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Sv. prokop (4. červenec)

Hlučín - Šilheřovice - Hlučín 
/asi 22 km/

Dnes se vydáme na kole do 
Šilheřovic. Pojedeme cestou kolem 
Darkoviček až na rozcestí Štipky, 
tam zatočíme vlevo směrem na Hať. 
Po vyjetí z lesa se zastavíme „U křivé 
Lípy“. Pokocháme se pohledem na 
různé odstíny zeleně a do údolí, kde 
leží malebná vesnice Hať, které vé-
vodí čistý opravený kostel. Za dobré 
viditelnosti je vidět až do Polska. Od 
lípy pokračujeme po polní cestě, 
která nás zavede do Šilheřovic ke 
kostelu. Sjedeme na hlavní cestu a 
jedeme kolem zámecké zdi směrem 
k polské hranici, až se nám po levé 
straně objeví část krásně opravených 
hrazděných hospodářských budov 
a přímo proti nim je nenápadná 
cesta  do zámeckého parku, která 
nás zavede k opravené restauraci 
- Mléčnice. Jídelníček specialit je 
lákavý, ceny příznivé a bužírovat 
lze jak v příjemném, novotou vo-
nícím prostředí restaurace, tak při 
pěkném posezení venku u nových 
masivních stolů, stíněných sluneč-
níky a mohutnými starými duby. 
Při procházce zámeckým parkem 
se můžeme kochat romantickými 
zákoutími, kde na vás občas jukne 
rybníček, zámek či Lovecký záme-
ček, většinou s pěkně upraveným 
okolím. Jedinou větší vadou na kráse 
zámeckého parku je chátrající bazén 
s devastovaným sousoším Diovy 

rodiny. Škoda! Šilheřovice  zkrás-
něly a mění svou tvář a snad i na 
toto místo jednou dojde. U zámku 
narazíme na zelenou turistickou 
značku, po které se vydáme směrem 
na Petřkovice. Mineme Hotel Golf 
a zadní branou u romantické budovy 
z režných cihel opustíme park. Asi 
po dvou kilometrech jízdy Černým 
lesem dojedeme až k Aninu Dvoru. 
Za ním opustíme zelenou značku a 
odbočíme vpravo na stoupající lesní 
asfaltku, která nás zavede/ asi po 2,5 
km/ až na okraj lesa, kde se nachází 
bunkr. Tam opustíme lesní asfaltku 
a vydáme se po polní cestě vlevo 
kolem Božích muk. Než dojdeme 
ke  křižovatce Markvartovice, Štip-
ky, Šilheřovice, využijeme pěkného 
rozhledu z nejvyššího místa našeho 
putování. Při dobré viditelnosti 
máme Beskydy jako na dlani. Od 
křižovatky pokračujeme přes Štipky 
zpátky na Hlučín. Jinak je možno jet 
od Anina Dvora po zelené značce 
dál až do Petřkovic.

Pokud se budete vracet do 
Hlučína zpátky přímo ze Šilheřovic, 
je možno si v místní pekárně M+K 
koupit čerstvé, ještě teplé  hlučínské 
koláče, chléb a různé pečivo a do-
konce je hned u stolu, v pěkně upra-
vené zahradě sníst. /Pozor, uvařenou 
kávu musíte mít svoji./ Otevřeno 
mají nonstop, ale pouze ve všední 
dny a v sobotu jen do 12 hodin.

M.F.

leTní pranoSTiky 

Svatý Prokop se narodil kolem 
r. 970 v Chotouni rodičům Vítovi a 
Boženě. Vzdělával se na Vyšehradě, 
stal se knězem. Po vyvraždění Slav-
níkovců žil jako poustevník v jeskyni 
v Dalejích u Jinonic. Podle pověsti 
měla jeskyně ve zdi otvor, kterým 
vyletěli ven čerti ve chvíli, kdy sv. 
Prokop vstoupil dovnitř. Na tomto 
místě sv. Prokop sepsal svaté evan-
gelium, které se dostalo do Francie, 
kde na ně při korunovaci přísahali 
francouzští králové. Odtud odešel 

do lesnaté krajiny v Posázaví, stále 
vyznával asketický přístup k životu, 
tvrdě pracoval, když mýtil les a ob-
dělával takto získanou půdu. Časem 
jej vyhledávali různí lidé s žádostí o 
pomoc či radu a přicházeli k němu 
učedníci, kterým se zamlouval jeho 
způsob života. Kolem jeho pous-
tevny tedy vznikla mnišská osada, 
z níž se postupem času vyvinul 
Sázavský klášter podporovaný kní-
žetem Oldřichem i jeho nástupcem 
Břetislavem. Prokop se stal prvním 

opatem Sázavského kláštera. Proko-
povy ostatky jsou uloženy v Praze v 
kostele Všech svatých, kam byly 
přeneseny roku 1588. V den jeho 
prohlášení za svatého údajně „mnozí 
slepí nabyli zraku, malomocní byli 
očištěni, nemocní uzdraveni, posedlí 
osvobozeni, zajatí propuštěni, hlu-
chým byl navrácen sluch, němí na-
byli řeči, a to vše pro zásluhy svatého 
otce Prokopa“. Na začátku 18. století 
bylo na obraze sv. Prokopa se zavře-
nýma očima spatřeno, jak oči otvírá 

a mrká, doložilo to tehdy písemně 86 
svědků a událost byla vyšetřována i 
komisí z arcibiskupské konzistoře. 
Nejvýmluvnějším atributem sv. Pro-
kopa je ďábel na řetězu, vypovídá to 
o duchovním boji a o vítězství nad 
temnými silami. Nejčastěji jej zobra-
zují jako opata s křížem, jako orající-
ho s ďáblem nebo vyhánějícího ďábly 
z jeskyně. Sv. Prokop bývá pokládán 
za patrona Čech, horníků a rolníků 
a chrání proti působení ďábla a zlým 
duchům. 

