které zdobí náves
 30.4. 2017 – stavění máje SDH
 27.5. 2017 – obec Stínava pořádala zájezd do ZOO Dvůr Králové nad Labem
 15.7. 2017 – 11. ročník Stínavské traktoriády. Traktoriády se zúčastnilo pětatřicet
traktorů.
 25. 11. 2017 – lampionový průvod – otvírání altánu u tůní i přes nepřízeň počasí
byla účast dětí i občanů hojná
 28. 11. 2017 – Stínaváček - tvoření adventních věnců
 2.12. 2017 - rozžíhání vánočního stromu
 5.12. 2017- navštívil sv. Mikuláš naše děti
 9. 12. 2017 - setkání seniorů
 9. 12. 2017 – Obec Stínava a SDH pořádali Mikulášskou zábavu
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 Ve dnech 20. a 21. října 2017 byly parlamentní volby:

Výsledky v naší obci:
Strana č. 1. Občanská demokratická strana - 3 hlasy
Strana č. 4. Česká strana sociálně demokratická - 7 hlasů
Strana č. 7. Starostové a nezávislí - 1 hlas
Strana č. 8. Komunistická strana Čech a Moravy - 7 hlasů
Strana č. 15. Česká pirátská strana - 5 hlasů
Strana č. 19. Referendum o evropské unii - 1 hlas
Strana č. 20. TOP 09 - 3 hlasy
Strana č. 21. ANO 2011 - 11 hlasů
Strana č. 24. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 22
hlasů
Strana č. 29. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) - 13 hlasů
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů činil celkem: 126
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 74

Co připravujeme v naší obci v roce 2018














Přání našim jubilantům během celého roku
7.1. 2018 - Obec Stínava, Stínaváček a SDH zvou na „Živý Betlém“
21.1. 2018 – třetí otužilecké plavání v našich tůních
3. 2. 2018 - dětský maškarní karneval
10. 2. 2018 - masopust- maškarní průvod obcí
7.4. 2018 - noc v knihovně pořádaná naší knihovnou společně s obcí
28.4. sobota - 29.4. neděle 2018– stavění máje
14.7. 2018 - 12. ročník stínavské traktoriády
lampionový průvod 2018 - datum se upřesní
30. 11. 2018 – Stínaváček adventní věnce
1. 12. 2018 - rozžíhání vánočního stromu
5. 12. 2018 - navštíví sv. Mikuláš naše děti
8. 12. 2018 - setkání seniorů

Datum u některých kult. a spol. akcí je orientační.
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Společenská kronika
V roce 2017 se do naší obce přistěhovali
Světlana a Petr Martyn s dětmi Olesya a Tomáš na dům číslo 23

V roce 2017 nás navždy opustili tito občané
Jedlička Jaroslav
Milada Lišková
Rodačka ze Stínavy – Anna Třísková roz. Vymazalová
Ludmila Pospíšilová roz. Cetkovská
Jubilanti v roce 2018
Klemešová Hedvika
Trunečková Aloisie
Němečková Zdeňka
Hanák Pavel
Matoušková Ludmila
Portešová Bohumila

101 roků
95 roků
90 roků
80 roků
80 roků
70 roků

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let

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.
Časopisy i knihy jsou půjčovány zdarma.
Za rok 2016 se půjčilo 674 knih a časopisů a knihovnu navštívilo 570 návštěvníků.
Ve spolupráci se Stínaváčkem a Obcí Stínava proběhla v dubnu Noc s Andrsenem, tentokrát
s českými pohádkami. Děti si mohly zasoutěžit, zazpívat, vyrobit vlastní loutku z papíru a
jako tradičně zaskákat na skákacím hradu. Krásným zpestřením bylo loutkové divadlo.
Na závěr roku děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a nám všem přeji do nového roku
2018 Boží požehnání, spokojenost, zdraví a mnoho hezkých chvil strávených s knížkou v
ruce.
Gabriela Sittová
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Zpravodaj SDH 2017
Členská základna k roku 2017 činí 24 členů.
Činnost SDH Stínava byla v roce 2017 ovlivněná zvolením nového Výboru SDH, ve kterém jsou :
starosta Burget Michal, místostarosta Kupka Petr, jednatel Bokůvka Pavel,
velitel Bokůvka David, preventista Burget Petr a pokladník Klemeš Martin
Za rok 2017 jsme uskutečnili a zúčastnili se mnoha prospěšných kulturních a tradičních akcí,
technických pomocí, školení, soutěží a jednoho požáru louky nad Stínavou.

