
František Kolář
Na pouti

Koníčku dřevěný, koníčku hnědý
odvez mě rychle někam tam,

kde prolámou se lhostejnosti ledy,
kde člověk nemusí být nikdy sám.

Koníčku dřevěný, koníčku hnědý,
pojedeme spolu stále dokola.
Hlava se točí, praskají ledy.
A člověk na člověka zavolá!

Koníčku dřevěný, koníčku hnědý,
s větrem i vánkem si spolu budeme hrát.

Najdeme světy, o nichž nikdo neví.
Budeme je hledat, budeme milovat.

 Riginšpil na odpustě
   
    Milí příznivci našich Střípků, a já doufám, že Vás je 
hodně, máme za sebou jarmark 2021 a mě napadlo, 
že společně zavzpomínáme na to, jak se kdysi slavil 
odpust.  Tak snad víte, co to býval odpust?  Správně, 
byla to pouť, která se v Šenově slavívala vždy na 
Květnou neděli a čtrnáctou neděli po Svatém Duchu 
býval vždy od nepaměti v Šenově odpust. To už však 
listuji stránkami ručně psané šenovské kroniky pana 
Františka Koláře: 

„ Odpust, ach to bývalo u nás dětí radosti. Půl roku 
chlapci i děvčata střádali, aby si na pouti mohli kou-
pit nějakou tu dobrotu, anebo se také povozit na ko-
lotoči u nás se říkalo „riginšpilu“, jak to vypadalo o 
pouti. 
    Od časných hodin ranních až pozdě do noci je sly-
šet vysoké hlásky hokynářek, štiplavé poznámky o 
oblíbencích, resolutní odpovědi majitelů kolotočů, 
houpaček, střelnic cirkusu…….vřískavé hlásky pís-
ničkářů, jakož i rozhodná a vážná slova obecních 
policejních strážníku, snažících se uspokojit četné 
zájemníky přídělem místa pro vhodný stánek.
   Do všeho toho hluku se mísí vřískoty kolotočových 
kapel. Pod stromy do chládku uvelebí se obyčejně 

hostinští s různými druhy piv, uzeninami, syfonem, 
šťávou a limonádou.
   Na volném prostranství obyčejně u staré zbrojnice 
za hostincem „Horakuvkou“ bývaly kolotoče a také 
střelnice. Ale největší houfy dětí i dospělých zříme u 
kolotoču, jich bývá vždy celá řada: koničkove, řetiz-
kove, motorove a jiné. U nich číhá obyčejně mnoho 
těch, kteří v nestřeženém okamžiku tajně naskakují 
na koně, mořské panny, lvy, tygry slony aj (nemají už 
peněz). Jejich šikovnost a pohotovost jest obdivuhod-
ná. U kostela a podél cest, sedávala spousta žebráků, 
prosících a čekajících na almužnu, která v odpust 
bývala obyčejně tučnější……Večer  však na Horakůvce 
nasával tanec a hlučné veselí trvající obyčejně do 
časných hodin příštího dne. “

   Nu co říkáte? Také byste chtěli alespoň na chví-
li kouknout tam někam za oponu do těch starých 
časů? Anebo naopak se podívat, co asi vystřídá 
soudobé „vietnamské“ stánky, populární zpěváky 
či nebezpečně vypadající už ne kolotoče, ale mno-
hdy doslova „létací“ stroje? Inu, to se nedozvíme, a 
tak nám nezbude než se radovat z našeho jarmarku, 
který bývá v Šenově momentálně největší akcí roku.

                                                    Simona Slavíková
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Josef Folvarčný

Ukázka platidel ruské anabáze 

V minulém čísle našich novin jsme mohli 
„prožít“ neobyčejné dobrodružství obyčejné-
ho šenovského kluka – muže, pana Josefa Fol-
varčného. Byl dědečkem známého šenovského 
dokumentaristy, režiséra a spisovatele pana Mi-
roslava Kačora. Jeho vyprávění jsme opustili v 
prosinci roku 1918, kdy se „na Silvestra“, jak sám 
píše, seznámil se svou budoucí ženou Natálií 
Petrovnou Okoročenkovou, která stojí vedle něj 
na dobové fotografii otištěné v prvním čísle na-
šich Střípků. Pojďme nyní společně zalistovat 
dalšími stránkami jeho Kroniky. 
  