Nehledě na to, že předpověď 
počasí učiněná fundovanými 
meteorologickými organizacemi 
je jistě přínosem v našem každo-
denním životě, není pro součas-
ného člověka od věci vyznat se 
v tom, co vypozorovali v přírodě 
naši předkové a co zformulovali 
do krátkých a výstižných vět. 

Také letními měsíci, kdy si 
toužebně přejeme, aby se nám 
počasí z roztodivných příčin 
jednoduše vydařilo, nás provází 
množství moudrých doporučení 
a upozornění. Navíc v letních 
měsících se na Hlučínsku tradič-
ně konají mnohé poutě a zde je 
vydařené počasí víc než žádoucí. 

Pokud nás hned zkraje 
prázdnin (2. července – v den 
Navštívení Panny Marie) potká 
déšť, znamená to, že déšť potrvá 
buď do Zuzany, nebo též jinak 
řečeno čtyřicet dní. Prší-li na 
sv. Prokopa, promokne každá 
kopa a zapláče-li 13. července 
Markyta, bude dešťů dosyta. 
Pranostiky vypovídají jak o síle 
a vytrvalosti dešťů, tak o tom, 
jak se projeví slunce. Největší sílu 
má slunce podle pranostiky o sv. 
Kamilu, tedy 18. července. Je-li 
slunečno i na sv. Vincence, tedy 
o den později, slibuje to hodně 
vína. Pozornost se hodí věnovat 
dni sv. Jakuba, protože jak teplý 

bude sv. Jakub, tak studené 
budou Vánoce. A kolik mračen 
bude na Jakuba na obloze, tolik 
sněhu můžeme v zimě čekat. 

Stejně tak pokud srpen zpo-
čátku hřeje, ledový vítr v zimě 
dlouho věje. Slunce na sv. Vavřin-
ce slibuje hojnost vína a do sv. 
Vavřince se nedoporučuje chválit 
pšenici. Vavřinec prý ukazuje, 
jaký podzim nastupuje, je-li tedy 
počasí pěkné, slibuje to pěkný 
podzim. Pokud pěkné počasí vy-
drží o Nanebevzetí Panny Marie 
(15. srpen), nastane požehnaný 
podzimek a počasí příznivé pro 
sklízení vinné révy. Od 24. srpna 
– sv. Bartoloměje už nás čeká jen 
krácení odpoledne a nástup pod-
zimu, který bude dlouhý a pěkný, 
pokud se poštěstí, že bude po sv. 
Bartoloměji hřmít. Ke sv. Janu 
Křtiteli se vztahuje přesvědčení, 
že s deštěm v tento den přichází 
ruku v ruce eventualita zkaže-
ných ořechů. A pro sběratele hub 
platí, že je-li moc hub srpnových, 
bude moc vánic sněhových. 

Doporučuji směřovat častěji 
oči k obloze než k televizním 
rosničkám. Když už pro nic ji-
ného, tak alespoň pro obohacení 
vlastní zkušenosti nebo konfron-
taci vystudovaných meteorologů 
s názory našich přírodě důvěřu-
jících předků.  
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Letní práce na zahrádce
Toto dvojčíslí novin je pro 

práce v červenci a srpnu a proto 
se musím zaměřit na práce v 
těchto dvou měsících. A je to 
hlavně letní řez jádrovin a to po 
15. červenci a peckovin po 15. 
srpnu. Velice důležitý je tento řez 
u jabloní a hrušní. Kdo prováděl 
řez jádrovin jarním řezem, má 
určitě na stromkách plno vlků, 
které měl už v červnu vylámat 
a po znovuobjevení vytrhávat  
i v červenci a pak konečně začít 
řezat po 15. červenci letním ře-
zem. Já toto nemůžu přikazovat, 
ale chci vás přesvědčit o správ-
nosti tohoto letního řezu. Musíte 
se sami přesvědčit u zahrádkářů, 
kteří tento letní řez provádějí že 
je správný. Zase vám musím ty 
hlavní zásady připomenout. Kdo 
zalamoval v červnu větvičky a to 
hlavně ty kolmo postavené, má 
už jeden důležitý úkol splněn a 
v září pak tyto suché větvičky 
ustřihne a může už pozorovat, že 
za posledním pupenem už narostl 
malý výhon, který už je v mnoha 
případech ukončen květním pu-
penem. Toto zalamování je zvlášt 
důležité u ovocných stěn na buj-
nějších podnožích. Letní řez je 
také výhodný v tom, že stromy 
mají listy a my vidíme jak jsou 
korunky husté a proto nejprve 
vyřežeme všechny zahušťující a 
křižující větve, dále poškozené 
a suché a pak přikročíme ke 
zakracování větví a to buď na 
čípek, větevní kroužek, na patku, 
nebo na šest až osm oček /listů/. 
Kdo snad namítne, že se tímto 
zakrácením letorostů ochudí o 
plody, znovu připomínám že 
zakracujeme letorosty, které na-
rostly letos od jara a tyto nemají 
plody. Po řezu také pamatujte na 
přihnojení stromků a to nejlépe 
hnojením na list postřikem. Do 
každého postřiku můžeme přidat 
i patřičné hnojivo. Také musíme 
přihnojit révu po řezu po odkvě-
tu a to nejlépe VINOFERTEM 
plus, který obsahuje i složku že-
leza. Toto hnojivo můžeme také 
použít jako zálivku.