Mezi nejvýznamnější patří :
vánoční výzdoba hasičské zbrojnice a čekárny, součinnost při pořádání bruslení a otužileckého
plavání, či pořádání promítání v obecním domě, účast na mši sv. Floriána v Protivanově, školení
preventistů a vedoucích mládeže, účast na mezinárodní hasičské soutěži na Slovensku a okrskové
soutěži v Bukové, sběr železného šrotu a pomoc úklidu nebezpečného odpadu, pomoc při
organizování a průběhu traktoriády a v neposlední řadě zásah při požáru louky nad Stínavou.
Pro rok 2018 plánujeme udržet stejné tempo jako v uplynulém roce a navíc máme v plánu několik
prospěšných akcí jako jsou například :
bezplatné dárcovství krve, zapojení se do celorepublikové akce ,,Ukliďme Česko´´,
pořádání oslav 100. let od vzniku samostatné Československé republiky,
vybudování klubovny a několik dalších, které ale zatím nejsou přesně určené.
Dále máme v plánu obnovení Mladých hasičů, pokud bude alespoň minimální zájem ze strany dětí
a rodičů.
Nejdůležitější částí plánu bude modernizace vybavení a techniky ve zbrojnici pro účely zásahů JSDH
(Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů) a reorganizace této Jednotky.
V letošním roce podal starosta SDH žádosti na OSH (Okresní Sdružení Hasičů) a KSH
(Krajské Sdružení Hasičů) na ocenění členů, jelikož mnoho členů zatím nebylo dostatečně oceněno
za svou dlouholetou a obětavou práci.
Ocenění členové našeho Sboru :
Čestné Uznání SDH – Bokůvková Ivana, Marek Zdeněk
Čestné Uznání OSH – Burget Michal, Filip Richter, David Bokůvka, Pavel Bokůvka, Petr Kupka,
Anna Klemešová, Martin Klemeš, Pavel Doležel st., Miloš Hasa.
Medaile za Zásluhy – Burget Petr
Čestné uznání KSH – Blata Jan, Klemeš Josef
Stužka za Věrnost – Alois Krejčí, Jiří Kovář, Dr. Jiří Vymazal, František Vrbka, Vlastimil Kupka
Titul Čestný velitel – Jan Blata
Titul Čestný starosta- Josef Klemeš

Za rok 2017 bychom rádi poděkovali všem občanům naší obce, kteří nás nejen
podporují, ale i pomáhají při pořádání akcí apod. Děkujeme Vám! Dále bychom rádi
popřáli všem občanům obce krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném a do
Nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
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Vaši dobrovolní hasiči

