Své si kdysi zažila sousedka
Záleská, která byla svědkem muřích
manévrů: „Stěžovala si jedna selka,
že je její dítě celé bledé, špatně spí
a vůbec neroste. I sešly se sousedky
na táčkách a že na vině bude můra.
Poradily matce, aby pozorovala, co se
v noci kolem kolébky děje. Sousedka
druhý den s očima navrch hlavy
vyprávěla, že skrze petlici do světnice vpadlo stéblo slámy a odlétlo do
kolébky. Po nějaké době, že zmizelo
stejnou cestou zpět. To byl jasný
důkaz!
Ženský vybavily maminku posvěcenými nůžkami. Když další noc opět
přišla můra trápit děcko, na odchodnou ustřihla žena kus čarovné slámy.
Když se zase příště všechny sousedky
sešly, ta nejmoudřejší z nich začala
ústřižek v prstech tisknout a zaklínat. Vtom jedna ze zúčastněných
padla na zem a z úst jí vylezl druhý

JÁKOB POMOHL
Takový dědeček světoznámého
spisovatele Franze Kafky občas
působil ve vsi hotové pozdvižení:
„Jednou, už za noci, k němu přiběhli
zdejší hospodáři. V kopci Na Tekle se
u jednoho vozu zlámalo kolo. Vůz byl
plně naložen a hrozila škoda. Jákob
vstal a běžel s rozrušenými chlapy do
kopce. Nadzvedl vůz za osu, poručil
pobídnout tahouny a celé toto podivné
spřežení dojelo bezpečně do Oseka.
Dlouho se potom o této příhodě po
hospodách vyprávělo.“
To víte, řezníci mívali sílu a pověsti
dlouhou životnost. Proto jsme si dnes
mohli povědět pár příběhů z časů, kdy
se tomuto místu říkávalo Vosek. Židé
zmizeli, zmizela i jejich synagoga. Jen
ten tajemný zámek — Zámek z románu Jákobova vnuka prokoukl a je
příjemné projít se jeho parkem. A na
lavičce si třeba přečíst pár místních
pověstí.
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MŮRA TRÁPILA DÍTĚ

kousek slámy. Přitom z ní vycházel
naříkavý hlas, aby ji nechali žít. Sláma
byla spálena nad svíčkou, sousedka
odčarována a dítě pak již jen
kvetlo.“
Nu, byly to poněkud strašidelné
časy.

autoři vydání: Michael a Pavouk (tel. 605 150 727)
příspěvky: Michael

Múra je žena, které má krátké
nohy, maličkou, červenou hlavu,
na nohách nemá prsty a na
rukách palce. Zato má vysoký
trup s velikým břichem.
Se svým obrovským tělem se
v noci svalí na člověka, dusí ho,
že se nemůže nadechnout.
Pokusíme se vás seznámit
s příběhy, které si naši předkové
po staletí vyprávěli a které
přetrvaly dodnes.
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12. 10. — bylo slunečno a docela teplo. Schůzku jsme strávili venku. Začali jsme vyslechnutím druhého příběhu z pravěku. Sek a Zula přinesli do jeskyně malého tygříka.
Táta Pim, když to viděl, řekl, že z toho budou potíže.
Tygřice bude své mládě hledat.
Nejprve jsme se snažili oštěpem hodit. (byl takový
přírodní ze stromku vytvořený). Brzy se ukázalo, kdo už
nějakou tyčkou házel a kdo ne (ten se pokoušel hodit
oštěpem jako balónem). Zaznamenali jsme si vzdálenosti
a přesunuli se k namalovanému tygrovi. Toho jsme se
snažili hodit oštěp tak, abychom trefili hlavu.
Potom jsme se vydali na procházku směrem k hřišti na
Petangue. To co jsme si nezahráli na turnaji jsme si vyzkoušeli dnes. Postupně
jsme se střídali a zapisovali si získané body. Ukázalo se že plastové koule mají
úplně jiné vlastnosti než ty železné… Po osmi hrách jsme se vrátili ke klubovně.
Po cestě jsme potkali Káju a tak se připojila k nám. U klubovny jsme umístili dvě
lacrossové trojnožky a rozděleni na poloviny jsme si zahráli do konce schůzky.
Na závěr jsme připomněli víkendových »72 hodin« a rozdali si »nové číslo«
oddílového časopisu.
19. 10. — bylo pod mrakem a docela teplo. Schůzku jsme strávili venku i v klubovně.
Protože je čas podzimu a listí hýří barvami, začali jsme krátkou výpravou za
listy. Po návratu každý předvedl, jak dokáže nalezené druhy pojmenovat.
Potom jsme si poslechli další příběh z Pravěku. Sek a Zula sbírali muchomůrky
červené a krmili jimi krokodýla. To proto, aby krokodýl omámený jedem usnul
a ani se mohli v klidu vykoupat.
Následně jsme se i s listy přesunuli do klubovny. Tady jsme si vyslechli tvůrčí
plán pro dnešní den. Na čtvrtky papíru přes nasbírané listy pomocí foukacích
fixů nanést barvy podzimu. Někdo snadno, někomu těžce, ale nakonec si každý
našel svou cestu. To jak se nám vedlo, si můžete prohlédnout na WEBu.
Před závěrem jsme si rozdali ocenění za víkendových 72 hodin a účastníkům
cesty po keškách kartičku »Výzvy«. Domluvili jsme se, že příští týden schůzka
bude a Kája ml. se úspěšně pokusila o získání oddílové ceny. Získala cancák.