Po 15. srpnu budeme řezat 
všechny peckoviny a to tím stej-
ný, způsobem jako jádroviny. Do 
toho patří také broskve a meruň-
ky. Nesmíme také zapomenout 
na řez bobulovin. Hlavně u 
angreštu je to velice důležité, aby 
byl stromek nebo keř řídký a tím 
méně náchylný na napadení pad-
lím americkým. Jestli provedeme 
řádně řez na podzim, tak u jar-

ního máme jen takový opravný. 
U srpnového řezu zase nejlépe 
vidíme jak je stromek hustý a co 
máme na něm prosvětlit.

V červenci už také musíme 
provádět ošetření jabloní proti 
pihovitosti plodů u těch odrůd, 
které jsou na toto náchylné. 
Použijeme buď KALKOSAN 
nebo VUXAL-CAO s obsahem 
vápníku. U révy vylámujeme zá-
listky /zloděje/ které nám nejsou 
nic platné a oslabují keře. Také u 
tyčkových rajčat je důležité vyla-
movat zálistky a můžeme zakra-
covat i dospělé listy odspodu na 
polovinu. Tímto posílíme růst a 
lépe nám vyzrávají plody. Také u 
zeleniny pamatujte na přihnojení. 
Kdo v červnu vylámal u česneku 
tvořící se semeníky, tak po na-
rovnání ponechaných na záhonu 
může česnek sklízet a sušit. Le-
tošní jaro nás potrápilo chladnem 
a suchem a proto se objevilo také 
hodně nemocí a škůdců. Nepa-
matuji, že by byly broskve a nek-
tarinky tak napadeny kadeřavosti 
listů jako letos. Já jsem provedl 
pět postřiků a to v prosinci, led-
nu a březnu kuprikolem a později 
za zelena Syllitem, ale ani tímto 
jsem nezabránil napadení. Bros-
kev vypěstovaná z pecky je velmi 
málo napadena.

Kdo nestihl řezat po 15.červ-
nu živý plot, má ještě možnost do 
konce července a to jak jehlič-
naté, tak listnaté. Také můžeme 
nadále vylepšovat naše okrasné 
zahrádky dosazováním nových 
rostlin, a to jak okrasných 
stromků a keřů, tak také nových 
druhů květin. Rostlinky, které 
kupujete v květináčích můžete 
vysazovat i v letním období. U 
cibulovin, které chcete vysazovat 
na jiná místa, je čas je vyjmout 
z půdy, nechat usušit a k podzi-
mu znovu vysadit na místo. Jsou 
to tulipány, crokusy, hyacinty a 
další. U narcisů je lépe je vyjmout 
z půdy a hned je vysázet na ur-
čené místo. Cibule a hlízy stačí 
vyjmout s půdy za 3 až 4 roky. 
To proto, že se tvoří hodně dceři-
ných cibulek a hlíz, které pak pů-
du hodně vyčerpají a květiny nám 
málo nebo vůbec nekvetou. Také 
trsy okrasných travin musíme 
regulovat, aby nám nepřerostly 
místa pro ně určené. Jsou to také 
třeba rákos, zebríny, festugy, ca-
rexy a další. Po odkvětu je třeba 
zakracovat okrasné keře, aby 
nepřerostly a aby vytvořily husté 
keře a některé znovu vykvetly. 

Musime také hlídat škůdce na 
okrasných rostlinách a to hlav-
ně mšice, které nám poškozují 
listy u růží, ale také u ovocných 
stromů. V červenci nebo v srpnu 
bude také čas na vysázení pórku 
z výsevu na záhon. Sázíme až 
když má stvol sílu tužky. Před 
sázením zakratíme kořeny i nať 
na polovinu délky. Sázíme do 
vyhloubené brázdy a při růstu 
postupně přihrnujeme půdu 
k rostlinám. Tím dosáhneme 
delší bílou část stvolu. Aby 
nám pórek nepoškodila vrtalka 
pórová tak po vysázení záhon 
přikryjeme bílou netkanou tex-
tílii, kterou necháme na záhoně 
až do začátku října. Pak už není 
nebezpečí napadení. Musíme 
však pamatovat uvolňovat textí-
lii při růstu. Napadené rostliny 
se nesmějí kompostovat. Pečujte 
také o vysazené truhlíky s kvě-
tinami, které je třeba také častějí 
přihnojovat a hlavně zalévat. V 
truhlíku je málo zeminy, proto 
brzo vysychá. Pěstitelé bonsají 
mají také v těchto měsících na-
pilno. Musí hodně zalévat a to i 
třikrát za den, když je parno, ale 
hlavně se musí zaštipávat a to jak 
listnaté, tak jehličnaté rostlinky. 
Listnaté, jako je skalník, brslen, 
javor, buk, buxus a další, musíme 
zakracovat i třikrát za léto. Ale 
také jehličnaté jako je borovice 
nebo modříny se musí zakracovat 
a tvarovat pomoci drátu a to tak, 
až docílíme krásný tvar stromeč-
ku. Bonsaj se dá vytvořit z každé 
rostlinky, ale chce to jen trpěli-
vost a trochu znalosti. Že to lidé 
dovedou, je vidět na výstavách. 
Milovníci kaktusů musí hlídat 
hlavně zálivku v parných dnech, 
dále musí malým štětečkem 
opylovávat ty kvetoucí rostliny, 
které nejsou samosprašné, aby 
tak získali semena, které můžou 
už k podzimku vysévat a tím si 
zase svou sbírku obohatí o další 
rostliny. Kaktus nezničíme su-
chem, ale přílišnou zalívkou. Jsou 
to rostliny tropické a subtropické 
a na toto musíme myslet při jejich 
pěstování. 