 „Pořádali jsme večírky, kde jsem se seznámil na 
Silvestra roku 1918 na ukončení starého roku se 
slečnou Natalii Petrovnou Okoročenkovou, kte-
rá mi prohlásila, že by chtěla jet do Čech, abych 
ji dopomohl se dostat za hranice domu, kde na-
ležela do města Kusa Ufinskegubar se nechce 
vrátit, že ji podvedl a sliboval manželství jeden 
důstojník od Bolševického oddílu snad to byl Ně-
mec, proto že dobře zvladal německy jazyk a měl 
s ní intimní styky; když Bolševici ustoupili nedal 
o sobě žádné správy.“
 Nyní je v textu Kroniky tato vsuvka:                                                                                       
   „Ve vesnici Buldičev právě při ustupu Ruských 
vojsk z fronty vyhodili do vzduchu sklady třas-
kavin na nádraží, když měl dojet vlak s vojskem. 
Bylo to ohromné peklo a třaskaviny lítaly na 
všechny strany po tři dny byly samé výbuchy, 
já jsem byl jako ubytovatel od plukovní hudby s 
bratrem  Rodhansem a s bratrem Sokolikem v ½ 
10hod. večer, když byl první výbuch, tak jsme ne-
věděli co se děje, civili utíkali ve spodním prádle 
ze stavení, odváděli skot a utíkali do sousedních 
lesu; do Berezavky a Buldičova, v okolí 8 – 10km. 
Nastálo ztichly na budovách dveře, okna všech-
na vytažena, že při obrovském výbuchu jsme byli 
asi 2km u města jak jsme utíkali, tak nás tlak 

vzduchu zvedl asi 10m od země jako pírko nás 
zvednul. Hlídka, jenž byla na nádraží ve voze – 
železný vůz se převrátil tak, že jsme museli vůz 
rozbít, aby se hoši mohli dostat ven to bylo po 
prvním výbuchu.“
   „Já jsem se odhodlal na přimluvu paní kapel-

níkové Váltrové, která byla také ruského rodu, 
že se ji vezmu s sebou do Československa nebo, 
že zůstaneme v Rusku, proto, že jsme nevědě-
li, zda se dostaneme domů. Manželka, když si 
byla jista, že to myslim vážně tak odjela domů 
ze Šadrinska do Uly k rodině, matka byla rada, 
že dcera jede z československým vojákem za hra-
nice, nenamítala nic proti tomu, domnívala se, 
že jsme již …. svoji a dcera Nataša, že se bude 
mít dobře, že nemusí se po službách toulat, od 6. 
roku byla stále ve službě a z domu pryč. Bylo jich 
celkem 5 dětí, když otec zemřel nejmladší bylo 2 
roky. Když jsme odjeli ze Šodrinska směr Vladi-
vostok, pak přijela manželka za mnou do stani-
ce Alzamaj, znovu jsme byli ubytováni a čekali 
na pořadu ve městě Zyma před Irkutskem, kde 
se narodil ji syn, který byl pokřtěn dle přání br. 
kapitána Valtra na jméno Václav na st. Zyma v 
pravoslavné církvi. Cestu přes Sibirskou magist-
ralu jsme projeli šťastně ve stanici u Bajkalského 
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S touto lodí Amerika se manželé  Folvarční přeplavili z Vladi-
vostoku až do Terstu

Lodní lístek paní Natálie Folvarčné

Lodní lístek Josefa Folvarčného

jezera jsme měli malem z kopce nehodu, vlak se 
dal do spatečneho chodu aniž stroje mohly udr-
žet cely náklad, tak že jsme museli podkladat 
polena dříví na kolejnice a všechny brzdy byly v 
provozu tak, že jsme dojeli zpět do Irkutska aniž 
se nic nestalo. Ženy, které jely s námi zůstaly na 
stanici Sludoňka bylo to moje snoubenka Kapal-
niková, Višenkova, Šifkaneshcto,,,,, Museli jsme 
jet na povozkách za nimi, neb jsme měli strach o 
ně, by se jim co zlého nepřivodilo neb bylo již po-
vstání a nepokoje na Bajkale. Na stanici Sluďan-
ka na Sibiři jsme dostali rozkaz odzbrojit ………..
byla přestřelka v našem voze byl průstřel tak, že 

naštěstí nebyl žáden zraněn, ale hoši nám zdě-
lili, že ve voze kde jsem byl s kap. Valterem , kde 
ženy byly samé je je kluk br. Folvarčneho to je 
naš Vena zasažen a je mrtev, tak jsme po boji 
spěchali na stanici, ale další hoši nám zdělili, že 
se nic nestalo, tož jsme se vrátili volnější do sta-
nice, pak mi žena zdělila, že Václav byl náhodou 
zachráněn, že právě se lehl a tak , že ho průstřel 
nezasáhl.“
   „Do Vladivostoku jsme dojeli již šťastně přes 
Manžuriji. Ve Vladivostoku jsem měl svadbu 
dne 28.3.1920. Svědek byl br. Višenka Kašpar z 
……..nyní bydlí v Kunčicích n. O. č 180  zároveň 
měl svatbu br. Višenka Kašpar, byl jsem mu za 
svědka,  než jsem dostal povolení k sňatku tak 
to trvalo skoro přes půl roku.  Pluk byl ubyto-
ván za městem a my jako hlídky jsme zůstali 
ve vozech na ……..uglu z každe roty a oddilu po 
3muži, tak že jsme hlídali svoje vozy (Těplušky), 
když jsme byli na pořadi, také jsme se nalodili. 4 