V minulých týdnech jsme
se, s společně s Pimem
a Zulou, pustili do prvních
úkolů.
DOMÁCÍ MAZLÍČEK
Protože v pravěku nebyl rozvinutý hračkářský
průmysl, zatoužili Sek a Zula po něčem živém. Při svých
potulkách v okolí narazili na malého tygříka. Pim hned
zvolal: „Vezmeme si ho do jeskyně.“ V jeskyni s
obavami táta Pim pronesl: „To je nebezpečné, Tygřice
se vydá po jeho stopě a bude zle.“ A měl pravdu.
Museli jsme s oštěpem v rukách tygra trefit.
OPILÝ KROKODÝL
Sek ze Zulou se chtěli vykoupat, ale v tom
krásném, sluncem prohřátém jezírku trůnil obrovský
krokodýl. Když šli zpátky k jeskyni upoutal je
vrávorající opičák. Doma jim táta Pim vysvětloval:
„Urodilo se hodně červených muchomůrek a ty
působí na organismus jako alkohol.“ Šli se podívat
na muchomůrky a spatřili opičáka jak leží na zemi:
„Seku opičák usnul!“ A pak je to napadlo. Sbírali
jsme muchomůrky a házeli je krokodýlovi do tlamy.

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím příznivce šifer a luštění. I tentokrát vás čeká další z šifra písmenková.
Vyluštěte a odpovězte na otázky.
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » hrdinové příběhů z pravěku jsou tála PIM, máma POLA, dcera
ZULA a syn SEK «