V srpnu už můžeme vysazovat 
nové jahody z vlastních vypěsto-
vaných odnoží.

Přeji vám, ať vaše úroda 
stačí letos nejen na kompoty 
a marmelády, ale také na kalvádos 
a slivovičku, abyste byli. všichni 
spokojení i. v zimních měsících.

Erich DUXA z BOROVÉ.

Obecní úřad třebOm

Paní starostko, na komuni-
kaci v obci panuje čirý pracovní 
ruch. Budete pokládat nový 
koberec? 

Ano, dostali jsme nabídku 
od Správy údržby silnic, že 
provedou v obci opravu ko-
munikace položením nového 
asfaltového koberce.

Tato nabídka nás zaskočila, 
protože komunikaci musíme 
osadit silničními obrubníky, 
které již nejsou ve finanční 
režii Správy údržby silnic, 
tyto musíme financovat z na-
šeho rozpočtu. Tato akce nás 
přijde na cca 900 tisíc korun. 
Což pro náš rozpočet znamená 
pohromu. 

Když se dělá nový asfaltový 
koberec je první předpoklad, 
že jsou v předstihu provedeny 
inženýrské sítě.

Jak je to u vás? 
Vodovodní řad je nový 

a kanalizace je stará, ale 
funkční, takže věříme, že nám 
ještě vydrží, stejně bychom na 
novou kanalizační síť neměli 
peníze.

Máme ale to štěstí, že ka-
nalizace vede pod chodníkem. 
Pokud se týče nějakých zásahů 
do nového asfaltového koberce, 
tak podmínka je, že se nebude 
narušovat pět let. 

Jak je to s pomocí vašich 
občanů při kladení obrubníků 
a výstavbě chodníků. Pomáhají 
vám jak se říká zadarmo 
v rámci brigády? 

Všechno děláme dodava-
telsky přes firmy, tato práce 
vyžaduje jistou odbornost, ale 
pomoci od občanů se nebrá-
níme, každá aktivita je vítána. 
Jak jsem v úvodu řekla, že náš 
rozpočet je silně vyčerpán, řek-
la bych až přečerpán. Finance, 
které nám budou scházet na 
dofinancování musíme řešit z 
jiných zdrojů. I tak nebudeme 
schopni vybudovat plánované 
chodníky hned, ale musíme 
rozhodovat, které úseky udělá-
me a které musí ještě počkat. 

Paní starostko, poslední náš 
rozhovor byl v době, kdy to 
v obci bylo poněkud zajímavé. 
Stabilizovala se situace? 

Člověk nemůže vyhovět 
všem. Myslím si, že si naši 
občané, kterých si vážím, již 
na mne zvykli. 

Děkuji a přejeme Vám
pohodu v obci. Luk 
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Krnovská 1�3,   Opava-Jaktař,  Tel.: 553 �09 98�, 553 �09 980
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Kašel, kouř a lásku lze …(tajenka) velmi těžko.
        Benjamin Franclin
VodoroVně: A. Strouhanka (nář.); prst (nář.); šaty (nář.). B. 

Role (nář.); pyšná (nář.); zajet. C. Obě (zast.); prací prostředek; předložka. 
D. Ženský hlas; zdravotnické oddělení; umění. E. Značka rychlosti; pořád 
vedle; samohláska. F. Sudba; SPZ Chomutova; platidlo Maledivy. G. 
Solmizační slabiky; radicí místnost; jinam. H. Hospodská míra (nář.); kdo 
(sloven.); obleky (nář.).

SVISLE: 1. Citoslovce zimy; ruský souhlas. 2. SPZ Rokycan; citos-
lovce. 3. Slon; rozsudek. 4. Úder v boxu; podnik v městě Bruntál; název 
hlásky „L“. 5. Výzva; ptáci. 6. Skupina lidí; opravna lodí. 7. Papoušek; 
dovednost; slabý proud. 8. TAJENKA. 9. Zničit; předložka. 10. Chemická 
značka radonu; tu máš; loketní kost. 11. Ryba; ukazovací zájmeno; vztaž-
né zájmeno. 12. SPZ Levice; asfalt; SPZ Olomouce. 13. Italský vychova-
tel; citoslovce. 14. Existuje; chemická značka stříbra. 15. Zkratka dětského 
táboru; já a ty.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 30. 7. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za červen je Jakub Mušálek, Vrablovec.  Blahopřejeme.

KřížOvKa

prOGram KIna mír hLUčín
červenec – Srpen 2004

pátek 2.7. v 19.30 hod.
STrAŠIdELnÝ dŮM USA – rodinná komedie. MP

sobota 3.7. v 19.30 hod., neděle 4.7. v 19.00 hod.
oHnIVÝ oCEÁn USA – dobrodružný MP

pátek 9.7. a sobota 10.7. v 19.30 hod., neděle 11.7. v 19.00 hod.

TroJA Velká Británie, Malta - historický, válečný. MP od 12 let

pátek 16.7. v 19.30 hod.  
PoST CoITUM ČR – mrazivá city komedie. MN

sobota 17.7. v 19.30 hod., neděle 18.7. v 19.00 hod.
JAK BÁSnÍCI nEZTrÁCEJÍ nAděJI ČR – komedie MP

čtvrtek 22.7., pátek 23.7., sobota 24.7. v 17.00 hod., neděle 25.7. v 16.00 hod.
HArrY PoTTEr A VěZEŇ Z AZKBAnU USA, Velká Británie 
– pohádka MP V českém znění  

sobota 24.7. v 19.30 hod., neděle  25.7. v 19.00 hod.
UMUČEnÍ KrISTA USA – náboženské drama MN 

od 26. července do 18. srpna kino nehraje.