pl. část 3.p. na loď Amerika (??????????? Vilem).  
Jel jsem 22 transportem do vlasti přes  Hongauf 
Seliam.  Portsajt Suyežkij průplav v Singapur po-
sádkou do Terstu, kde jsme přijeli v červnu 1920.“
   „Do vlasti jsem přijel do Králového Hradce, kde 
byl………….4 pl. Pr. N. demobilisován jsem byl v 
září 1920 na dovoleni jsem byl propuštěn 22. červ-
na 1920, kde jsem odjel s rodinou do Ostravy. “
„Právě byl Plebiscit na Těšínsku, tak jsem nechal 
rodinu v Ostravě u rodiny Šimčikové a jel jsem 
sam na Těšínsko se přesvědčit zda je možné do 
Šenova bezpečně dopravit rodinu, 24. června 
jsem se nastěhoval do Šenova, zároveň 
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br. Durčak učitel z Bartovic, který měl také 
manželku z Ruska jsme spolu se stěhovali, když 
jsem přišel domu tak právě byl otec mrtev, aniž 
se dočkal mého návratu ze 23 – 24 června v noci 
zemřel, tak jsem byl zrovna na pohřebě.“
  
 „Po dobu Plebiscitu jsem byl u komise plebiscitu 
se sousedem br. Kolkem od 2. pl na Sl. Ostravě 
u policie, neb jsem měl dovolenou od vojenské 
správy 3 měsíční, omrzelo mne po dobu plebis-
citu takové honění z místa na místo, když Poláci 
dělali stále vpády do vesnic (tak zváni bojuvka-
ře) a my jsme honili jako honici psy ve dne i v 
noci, časem i tři dni, domu jsem přišel a žena 
měla stále obavu, že se nevratim, neb jsme ni-
kdy nevěděli, kde na nás čiha smrť. Jelikož žena 
neměla zde známosti, ani u mojí matky neměla 
zastání a matka moje neměla k ní lásky, tak jsem 
se odhodlal jit do práce na závod Pokrok abych 
byl stále doma. V roku 1924 jsme se odhodlali, že 
si postavíme rodinný domek společně se sestrou, 
která se měla vdávat, ale nemoc, která ji postihla 
a zemřela v roce 1925, jsem stavěl původně jednu 
polovinu domku a tu druhou polovinu až v roce 
1928.“
 
 „V roku 1927 jsem přišel k úrazu na závodě. Zlo-
mení pravého obratle bederního a pohmoždění 
páteře, tak jsem byl práce neschopen a dan do 
provise, provise mohla jen 148 Kčs a úraz 300 
Kč měsíčně, kde stolu bylo nás 6 osob, dluh byl 
na stavení, jen obětavosti naší se nám podařilo, 
že jsme si uhájili svůj domek, v roku 1938 přišla 
opět nevhodna chvile, okupace Těšínska Poloka-
ma, proto jsme se odhodlali opustit vlastní dům 
a odstěhovali se do Kunčic u Ostravy, když 
obsadili Němci Těšínsko, tak jsme se stěhovali 
domu zpět. Já jsem byl zaměstnancem u obec-
ního úřadu od roku 1928 jako obecní zřízenec, k 
tomu mi dopomohl p. řídící Břuska což jsem měl 
začáteční plat 190Kčs měsíčně, byl jsem zaměst-
nancem až do roku 1942.“
  „Pak dle nařizeni Rechap rot. Henzela jsem byl 
propuštěn ze služby jako ostatní nespolehlivi 
(jako Legionaře) v roce 1943 manželka onemoc-
něla tak, že nebylo k vyléčení dostala zápal po-
hrudnice a komplikace tak, že zemřela 5. červen-
ce 1943. Měli jsme s dětmi žal a citili jsme stratu 
velkou,v roce 1944 zemřela mi matka skorem do 
roka po zemřele moji ženě. Po smrti manželky 
jsem se citil mezi dětma…“

       Jako by náh-
le ustala chuť 
v z p om í n at , 
anebo léta 
uplynulá za-
vála zbytky 
ú ž a s n ý c h 
v z p o m í n e k 
p s a n ý c h 
těžkou rukou 
o d v á ž n é h o 
a životem 
zkoušeného 
c h l a p a . 
Víc nic už 
nemáme. Je mi líto, že ani ta poslední věta není 
dokončena. Přesto doufám, že vás poutavý příběh 
pana Folvarčného zasáhl u srdce stejně jako mě.

                                             Simona Slavíková                   

Šenovští legionáři z ruské fronty I. sv. války. Zleva Josef Folvarč-
ný (1890-1969), Rudolf Baron (1882-1952) a Antonín Slíva (1896-
1974). Fotografie byla zhotovena v roce 1937, kdy se legionáři po 
letech opět setkali, ze skříní vytáhli své pečlivě uschované staré 
uniformy a ve fotoateliéru pana Aloise Hrušky v Šenově byla spo-

lečná fotografie zhotovena.
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Ze sbírky:
Ještě chvíli mám čas 

Když motýli nemají křídla
schovávají se v trávě.

S úžasem se dívají na oblohu
a sní o létání.