Mezinárodní hasičská soutěž Slovensko

Členové ve slavnostních uniformách

Členové v pracovních
uniformách
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Církevní rok farnosti Stínava a apoštolské cesty papeže Františka v tomto roce.
Od 1. 7. 2006 je naším farářem P. Mgr. Mariusz Radaczynski.
Mše svaté se konají v kostele Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Pravidelné nedělní mše sv. jsou v
9 hodin, středeční v letním období v 18 hodin, 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 hodin probíhá v kostele modlitba růžence.
V roce 2017 proběhly ve farnosti Stínava tyto slavnosti:
1.1. 2017 křest Tobiáše Dvorského
7. 1. 2017 proběhla tříkrálová sbírka, ve které se vybralo 6026 Kč.
26.2. 2017 sbírka haléř sv. Petra vybralo se 1150Kč.
1.3. 2017 popeleční středa – (křížové cesty se konají od 4. století našeho letopočtu. Z této
doby jsou doložené poutě křesťanů do Svaté země, kde chtěli poznat místa spojená
s Ježíšovým životem. První křížová cesta se konala na sv. Kopečku u Mikulova na
poděkování za překonání morové epidemie v roce 1622. V roce 1731 pak papež Klement
XII. uznal tradičních 14 zastavení.)
13.3. 2017 čtvrtý rok zvolení papeže Františka – jméno si zvolil podle sv. Františka z ASII.
18.3. 2017 zemřel kardinál Miloslav Vlk. Uložen byl v hrobce v chrámu sv. Víta.
9.4. 2017 květná neděle - postní kasičky
15.4. 2017 devadesátiny emeritního papeže Benedikta XVI. zvolen byl 19.4. 2005
(Ale v roce 2013 se ze zdrav. důvodů rozhodl rezignovat. Tím se stal druhým papežem,
který se tak rozhodl.)
25.4. 2017 - uplynulo dvacet let ode dne, kdy dnes už svatý Jan Pavel II. přijel na svou
poslední návštěvu České republiky
28.4. – 29.4. 2017 navštívil papež Egypt - setkal se s představiteli Muslimů, Pravoslavné
církve i Katolíků. Přednesl projev o míru, vzájemného porozumění na půdě nejstarší
univerzity v Al- Azhar v Káhiře na Mezinárodní mírové konferenci. (Násilí není lékem na
rozvrácený svět. Žádné násilí ve jménu náboženství nebo ve jménu Božím. Míru se
nedosáhne bez výchovy k upřímnému dialogu s druhými, uznávat jejich práva a základní
svobodu i náboženskou a lidskou důstojnost.)
13.5. 2017 - papež uskutečnil 19. apoštolskou cestu do Fatimy. (Přijel sem uctít Matku Boží
a svatořečit Františka a Hyacintu Martovy. Spolu s poutníky přijel poděkovat za
nespočetná požehnání, kterých se nám od Matky Boží z nebe za 100 let dostalo. Fatima
nám ukazuje, že duchovními prostředky lze obnovovat svět a vedeni příkladem papeže
prohloubit svůj vztah k Bohu a Panně Marii.)
21.5. 2017 – první sv. přijímání Aničky Heraltové a Václava Brablece.
V 15 hodin májová pobožnost v Holubicích.
25.6. 2017- křest Anežky Bradáčové
20. 7.– 28.7. 2017 – farní tábor v Protivanově
15.8. -20.8. 2017 – celostátní setkání mládeže v Olomouci
7.9. 2017 – papež se vydal na svou 20. cestu do Kolumbie. V katedrále v Bogotě se setkal
s kněžími, řeholníky, bohoslovci a sloužil zde mši sv.
13.9. 2017 – národní pouť České republiky ve Fatimě, zúčastnilo se 600 poutníků
24.9. 2017 – křest Sáry Hýblové
1.10. 2017 – děkovná mše sv. za úrodu
8.10. 2017 – křest Jaroslava Pluháčka
27.11 – 1.12. 2017 – dvacátá první apoštolská cesta papeže Františka do Bangladéše
17.12. 2017 - adventní zastavení v našem kostele
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Papež František se dožil v roce 2016 80 roků, narodil se 17. prosince 1936 v Buenos Aires.
Z naší farnosti jsme mu psali blahopřání. Bylo nám napsáno poděkování:
V Praze 10. května 2017
Apoštolská nunciatura v ČR potvrzuje, že papež
František obdržel v prosinci loňského roku upřímné
blahopřání od farního společenství ve Stínavě.
Přijměte prosím poděkování za toto krásné přání
provázené fotografiemi ze života farnosti, dále za projev
oddanosti a lásky k Petrovu nástupci a za všechny modlitby a
oběti, kterých si Svatý otec nesmírně váží, jeho přátelský
pozdrav i ujištění o modlitbě a apoštolském požehnání pro
duchovní pastýře všechny podepsané a celou farnost.
Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226)
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť, kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Ty jsi můj Bůh,
Ty znáš mou
budoucnost
není, kdo by mne
vytrhl z tvé ruky