PŘIPrAVUJEME nA SrPEn:

20. 8.–22. 8. HArrY PoTTEr A VěZEŇ Z AZKABAnU

20. 8.–22. 8. dEn PoTÉ
27. 8. TAJEMnÉ oKno

28. 8.–29. 8. PETr PAn

rybářI, pOzOr!

oTEVŘEnA noVÁ ProdEJnA  rEnATA

s Specializovaný maloobchod
s Vše pro výrobu nábytku
s Široký sortiment   
    laminovaných desek
s Spojovací materiál
s Lepidla a silikony
s Doplňky ze dřeva

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!

dlouhoveská 71, Hlučín, Tel.: 595 041 400, 776 577 517
e-mail: rEKL@email.cz

najdete nás v tomto 
domečku

dLoUHoVESKÁ

restaurace STArÁ CIHELnA

PRODEJNÍ DOBA
Pondělí – Neděle

8.00 – 17.00

Ryby na srpen
1. den - celý průměrný
2. den - špatný den
3. den - špatný den
4. den - docela dobrý od rána 

do šera
5. den - dobrý zrána průměr-

ný po poledni
6. den - dobrý zrána průměr-

ný po poledni
7. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
8. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
9. den - dobrý do 13.00 

hodin
10. den - docela dobrý
11. den - dobrý do 15.00 

hodin
12. den - docela dobrý
13. den - dobrý pouze po 

poledni
14. den - dobrý pouze po 

poledni
15. den - docela dobrý
16. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
17. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
19. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
20. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
21. den - špatný den
22. den - docela dobrý
23. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
24. den - je dobrý zrána, do-

cela dobrý po poledni
25. den - je celý průměrný
26. den - je celý průměrný
27. den - je celý průměrný
28. den - velice dobrý od 

16.00 hodin
29. den - docela dobrý
30. den - je celý průměrný
31. den - špatný den

Ryby na červenec
1. den - docela dobrý
2. den - celý průměrný
3. den - špatný den
4. den - špatný den
5. den - docela dobrý od rána 

do šera
6. den - dobrý pouze zrána, 

průměrný po poledni
7. den - dobrý pouze zrána, 

průměrný po poledni
8. den - dobrý od rána do 

14.00 hodin
9. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
10. den - docela dobrý
11. den - docela dobrý
12. den - dobrý do 15.00 

hodin
13. den - průměrný od 15.00 

hodin
14. den - dobrý pouze po 

poledni
15. den - dobrý pouze po 

poledni
16. den - docela dobrý
17. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
20. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
21. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
22. den - špatný den
23. den - docela dobrý
24. den - průměrný od 10.00 

do 16.00 hodin
25. den - je dobrý zrána
26. den - je dobrý zrána, do-

cela dobrý po poledni
27. den - je celý průměrný
28. den - je celý průměrný
29. den - je celý průměrný
30. den - velice dobrý od 

16.00 hodin
31. den - je celý dobrý

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H
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cyKLUS „chrámOvé Stavby na hLUčínSKU“

hIStOrIe měSta –„Kravařští ve vírU StaLetí“
Pokračování z minulého čísla

V nepřehledném množství 
shodných jmen šlechtického rodu 
pánů z Kravař s větvením gene-
rací se pomocí římských číslic 
orientuje   dost   složitě,   po-
kud   jste   si   předchozí   čísla 
„Besedníku“  neuložili.   Pro   
odlišení  bude  asi  vhodnější 
uvádět  místo   panství,   na   
kterém   hospodařili   a   odkud 
zasahovali do politického dění, 
hlavně na Moravě.

Roku 1380 zemřel Drslavův 
stejnojmenný syn, tohoto jména 
druhý, sídlící na Fulneku. Odešel 
poměrně mlád, svobodný a bez-
dětný. Jeho bratři opět prokázali 
shodu a podle záznamu v místní 
kronice uzavřeli 14. 11. 1380 
na jičínském panství smlouvu 
o společném hospodářském 
postupu. Panství zemřelého roz-
hodli sourozenci postoupit bratru 
Benešovi z Kravař na Krumlově 
(nebo Benešovi Krumlovskému 
z Kravař).

Nejvýznamnější moravský 
rod byl spřízněn sňatky s mnoha 
jinými význačnými rody (Ro-
žmberky, Šternberky aj.). Páni 
z Kravař poskytovali po mnoho 

let své služby markraběti Joštovi 
a jeho příznivcům. Mimo podílu 
na záležitostech, ovlivňujících 
chod země, byli páni z Kra-
vař pohrouženi do spravování 
vlastních statků. Během let se 
zabývali finančními transakcemi 
a rozmnožováním svých majetků. 
Byli zainteresování na uzavírání 
smluv, peněžních převodech, 
zbavování dluhů, byli ručiteli, 
stávali se poručníky dětí a řešili 
pestrou škálu jiných příznivých 
i zapeklitých problémů tehdejšího 
společenského života.