Ale časem přestanou snít
o létání na svých křídlech.
Dívají se vzhůru v naději,

že nad loukou alespoň uvidí
vznášet se někoho jiného.

Svým toužením
jsou mu na dosah.
Ještě stále zvedám

hlavu k nebi.
A nejsem motýl.

Ze sbírky: 
Zítra budeš vzpomínka

Rozčesávám vlasy
podzimu.

Babí léto končí.
Hřeben je zanesen
pavoučími vlákny, 

mysl pletenci vzpomínek
a srdce bílými místy,

jako stará mapa světa.
Už si nedokáži vybavit,
zdali jsem tam byla,

s kým se potkala
a milovala.

Před zrcadlem
začal padat sníh.
A nepřestává …

Ze sbírky: 
 Moderní básně

Copak motýlku
že ses vrátil zpět?

Za chvilku?
Která vůně tě zlákala?
Který květ ti odepřel

vnořit tykadla?
To je tím, že lítáš
jen po paměti.

Láska na jiných vlnách
vstříc ti letí.

Už tě ta myšlenka napadla?
Spočiň na mně.
Jsem rozkvetlá,

a touze propadlá.
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Páběrky z archívů vídeňských aneb 
Jak vikář Pražma prodlužoval koncesi 
na sloužení mší v šenovské zámecké 

kapli
   

  Šenovský zámek spolu s přilehlým okolím 
zažíval v průběhu 18. století svá šťastná léta. 
Jeho majitel, Karel František svobodný pán 
Skrbenský z Hříště (*1684 – †1768), od roku 
1738 angažovaný v úřadě hejtmana Těšínského 
knížectví, vynakládal na barokní úpravy zámec-
kého areálu velké částky. Původně renesanční 
objekt byl za jeho života rozšířen, doplněn o 
několik zajímavých architektonických prvků 

(např. hodinovou věžičku na střeše jižního kří-
dla) a patrně také nově zařízen – to vše mělo 
náležitě zrcadlit společenský a kariérní vzestup, 
jehož se katolickému konvertitovi Skrbenské-
mu podařilo za dlouhých čtyřiaosmdesát let ži-
vota dosáhnout. Vrcholem šlechticovy stavební 
činnosti pak byla výstavba okázalého kostela 
Prozřetelnosti Boží, jenž vyrostl nadohled od 
zámecké rezidence.

    Součástí přepychového domu těšínského 
hejtmana byla rovněž domácí kaple, která ro-
dině Skrbenských sloužila především, obdobně 
jako na jiných zámcích té doby, k soukromým 
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   Z rozsáhlé knižní produkce jsme vybrali pro 
Vás, milí čtenáři, tentokráte knihu rodáka z ne-
dalekých Bartovic pana Dalibora Sládka – Ne-
obyčejně obyčejný život Robilada Kedalse. Tato 
kniha měla vskutku velkolepý křest, který se 
konal v pátek 10. září 2021 v kulturním domě v 
Bartovicích.  „Starý kulturák“ ožil nejen živou 
hudbou, ale především úchvatnými obrazy ma-
líře Ivo Nováka. A vskutku, takovou poctu si 
tato nová kniha zaslouží. Jsou to velmi poutavě 
napsané půvabné vzpomínky na dětství kluka, 
dnes již zralého muže, které nám připomenou 
dobu ne tak vzdálenou, ale přesto tak jinou. 
Kniha je vtipně ilustrovaná samotným autorem          

a zavede nás, čtenáře, do míst, která my „Šeno-
váci“ také moc dobře známe. A ještě je třeba do-
dat, že knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně 
v Šenově.

                                              Simona Slavíková                                            

pobožnostem. Ačkoliv o jejím umístění či mobi-
liáři nemáme žádné informace, za časů hejtma-
nova vnuka, Jana Nepomuka Karla svobodné-
ho pána Skrbenského z Hříště (*1768 – †1822), 
šlo již o zaběhnutou a plně funkční součást 
šlechtického sídla; to plně dokazuje jazykově 
latinské povolení, vystavené ve Frýdku dne 30. 
března 1788 kanovníkem a generálním vikářem 
vratislavské diecéze Justem Vilémem hrabětem 
Pražmou z Bílkova (*ante 1731 – †1795), dnes 
uložené v Rakouském státním archívu, jehož 
transliteraci předkládám:

1. Vigore praesentium facultas celebrandi

2. Mihsam in Sacello domestico Schönho =

3. = vii concehsa sub iisdem conditionibus et

4. clausulis a dato concehsionis ad unum

5. annum prorogatur, quo euoluto, si vide =

6. = bitun ejusdem ulterior prorogatio peti

7. paterit.