LETEM SVĚTEM

Při procházce po keších kolem Odry jsme začali u bludného balvanu ve
Výškovicích. Pro zalogování je nezbytné poslat několik dalších informací
zakladateli kešky. Jako první kde se v ČR nachází další bludné balvany.
BLUDNÉ
MORAVSKOSLEZSKÉ
BLUDNÉBALVANY
BALVANY MORAVSKOSLEZSKÉ
Nejdříve Výškovický balvan – údaje –
Balvan byl nalezen v roce 1969 v okolí
Hrabyně a byl převezen na současné
místo. Materiálem bludného kamene je
křemenec a v nejdelším rozměru měří
86 cm. Kámen je na podstavci a nadmořská výška je 248m m n. m.
Starobělské bludné balvany
První byl nalezen při těžbě v Novákově
pískovně. Váží 350 kg a je tvořen hrubozrnnou granitoidní horninou. Druhý byl
objeven v lese Palésku. Jedná se o deformovanou žulu o váze asi 2,7 tuny.
Nejzajímavější z bludných balvanů byl
instalován před myslivnou v lese Pešatku.
Byl také vykopán v Novákově pískovně.
Jedná se o tzv. skotlitový pískovec.
Obsahuje rourkovitá doupata červů,
kteří žili na dně kambrických moří.
Kunčický bludný balvan
je tvořen horninou žulového charakteru. Balvan se nachází na Vratimovské ulici
v ostravské místní části Kunčice. Byl
objeven v roce 1954 během základových
prací na novohuťské slévárně. Byl
vyzdvižen z hloubky 6,8 m. Hmotnost
balvanu činí 17,5 tun., což z něj činí
největší známý bludný balvan na území
ČR.
Porubský bludný balvan
druhý největší kámen je součástí
památníku obětem sv. válek. Vyzdvižen
byl zásluhou porubského učitele Josefa
Hurníka v roce 1928 z koryta porubského
potoka.
Třebovický bludný balvan
Nachází se v malém parku na
Sládkovičově náměstí (poblíž většího

Třebovického parku) v Ostravě-Třebovicích.
U balvanu je umístěna pamětní deska s významnými daty pro obec.
Polanský bludný balvan
Polanský bludný balvan se nachází v parku
Václava Nelhýbla v Polance nad Odrou. Byl
objeven v roce 1962 při těžbě v pískovně na
severním okraji Polanky nad Odrou. Při
vyzvedávání jeřábem (prasklo lano a vymrštěný hák jeřábu narazil do balvanu) se balvan
rozpadl podél pukliny na dva přibližně stejně
velké kusy.
Pustkovecký bludný balvan
Balvan se nachází v parku před kostelem
svatého Cyrila a Metoděje na Pustkovecké
ulici. Nalezen byl v nedalekém údolí potoka
Šibránek v údolí pod kopcem Hůra. V roce
2002 byl instalován na stávající místo v rámci
oslav 625 let založení obce Pustkovec.
Zábřežský bludný balvan
Nachází se v Mičanově sadu v OstravěZábřehu. Nalezen byl v roce 1928 v korytě
potoka Zábřežka při ústí do řeky Odry. Na
balvanu je umístěna pamětní deska připomínající 10. výročí vzniku Československa.
Rovninské balvany v Ostravě
Bludné balvany instalované v parku na
výstavišti na Černé louce v Ostravě. Přírodní
památka vyhlášená v roce 1964. Sestává ze
souboru deseti bludných balvanů odkrytých
v pískovně v Hlučíně–Rovninách (okres Opava)
v roce 1958.
Velké Hoštice
Největší bludný balvan na území Velkých
Hoštic byl nalezen žáky 8. třídy místní
základní školy v roce 1964 v bývalé pískovně v
Pekliskách. V letošním roce byl v rámci
rekonstrukce návsi přesunut od školy před
hasičskou zbrojnici.
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72 hodin
2022

15. října jsme se zúčastnili jedenáctého
ročníku celorepublikové akce s cílem zvelebit a vylepšit okolí ve kterém žijeme.
Letos jsme se, po dvouletém odkladu
pustili do nového nátěru naši maskáčové
buňky.
Oproti minulému nátěru se nám podařilo
zvládnout vše během jediného dne.

zprvu jsme čistili povrch

nanesli první vrstvu

16. října jsme v rámci 72 hodin vyrazili na
malou výpravu po keškách. Plán byl dobrý, jen
jsme poněkud podcenili čas a tak jsme si
prodloužili začátek o 3,4 km.
Kolem Odry to už byla pohoda, jen ta
mokrá tráva. Na závěr jsme poněkud bojovali, protože možnost zkrátil si cestu autobusem z Proskovic nevyšla.

začínáme

Odra v celé své kráse

pokračujeme maskáčováním

chvíle odpočinku

Jirka natřel železný základ

Agáta nevydržela

Oko maloval mříž

večer jsme opékali

kešky kolem
Odry

první keška – Výškovický bludný balvan
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