Mezitím se také Beneš III., 
hospodařící na velkostatcích pan-
ství krumlovského a fulneckého, 
představil jako zodpovědný orga-
nizátor, když se mu podařilo po-
vznést zděděné bohaté statky na 
severní Moravě. Přál městu Ful-
neku a Bílovci a udělil městům 
nejrůznější privilegia, která měla 
povznést jejich ekonomickou 
úroveň. V 80. letech 14. století 
se nejmladší z Drslavových synů, 
Lacek   z Kravař   na   Helfštý-
ně,   bratr   zesnulého   Drslava 
z Kravař na Fulneku, zúčastnil 
po boku markraběte Prokopa 
vojenského tažení do Uher. Při 

výpravě, která měla podpořit 
Zikmundovu aspiraci na uherský 
trůn, prokázal Lacek své schop-
nosti válečníka. Mezi mnoha 
pány, se kterými vytáhl, byl 
příbuzný kravařských pánů, Petr 
ze Šternberka. Ten cestou vážně 
ochořel a 5. 8. 1385 postoupil 
v Nitře své dědictví přítomnému 
švagru Petru z Kravař z větve 
Plumlovské. Sjednaná závěť se 
v blízké budoucnosti, o které bude 
pojednáno, měla stát předmětem 
vyhroceného sporu mezi bratran-
ci Petrem Plumlovským a Lac-
kem z Helfštýna z Kravař, která 
odstartovala závratnou Lackovu 
kariéru. Rok nato postihla krutá 
rána osudu Drslavova syna, Voka 
III. z Kravař na Jičíně, komořího 
olomouckého, který opustil své 
blízké i poddané v mužném věku. 
Čtyř bratrových nedospělých dětí 
se ujal a zaopatřil je Lacek, který 
se vrátil z uherské výpravy.

Do politického dění čes-
kého království stále výrazněji 
se deroucí nejmladší syn „otce 
vlasti“, Zikmund Lucemburský, 
si cenil oddanosti a podpory, 
které se mu od pánů z Kravař 
dostávalo, a nebylo to naposledy, 

co jí využil. Uherským králem 
se Zikmund stal na jaře 1387 
a svatoštěpánskou korunou se 
pyšnil celé půlstoletí. Stále častěji 
na Fulneku pobývající Beneš tady 
v zářijových dnech r. 1389 založil 
dominantní klášter augustiánů. 
Snad znechucen probíhajícími 
rozbroji v zemi se v 90. letech 
stáhl z veřejného života. Neplati-
lo to však o Lackovi, který tehdy 
se svou manželkou Markétou 
z Pohořelé, představitelkou sta-
robylého slezského rodu, a syny 
Janem a Drslavem se zabýval 
převážně majetkovými poměry.

Roky uzavírajícího se století 
byly pro rodiny kravařských 
pánů bolestné. Lackovi zemřel 
r. 1397 starší syn Jan a koncem 
října následujícího roku poslední 
z bratrů, Beneš III. Krumlovský 
z Kravař.

V té době byl majitelem ro-
dového statku Kravaře Petr II. 
z Kravař, syn Václava I. z Kravař, 
který po smrti svého dědy, Bene-
še II. a otce Václava I., převzal 
veškerá nástupnická práva a tím 
i stejnojmenný statek Kravař-
ských na severu Moravy.

Pokračování příště

Chrám sv. Viléma ve Vřesi-
ně u Hlučína

Historii začneme pro naše 
skromné účely seznámením se 
s rozšiřováním významu farnosti 
ve Vřesině v roce 1902. V tomto 
roce totiž došlo ke stržení dřevě-
né kapličky na návsi a k zahájení 
výstavby menšího zděného kos-
telíka. V roce 1908 byl založen 
katolický spolek svatého Josefa. 
O rok později byla obci udělena 
pokuta, protože kostelík neměl 
řádné stavební povolení a stavba 
tedy byla dokončena teprve po 
dodatečném udělení tohoto ne-
zbytného dokumentu a řádném 
zaplacení pokuty.

Zřízení hřbitova se datuje 
do roku 1911. Předtím se po-
hřbívalo v Hlučíně, kam obec 
z církevního hlediska náležela. 
Primát prvního pohřbeného na 
zdejším hřbitově drží šafář Josef 
Buchta. Prvním novokřtěncem 
byl v roce 1912 Vilém Kotula, 
pozdější starosta obce (1946 – 48 
a 1959 - 61). Prvním farářem byl 
ve Vřesině ustanoven Antonín 
Kubíček, narozený v Železnici 
u Jičína a stalo se tak v roce 
1922. Rok poté byla vystavěna 

nákladem 160 tisíc korun budo-
va fary a do farnosti nastoupil 
pan farář Josef Nejedlý, který se 
významně zasloužil o výstavbu 
nového kostela. Spolu s učitelem 
Švejnohou také v listopadu 1923 
založil organizaci Českosloven-
ského Orla. O dva roky později 
vznikla organizace Katholische 
Jugendverein, která vystupovala 
jako opozice vůči Orlu. 

V roce 1929 vydal farní úřad 
leták, kterým se obrací na veřej-
nost s prosbou o finanční pomoc 
při stavbě nového kostela sv. 
Viléma ve Vřesině. Základní ká-
men byl posvěcen v červnu 1930 
a vysvěcení proběhlo 26. října 
1930. Výška kostela je 37,57 me-
trů a kapacita 420 osob stojících 
a sedících. Zastavěná plocha zabí-
rá  366 m2 a stavební náklady se 
vyšplhaly na 650 tisíc korun.  

V roce 1931 byly na věž kos-
tela vytaženy 3 zvony. Nejmenší 
se jménem Josef (umíráček) váží 
138 kg, druhý jménem Václav 
zvaný „poledník“ váží 240 kg 
a třetí jménem Maria váží 516 kg, 
ten zve věřící k účasti na mši. Dva 
zvony zaplatila cukrářka Zuzana 
Ševčíková z Hlučína. 

V roce 1937 zemřel první vře-
sinský farář Kubíček, v témže roce 
projíždí Hlučínem tehdejší prezi-
dent Beneš, došlo k posvěcení po-
mníku padlým v 1. světové válce 
a byla založena katolická knihovna 
i Odbor charity milosrdné lásky.