8. Decretum Friedeca die 30. Martii

9. 1788

   Pražma, který mimochodem po náhlé smr-
ti svého otce vyrůstal mezi léty 1731 – 1746 pod 
poručnickým dohledem starého hejtmana Skr-
benského a již coby vysoce postavený církevní 
hodnostář zajížděl do šenovské farnosti k vizi-
tacím či křtít hejtmanovy vnuky, tímto doku-
mentem potvrdil platnost jisté dřívější koncese, 
jež dovolovala celebrovat mše v soukromé kapli 
a zároveň povolil její roční prodloužení, jakož 
i možné prodlužování v letech budoucích. To 
rovněž naznačuje, že sakrální prostora musela 
být vybavena patřičným liturgickým náčiním, 
jež knězi umožňovalo sloužit tehdy platné la-
tinské mše dle tridentského ritu.

   Byť jde o písemnost rozsahem nepatrnou, 
může být, vzhledem k nedostatku jiných písem-
ných pramenů, s klidem zařazena mezi nejdů-
ležitější šenovské dokumenty, které se v mate-
riálech Rakouského státního archívu podařilo 
nalézt.

                                          Pavel Lasztovicza
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Aktuální pozvánky na naše akce
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Soutěžní 
hádanka
 
   V minulém čísle našich 
novin jsme se ptali, kam 
až jezdila lokálka z Ostra-
vy, která jezdila na své tra-
ti od roku 1909 až do roku 
1967. Správná odpověď je, 
že tato lokálka jezdila z 
Ostravy přes Petřvald až 
do Karviné. Jen pro zají-
mavost uvádíme, že jen v 
prvních měsících provo-
zu převezla 619 293 osob. 
Výhercem knihy Arnošta 
Vašíčka – Perunův hněv se 
stává pan Štěpán Pinkava, 
kterému děkujeme za od-
pověď. 

Také pro toto číslo jsme 
si pro Vás, milí čtenáři, 
připravili novou soutěž-
ní otázku. V úvodu našich 
dnešních Střípků jsme 
zalistovali v kronice pana 
Františka Koláře, která je 
doprovázena množstvím 
jeho krásných ilustrací. 
Tedy se ptáme, kterou vý-
znamnou šenovskou budo-
vu, jež byla postavena roku 
1900 a pojmenována po 
významném panovníku cí-
saři Františku Josefu I., na 
svém obrázku namaloval 
p. František Kolář. Své od-
povědi posílejte nejpozději 
do 20. října 2021 na adresu 
Kostelní č. 128, 739 34 Še-
nov nebo na email: kmse-
nov@volny.cz 
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V Šenově Na Kopci, tam co stojí
Ryškův kříž, je na sloupu elektric-
kého vedení čapí hnízdo. Kdo tam
podporu tohoto hnízda vyrobil a in-
staloval a kdy to bylo nevím, ale byl
to skvělý čin, který dodnes dělá ra-
dost nejen čápům. Podle místních
ornitologů, kteří výsledky svých po-
zorování sdělili na internetových
stránkách České společnosti ornito-
logické, tam čápi už v roce 2014 vy-
vedli čtyři mláďata. Pro rodinu čá-
pů však nebyl každý rok šťastným.
V nejednom roku z hnízda žádné
mládě nevylétlo. V roce 2019 se
čápi na hnízdě usadili koncem dub-
na. 11. května bylo pozorováno pá-
ření a 18. května samice zasedla na
vejcích (?). Hnízdo však čápi záhy
opustili a 5. června už bylo hnízdo
prázdné a zarůstalo trávou. V roce

2020, když byla čápata ještě příliš
malá, se zase dostavily prudké lijá-
ky, které ukončily předčasně životy
mladých čápů. Nikdy jsem se nedo-
zvěděl ani to, kolik mláďat tehdy
v hnízdě zahynulo. Letos na jaře
jsme mnozí s napětím čekali, až se
zase čápi v hnízdě usadí. První čáp
přilétl koncem dubna, záhy se
přidal druhý. Zda byl první v hní-
zdě samec, či samice, to lze těžko
rozpoznat. K tomu je dobré si říct
něco o zvyklostech čápů. V časo-
pise Vesmír (rok - 2000, č. 7) byl
zveřejněn článek Jiřího Formánka a
Jaroslava Škopka –

Ze ságy čapích rodů.
Ukázalo se, že v Evropě existují

dvě hlavní tahové cesty. Tah popula-
cí ze západní a z části střední Evro-
py směřuje k jihozápadu přes Fran-

cii, Španělsko a Gibraltarskou úžinu
doMaroka, a dále k jihu až do Ango-
ly. Ostatní evropské populace - počí-
naje severním Německem a konče
východní hranicí rozšíření v Rusku
- táhnou přes balkánské země k Bos-
poru, kde opouštějí Evropu, pokra-
čují vnitrozemím Turecka a úzkým
koridorem podél libanonského a iz-
raelského pobřeží se dostávají do
Egypta. Odtud putují v široké frontě
proti toku Nilu a svou cestu končí
v jižní Africe (až po Kapsko). Malá
část ptáků při přeletu tureckým vni-
trozemím zamíří k Perskému zálivu
a skončí v zimovištích Přední Indie.

Citace z článku časopisu Vesmír.