Děkujeme všem, kdo se podílí na službách v kostele: službě podávání sv. přijímání, 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.
Frýdová Marta
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Významná událost 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě
V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé
údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým
pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna
Maria. Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými
znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují
věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k
ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost,
aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“1 Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v
tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný
zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a
důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné
početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století
je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti. Fatimské
zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci
církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce
prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá
část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci
Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko
způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému
totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou
válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka.
Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla II. 13.
května 1981. Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a
kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu
Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na
Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme
přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl
papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z
rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným
výkladem. 1 Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské
poselství“ (vydal sekretariát ČBK v Praze v roce 2000). 2 / 2 ACRG 7-8/2017 Příloha Tak
jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů
fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto
poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. Panna Maria vyzvala k pokání za
neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova,
jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15).
Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen
když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a
vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci
proměnit svět. Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu
podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem:
dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět
k lepšímu! Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den
zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné
sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i
novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
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Pohádka o tom, kde hledat štěstí…
V jednom chudém domečku bydleli máma, táta a synek Matouš. Byli sice chudí, ale
šťastní. Vlastnili jen malý domek se zahrádkou, malou jako dlaň. Na ní měli pár řádků
mrkve, cibule, nějaký ten salát a pár kopců brambor. U domečku pak pobíhalo pár slepic,
které hlídal pes Rek a okolo komína se povaloval kocour Mourek.
Jednoho dne si všichni jen tak seděli a odpočívali před domkem. Najednou se před nimi
objevila nějaká neznámá postava. Byla to žena. Měla dlouhé duhové šaty a vlasy jí splývaly
po zádech až na zem. Nemluvila, jen se tak na všechny mlčky dívala.
Po chvíli se táta odvážil a zeptal se: „Kdo jste? A co byste si ráčila přát?“ Chtěl být zdvořilý,
ale postava se ani nepohnula a pokračovala v mlčení. Teprve za hodnou chvíli pravila:
„Jak to, že jste tak šťastní? Kde se hledá štěstí?“
„Štěstí se nedá najít,“ odvětil tatínek moudře. „Štěstí si dělá každý sám. Všichni mohou být
šťastni.“
„Ale já šťastná nejsem a nemohu být,“ pravila smutně paní v duhových šatech a zmizela.
„Co to bylo jen za paní?“ podivovali se všichni a celý večer si o ní povídali a přemýšleli,
copak jen svými slovy asi myslela. Celou, celičkou noc Matouš přemýšlel o té události a