V roce 1939 byl duchovním 
správcem ustaven P. Alois Svo-
boda, v roce 1941 byl vystřídán 
P. Linusem Procházkou a v roce 
1944 nastupuje na faru farář Kaš-
par Onderka, známý jako přísný 
liturgista. 

Sčítání z roku 1961 prokázalo, 
že se k římskokatolické církvi 
hlásilo 99 % občanů Vřesiny. 
Po faráři Onderkovi následuje 
čtyřleté období Františka Gold-
mana a v roce 1968 nastupuje P. 
Otakar Tomáš, který ve Vřesině 
působil až do roku 1981, byl po-
kládán za dobráka, lidového kněze 
a „mučedníka“. V roce 1981 jej 
vystřídal štěpánkovický rodák P. 
Josef Slanina, který byl proslulý 
svým výborným zpěvem, hrou na 
varhany, skladatelskou činností 
i neobyčejně přátelským vztahem 
k dětem. V roce 1983 byl při vře-
sinské farnosti založen kostelní 
pěvecký sbor, bylo investováno 

do oprav varhan a fasády kostela. 
Bylo také upraveno prostranství 
před kostelem a na farní zahradě 
se vysázely ovocné stromy. V roce 
1988 proběhla oslava 50 let kněž-
ství P. Slaniny, který o rok později 
zemřel a farářem byl ustanoven 
P. František Hanáček. Rok 1991 
znamená příchod nového faráře do 
Píště, do jehož kompetencí spadá 
i vřesinská farnost. Jmenuje se Mi-
loslav Gandera a pochází z Třince. 
V kostele se téhož roku instaluje 
mramorový oltář vyrobený ve 
Zlatých Horách. V roce 1993 se 
elektrifikovaly kostelní zvony  
a o rok později došlo na opravu 
střechy. V roce 1995 odchází P. 
Gandera do Jeseníku a novým fa-
rářem v Píšti je ustanoven P. Ma-
riusz Sienkowski, původem z Pol-
ska. K 1. prosinci 1999 je Vřesina 
zřízena opět samostatnou farností 
a je do ní přeložen z Karlových 
Varů mladý farář P. Gabriel Rijad 
Mulabumuhič a katechetkou se 
stává Alena Holubcová z Hlučína. 

Rok 2000 znamená pro Vře-
sinu oslavy 730 let trvání obce 
a v kostele je slavnostně v den 
svátku sv. Viléma 28. května vy-
svěcen nový prapor obce.
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Češi stále častěji odmítají 
draze platit cestovním 
kancelářím za letní slunce 
a vodu, když totéž si mohou 
dopřávat i doma. Pohodlněji, 
v bezpečí vlastní zahrady 
a hlavně mnohem levněji. 
Fenoménem doby je totiž mít 
vlastní rodinný bazén.

Čím to je? Důvodů bychom 
možná našli víc: Globální 
oteplování, obavy z cest do 
zahraničí, špatnou kvalitu vody 
v přírodních koupalištích a snad 
i závist. Když má bazén soused, 
musím ho mít i já.

Sociolog Karel Gruber to 
se závistí ale nevidí tak černě: 
„Nemůžu vyloučit, že pro 
někoho je závist motivem 
k pořízení třeba zrovna 
zahradního bazénu, ale spíš 
bych si vsadil na určitý druh 
soutěživosti. Když člověk 
přemýšlí, jak rodině například 
zajistit příjemné, aktivní a bohatě 
využité léto, pak je takový bazén 
docela určitě ideálním řešením,“ 
domnívá se Gruber. A dodává 
ještě, že podle jeho názoru je 
u nás přece jen závisti o něco 

méně než dřív. „Co bylo ještě 
před pár lety považováno za 
luxus, je dnes  velmi  často běžně 
dostupné i širokým vrstvám 
lidí,“ soudí Gruber. Platí to ale 
i o bazénech?

„My jsme si pořídili 
nadzemní bazén asi před 
dvěma týdny u Mountfieldu,“ 
říká Kamil Knechtl, který sice 
zdědil po rodičích starší rodinný 
domek i se zahradou, ale určitě 

se nepočítá k majetným lidem. 
„Je fakt, že stejný bazén viděla 
manželka u jedněch sousedů 
a hned ho chtěla také. Ale 
nemyslím si, že ze závisti. Bylo 
to kvůli dětem,“ dodává. 

Takových zákazníků teď 
před prázdninami jsou tisíce. 
Většinou si prý obejdou pár 
obchodů, porovnají kompletnost 
výbavy nabízených bazénů, 
přeptají se, zda jim ten který 

prodejce bazén také zadarmo 
odveze domů a zadarmo 
i postaví. „A nakonec se vracejí 
do našich prodejen.“

Zkušenost Kamila Knechtla 
jeho slova potvrzuje. „Pro mě 

bylo důležité, že bazén měli 
u Mountfieldu už kompletní, 
tedy s kvalitní pískovou filtrací, 
a ne s nějakým kartušovým 
papírákem, na které kdekdo 
nadává. A taky, že v kompletu 

byly i solární panely, které mi 
teď soused docela závidí. Díky 
solárnímu ohřevu mám vodu 
bazénu v průměru tak o 6° Celsia 
teplejší, než on ve svém. A to je 
dost znát. Dokonce i manželka, 

která je jinak pořád zmrzlá, si 
v bazénu doslova libuje,“ říká 
pan Knechtl, pro   kterého 
bylo velkým překvapením, že 
mu firma zadarmo dovezla 
nový bazén až na zahradu. „To 

ale nebylo zdaleka všechno, 
bazén přivezli dva technici 
a zadarmo mi ho také postavili, 
zapojili pískovou filtraci, solární 
panely a uvedli do provozu. 
Ani o vodu jsem se dokonce 
nemusel starat. Jednoduše 
ji sami pomocí bazénových     
přípravků     ošetřili a připravili 
k okamžitému koupání. Tomu 
říkám služby na úrovni,“ uzavírá 
Kamil Knechtl.