Z toho plynou rozdíly v příletu
čápů, kdy čápi z jihozápadního
směru přilétají k nám dříve, než
ptáci vracející se balkánskou tra-
sou. Zřejmě čápi létající trasou jiho-
západní to mají k nám blíže a jsou

O čápech v Šenově
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tu na jaře dříve než čápi letící bal-
kánskou trasou. Například do Dře-
vohostic přilétají čápi o 14 i více dní
dříve než čápi do Šenova. Patrně se
v Dřevohosticích objevují čápi z ji-
hozápadního směru a v Šenově z vý-
chodního.
Dále se lze v článku dočíst něco

o věrnosti čápů k hnízdišti. Před-
stava, že se k nám vracejí vždy stej-
ní ptáci nebo jejich potomci, je
podle výsledků pozorování krouž-
kovaných čápů ne vždy pravdivou.
Jak píší autoři článku v časopise
Vesmír, jsou čápi málo věrní
hnízdišti a jejich teritoria se mění
i v rozmezí mnoho set kilometrů.
Samozřejmě existují výjimky, ty
však lze poznat jen díky krouž-
kování. Kroužkování ptáků se
provádí už 100 let. - cit. Vesmír:
Z našich výsledků vyplývá, že asi

jen třetina mladých ptáků se usí-
dluje ve svém rodišti či jeho okolí do
vzdálenosti 50 km, třetina do 200
km (většinou v sousedních hnízd-
ních oblastech) a třetina odlétá da-
leko mimo naše území, především
do jižního Německa až po Báden-
sko, do Dolního Saska, Polska a
Rakouska.
Existují případy, kdy se samice

na svá hnízda vracejí, ale ne vždy
zahnízdí se stejným partnerem.
V Šenově zatím nebyli pozorováni
čápi kroužkovaní, tak je těžko určit,
který z nich se do hnízda navrátil
a kterýnaopakpřibyl z jiného, třeba
i stovky kilometrů vzdáleného ro-
diště.
Co je důležité znát, je datum pří-

letu čápů ze zimoviště. Podle toho
lze odhadovat, kterou trasou čáp
přiletěl. Podle sledování čápů v Dře-
vohosticích tamní populace přilétá
z jihozápadního směru, takže se le-
tos objevil první čáp už 15. března,
což zdokumentoval přítel z Vlasti-
vědného spolku Žerotín František
Kužel na svém Facebooku. Letos
byla instalována u hnízda na komí-
ně v Dřevohosticích kamera, proto
bylo možné sledovat život čápů on-
line. Tato sledování hnízd však mo-
hou zprostředkovat nejednu tragé-
dii, jichž je v přírodě nemálo a

hnízda čápů nejsou výjimkou.
Takovéto „on-line tragédie“ pak
mohou vyvolat u lidí velké emoce:
Ve skutečnosti se většina vyve-

dených mláďat nedožije prvního
roku života. Jak krutá (z lidského
pohledu) příroda může být, odha-
lujeme ve větší míře až prostřed-
nictvím kamer. Leckdy vidíme i cho-
vání, která zatím nedokáží vysvětlit
ani odborníci a pohled na ně je bo-
lestný a nepochopitelný. V takovém
okamžiku přichází přirozená lidská
snaha zasáhnout a zjednat nápravu.
Člověk ovšem není ani architek-

tem ani soudcem přírody. Nerozu-
míme-li příčinám a souvislostem,
můžeme neuváženým zásahem udě-
lat víc škody než užitku. Lidský zá-
sah je vždy potřeba důkladně zvá-
žit, zejména hodnotit, zda záchra-
nou jednoho jedince neohrozíme
nějaké další, ale i zda nežádoucím
způsobem nenarušíme přírodní
děje.

(Gabriela Dobruská - Stanovisko ČSO
k (ne)zasahování do hnízdění ptáků - 29. 6.
2021)

Tragédie se nevyhýbají ani čapím
hnízdům, která, ač vysoko umístěná,
a zdánlivě bezpečná, nebo též právě
proto, bývají svědky konce života
mláďat, která často nedokážou čelit
nepřízni počasí, zvláště v raném vě-
ku. Stává se, že se čápům nepodaří
vůbec hnízdění začít, ačkoliv jsou
ptáci spatřováni na hnízdě, jak se

páří. Po krátkém sezení bylo hní-
zdo v Šenově takto opuštěno párem
v roce 2019. V roce dalším 2020, jak
už bylo řečeno na začátku, prudké
deště zahubily mladé čápy na
hnízdě.