nedala mu spát. Říkal si, jestlipak ta paní přijde znovu, až samou únavou usnul, a ta
tajemná neznámá jej provázela i ve snu.
Ráno celou rodinu vzbudilo Rekovo hlasité štěkání. Štěkal tak usilovně, až všichni vyběhli
ven z chaloupky a začali se rozhlížet, na co ten pes asi štěká. A byla tam, v rohu zahrádky
stála zase ta žena jako včera. Tentokrát měla již slzy v očích a pravila:
„Chtěla bych být také šťastná,“ a po těch slovech se zase ztratila jako podzimní mlha.
Opět si všichni po celý den povídali o té neznámé osobě, o tom, jak by jí jen pomohli. Nejvíce
ze všech chtěl pomoci Matouš. Mámě se ale moc nelíbilo, že chce Matouš pomáhat neznámé
dívčině, vždyť vůbec neví, kdo je zač. Co když je to nějaká zlá víla nebo snad čarodějnice?
„Ne, ne, nemůže to být žádné zlé stvoření,“ odporoval Matouš, „na to má moc krásné oči,
takové usměvavé, ale smutné.“
Když pak Matouš vyšel odpoledne ven před dům, hle, v rohu zahrady opět stojí ta dívka a
pláče. Nedá a nedá se utišit, i když na ni Matouš vlídně mluví. Chlapec ji tedy chytil za ruku
a co se nestalo. Dívka se na Matouše podívala a celá se proměnila. Šaty se jí změnily v sukni
a halenu, na nohou měla najednou dřeváky a krásné vlasy svázané v cop. Sama se podivila,
co se to stalo, ale hned na to se Matouše zeptala:
„Že mi pomůžeš? Potřebuji zjistit, co je to štěstí a chci být šťastná.“
Matouš tedy dívce slíbil, že jí pomůže a už, už ji vedl do světnice, kde začal vše vyprávět
svým rodičům. Těm se to celé moc nezamlouvalo, ale nakonec dívku přeci jen přijali.
„Vidíš, už jsi zažila první štěstí - to, že jsme tě přijali do našeho domu,“ pronesl Matouš
směrem k dívce a maminka pokračovala.
„Nechci být zvědavá, ale řekni nám, kdo jsi a jak ti můžeme pomoci.“
Dívčina zčervenala ve tváři a dala se do vyprávění:
„Jsem, tedy byla jsem obyčejná holka, ale byla jsem nelaskavá. Měla jsem špatné a
nevhodné chování. Záviděla jsem lidem jejich šťastné životy a nepřála jsem jim nic dobrého.
Jednoho dne ke mně přišel kouzelník a zaklel mě do duhové víly. Nevím, jak je to dlouho, ale
zapomněla jsem, jaké to je cítit lidské teplo, lásku, štěstí. Cítila jsem jen smutek a nemohla
jsem si vzpomenout na žádný jiný z lidských pocitů. Až jednou jsem zabloudila sem k vám,
pocítila jsem touhu po štěstí, neboť vy jste spolu šťastní. Velmi mě to k vám táhlo, a když
mě váš Matouš chytil za ruce, stalo se tohle - mám obyčejné šaty a znovu cítím lidské
pocity. Moc vám za to děkuji.“
„A nestane se z tebe zase duhová víla?“ zeptal se napjatě Matouš.
„To nevím,“ odvětila smutně dívčina.
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„Jé, ani nevím, jak ti říkat,“ vložil se do hovoru táta, načež dívka odvětila, že jí doma říkali
Aničko.
„Takže, Aničko, jistě máš hlad a žízeň. Pojď, posaď se u nás,“ zvala máma Aničku ke stolu a
za chvíli se již všichni pustili s chutí do oběda. Až se všichni najedli a napili, pustili se s chutí
do práce. Anička a Matouš okopávali na zahrádce zeleninu, máma zadělala na buchty a
táta vymetl mámě pec, aby byly buchty pěkné čisté. Jak tak všichni pracovali, sluníčko se na
ně smálo, kocour se vyhříval za komínem, slepičky snášely vajíčka, Rek pobíhal kolem svých
pánů a vesele štěkal. Zanedlouho se již z kuchyňského okna linula sladká vůně čerstvých
buchet. Byly nadívané tvarohem, na hoře byly ozdobené marmeládou a posypkou z mouky
a másla.
A tak si pěkně společně žili. Dny ubíhaly, Anička byla konečně šťastná a netrvalo dlouho a
Matouš se do té šťastné a usměvavé dívčiny zamiloval. Rodiče si Aničku také zamilovali,
Matouš se tedy rozběhl k Aničce a pravil:
„Moje milá Aničko, mám tě moc rád a ze srdce bych si přál, abys byla mojí ženou. Vezmeš si
mě?“
Než však Anička stačila říci své „ano,“ objevil se kouzelník, který Aničku dříve zaklel.
Anička, když jej spatřila, hrozně se polekala, klesla před kouzelníkem k zemi a prosila a
plakala, že se již polepšila, že má Matouše moc ráda, ať jí její zlé chování odpustí.
A kouzelník po chvíli povídá: „Aničko, já dobře vím, co cítíš a jaká jsi. Přišel jsem ti povědět,
že tvůj trest již vypršel. Vše zlé jsi již napravila svou pomocí, láskou a obětavostí.
Odpouštím ti. Vezmi si Matouše a žijte spolu ve štěstí a lásce.“ Po těch slovech kouzelník
zmizel. Anička tak konečně mohla padnout Matoušovi kolem krku a říci mu své ano. A co
bylo dál? To asi už každý ví, no přeci svatba, a jaká – jedlo se, pilo a veselilo kolik dní.
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