Rok 2021 byl pro čápy opět přízni-
vý a rodiče se nebudou vracet sami
balkánskou cestou do zimoviště.
Předpokládám, že se jinou trasou,
než tou, kterou létají rodiče, ne-
mohou mláďata vydat. Fotografo-
vat hnízdoačápyvněmnebývávždy
snadné. Na hnízdě hlídá mláďata
jeden dospělý. Je-li to samec, nebo
samice, to lze těžko rozpoznat, ale
dokud jsou mláďata malá, stráž se
od nichnehne. Také je svým tělem a

3. července 2021

Čáp se vracel na hnízdo v roce 2020, i když
už byly životy mláďat zmařené.
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Mladí čápi už jsou připraveni k létání 27. července 2020

křídly chrání před sluncem a nepo-
hodou počasí. Teprve když už jsou
mláďata vzrostlá tak, že by se sama
dokázala ubránit případnému drav-
ci, může si dospělý čáp na chvíli
„odskočit“ V noci z pondělí na úterý
27. července 2020 byla v Šenovědosti
silná bouřka. Však čápata byla už
téměř dospělá, proto jim bouřka ne-
uškodila a dopoledne jim slunce
promáčené peří vysušilo.
Dospělí už trávili dny společným

lovem. Už se nemuseli o mladé bát,
že je dravec odnese, tak mohou spo-
lečně hledat potravu. Mladí by se
už sami dokázali ubránit svými os-
trými zobáky. Brzy začnou cvičit kří-
dla a jednoho dne z hnízda vyletí.
Zatím však dbají na „bělení“ nohou,
aby jim je slunce nespálilo a rozhlí-
žejí se po krajině, nad níž už brzy
budou ve vzduchu kroužit.
31. července ráno byli mladí čápi

s jednímdospělým (patrně samicí) v

hnízdě. Jedno mládě však sedělo
v hnízdě a nezvedlo se, ani když při-
letěl druhý dospělý čáp (patrně sa-
mec) s velkým trsem uschlé trávy.
Zatím co samice s jedním mládě-
tem rozebírala přinesenou otep se-
na, druhé mládě neprojevilo o to
žádný zájem a zůstalo sedět, i když
samec odlétl. Bylo to trochu podiv-
né chování, které vzbudilo obavy
o jeho zdraví. Byla by to veliká smů-
la, kdyby tak velké mládě nemohlo

14. červenec 2020 19. čevenec 2020
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do Afriky odletět pro nějaké zraně-
ní. Tragédie a neštěstí hrozí čápům
bez ustání. Nepotvrdilo se však, že
se jednomu z mláďat něco přiho-
dilo. Zřejmě jeho jednání ráno v 6
hodin bylo normální. Dospělý ne-
donesl potravu, pouze nějaký sta-
vební materiál na hnízdo, proto
mládě usoudilo, že se nemusí na
jeho zpracování podílet.
Další dny byly trochu chladnější,

ale teplota stále dosahovala cca
28 °C. Čápi měli dobré podmínky
k výchově mláďat a zdá se, že i po-
travu si mohli opatřovat snadno,
ačkoliv stav obojživelníků nebyl
zdaleka takovým, jakým býval jiné

roky. Druhého srpna se dostavily
velmi vydatné deště. Čápi na hníz-
dě museli snášet proudy vody.
Potom sice vypadali jako zmoklé
slepice, však obě mláďata byla evi-
dentně v pořádku.
Ve čtrtek 5. srpna od rána vydat-

ně pršelo, ale čápi i to přečkali bez
úhony. V sobotu ráno 7. srpna byli
mladí čápi v pořádku a opodál na
jiném elektrickém sloupě stál dos-
pělý čáp a probíral si peří, přičemž
měl čápata na dohled. Mladí už byli
hotovi z hnízda vylétnout. Jsou vys-

pělí jako jejich rodiče, a až budou ve
vzduchu, nebude snadné je od do-
spělých čápů rozlišit. Konec prá-
zdnin je časem, kdy se tažní ptáci
počínají připravovat na daleký let.
Nejdříve však musí mladí čápi tré-
novat let nad šenovskými luhy a
rybníky. Když slunce zářilo, byli
čápi rádi, ale když tuze pálilo, to už
tak příjemné na hnízdě nebývalo.
Jak jim potom musí chutnat let,
když vítr křídla chladí. Zatímco
čápi třeba na komínech v zástavbě
domů jsou na lidi zvyklí, například
hnízdo v Dřevohosticích, Kuníně,
Bělotíně a jinde, čápi v Šenově hní-
zdí na nevysokém sloupě, takže

Dva mladí po dešti
Dva mladí už jsou téměř dospělí.

Dospělý čáp - dozor

4 čápi na hnízdě 31. 7. 2021

31. 7. 2021 Po dešti
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zůstávají ostražití, blíží-li se k nim
člověk. Sice se neplaší, ale pozorně
sledují dění pod hnízdem. Čápi
nejsou plachými ptáky, a lidé je
i proto mají rádi. Čápi, kteří se na
jaře usadili na hnízdě v Šenově nad
Starou školou, nebyli ani jeden
kroužkovaní. Tedy sotva můžeme
říct, že to jsou vracející se stejní
ptáci, nebo později jejich potomci.
Na jaře se občas u hnízda objeví
čápů víc, však když hnízdo už
obsadí jeden pár, musí lichý čáp
hledat jinde, byť by to byl i čáp,
který se v Šenově narodil. Jsou však
také čápi, kteří se nespáří a jsou
tady v létě žijícími samostatně,
nebo spolu s jinými takto „posti-
ženými“ čápy. Nemají-li čápi krou-

žek, pak jim lze sotva dávat jména
a na jaře čekat třeba na Viktora,
nebo naTerezku. Tak říkámečápům
bez rozpoznání podle kroužků zcela
„naslepo“.
...čápi jsou v našich krajích velmi

oblíbení a doslova erbovní ptáci. Za-
tímco čáp bílý je mnohem známěj-
ší, čápa černého znal donedávna
málokdo. Díky „čápům s batůžky“
z projektu Českého rozhlasu Afric-
ká odysea se ale stal populárním a
oba druhy v současnosti požívají
ochranu nejen legislativní, ale také
spontánní a všestrannou u široké
veřejnosti. Nebylo tomu tak vždy –
–A. A. Palliardi píše o čápu bílém
v prvním odborném díle o ptácích
Čech z roku 1852, že se objevuje
v březnu v hejnech a hřaduje v le-
sích, kde lze snadno střelit více
kusů. I čáp černý byl střílen jako
trofej do sbírek, a byl tak prakticky
vyhuben. Teprve ve druhé polovině
minulého století se znovu rozšířil do
střední a západní Evropy.

Citace: František Pojer v úvodníku časopisu -
Ptačí svět České společnosti ornitologické - Pták

roku 2014 - čáp bílý, čáp černý

Začátek druhého týdne v srpnu
2021 znamenal pro dva mladé čápy
na hnízdě v Šenově Na Kopci vel-
kou změnu. Prvně se vznesli do
vzduchu, a i když se vždy po krát-
kém prolétnutí ještě vracejí zpět do
hnízda, čím dál častěji už bývá hní-
zdo opuštěné. Už zůstanou trvale
ve vzduchu a budou usedat k od-
počinku jinde než na hnízdě. Pa-
trně v září už musí být připraveni
absolvovat daleký let do Afriky, nej-
spíš až na samý jih Afriky, což je cca
9– 10 000 km. Ne každý čáp ten let
přežije a vrátí se na jaře zpět do Ev-
ropy, případně do České republiky

Mladí čápi sami na hnízdě

Dospělý čáp

Mladý čáp - první let
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nebo třeba i do Šenova. Dva čápi ze
Šenova snad budou moci odletět
v dobré kondici, aby byli schopni
všechny nástrahy cestou překonat.
A nemusí jich být málo. Změny
povětrnostních podmínek jsou pro
čápy jen jednou z trvalých hrozeb.
Čápi proto odlétají na podzimdosti
brzy, aby ještě v příznivém počasí
mohli využít teplých vzdušných
proudů.
Zatím se do odletu musí mladí

naučit dobře létat a sbírat potravu
kolem potoků, rybníků, v nivě řeky
Luciny nebo i jinde, neb křídla dá-
vají svobodu prostoru takřka neo-
mezenou. Posekaná pole a luka jsou
pro čápy lákavou příležitostí ke sbě-
ru potravy k posílení těla pro daleký
let. Mladí čápi jsou pod stálým do-
hledem rodičů a když ti zavelí, tak
vzlétnou všichni. Potom rychle mizí
ve vrboví kolem koryta řeky Luciny,
kde mají mnoho příležitostí jednak
k lovu, tak k odpočinutí na větvích
mnohých stromů. Je to dobré místo
k založení rodu na jaře příštího roku.
Zda opět do Šenova přiletí čápi tam,
kde se vylíhli i tito dva mladí v roce
2021, nebo někde jinde, hlavně když
se ve zdraví budou vracet. Lze si jen
přát, aby jejich lety byly vždy bez
úhony a vraceli se k nám. Snímek,
jak rodiče vedou své dvě děti loukou
na břehu Luciny pod Starou školou,
dává naději, že se snad mohou jak
rodiče, tak jejich děti do Šenova
vrátit. Však bez kroužků nebudeme
na jaře schopni rozeznat, kdo že se
na hnízdo v Šenově nad Haltýřem
vrátil. Ale to je vlastně nepodstatné.
Důležité je to, aby se čápi do Šenova
vraceli. Dává nám to naději, že se
život v přírodě ubírá stále dobrým
směrem. V roce 2021 nám to přítom-
nost čápů potvrdila. Pokud na jaře
u nás čápi nezahnízdí, ještě to ne-
musí znamenat konec světa, aleměli
bychom semít na pozoru. Čápi jsou
přece jen jistotou.

ZdeŠ
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K významným šenovským osobnostem patřil obecní kronikář Maxmilián Duží (1901-1982). Byl i zručným vizuálním zachycovatelem 
všeho důležitého, co patřilo k šenovské historii. Na tomto místě předkládáme dvě z jeho mnoha kreseb. Budeme se snažit jeho kresby 
představit i v dalších vydáních Střípků. I když nejde o díla z výstavních síní, důležitá je jejich historická vypovídací hodnota, protože 

mnohé z kreseb nebyly fotograficky zaznamenány.