Stejné služby jako 
Mountfield však už poskytují 
i další tuzemští prodejci 
nadzemních bazénů. Petr Sláma 
ze společnosti Poseidon říká, 
že bez dobré pískové filtrace, 
solárních panelů, bezplatné 
dopravy a bezplatné výstavby 
by se dnes už styděl lidem 
bazény nabízet. „Stejně jako 
jinde v Evropě chtějí i naši lidé 
právem od prodejce kompletní 
výrobek a k němu kompletní 
služby,“ říká Sláma a dodává, 
že pěkný nadzemní bazénový 
komplet, dodaný „na klíč“, si 
třeba i díky momentálním 
akčním slevám může na zahradu 
pořídit skutečně každý.

v  č e m  S e  č e š I  p ř e d h á n ě j í ?
Dříve to byla auta, sekačky a Dovolená. Dnes jsou to zahraDní bazény

Špatné zkušenosti mnoha 
majitelů nadzemních bazénů 
s kartušovými filtracemi, tzv. 
papíráky, uvedly už v loňském 
roce do pohybu vlnu zájmu 
o spolehlivé filtrační jednotky 
pískové.
„Je to pochopitelné. Písková 
filtrace je na rozdíl od kartušové 
mnohem výkonnější, jednodušší na 
obsluhu a při čištění vody v bazénu 
nesrovnatelně efektivnější,“ vys- 
větluje Jiří Čeledný z bazénářské 
firmy Poseidon. Dalším důvodem 
nevalné pověsti kartušových filtrací 
je podle Čeledného ještě fakt, že 
během sezóny musí majitel bazénu 
tuto filtraci velmi často a složitě 
rozebírat a zbavovat zachycené 
špíny. Nelze k ní připojit například 
ani vysavač nečistot, ani dnes už 
velmi populární solární panely 
na ohřev vody. „To mě hrozně 
štvalo, a tak jsem se rozhodl, 
že kartušovou filtraci vyhodím 
a pořídím si filtraci pískovou,“ 
říká František Vondráček, ale hned 
dodává, že se málem pěkně spálil.
„Ze schránky na mě každou 
chvíli padá hora všelijakých 
letáků a v jednom jsem objevil 
také reklamu na pískové filtrace,“ 
popisuje svou zkušenost. „Mělo 
mě hned trknout, že jsou nějak 
podezřele levné. Trochu se v tom 
vyznám, ale až v marketu mi došlo, 
co vlastně nabízejí. Pískové filtrace 
to sice byly, ale jaké! Uváděli tam, 
že mají přefiltrovat čtyři kubíky 
vody za hodinu, ale tomu nevěřím. 
Filtr měl totiž strašně malou 
plochu. A hlavně čerpadýlko, 
kterým byly filtrace vybaveny, 
nebylo samonasávací a mělo 
vrtulku spíš vhodnou ke kapesnímu 
bateriovému ventilátorku. Filtrace 
neměla šesticestný ventil, ale jen 
čtyřcestný,“ říká pan Vondráček.
„Na vlně zájmu o pískové filtrace se 
někteří obchodníci opravdu snaží 
přiživit rychlým dovozem na první 
pohled levných, ale při bližším 
prozkoumání ošizených filtrací, byť 
s pískovou náplní,“ potvrzuje Jiří 
Čeledný z Poseidonu.

Akce Bédy Trávnička: nové 
pískové filtrace za staré 
kartušovky
Skutečně kvalitní pískové filtrace 
ovšem stojí pěkných pár tisíc korun, 
takže není divu, že při výměně 
kartušové filtrace za novou filtraci 
pískovou hledí lidé také něco 
ušetřit. Některé firmy specializující 
se na prodej bazénů a kvalitních 
bazénových technologií tenhle 
rozpor pochopily a vzaly věci za 
jiný konec.
Například Mountfield začal 
od majitelů bazénů brát staré 

kartušové filtrace protiúčtem. „Je to 
sice jen krátkodobá akce, ale věřím, 
že mnoha lidem pomůžeme,“ 
říká Martin Obdržálek, vedoucí 
Mountfieldu v Hlučíně.
O co jde?
„Kartušové filtrace běžně stojí 
3 190 korun. Lidem, kteří nám 
je sem ted vozí, odečteme tuto 
částku z ceny nové filtrace 
pískové, vybavené šesticestným 
ventilem a samozřejmě výkonným 
samonasávacím čerpadlem“, 
dodává Matrin Obdržálek s tím, 
že během posledních čtrnácti dnů 
využilo možnost výhodné výměny 
kartušových papírových filtrací za 
kvalitní filtrace pískové ve všech 
prodejních centrech Mountfieldu 
už kolem 1 200 majitelů bazénů.

Pozor na pískové filtrace z letáků!

Koupací sezóna začíná! S ní ovšem začíná 
i povinnost starat se pravidelně o to, aby voda 
v bazénu byla neustále křišťálově čistá a zdravá. 
Jak na to? Co dělat a čemu se vyvarovat? na to 
jsme se zeptali několika bazénových odborníků.

„Péče o vodu v bazénu se nemusí nikdo bát, 
protože není nikterak složitá. Předpokladem 
ovšem je mít bazén vybaven kvalitní pískovou 
filtrací, pravidelně filtrovat vodu a používat jen 
značkové přípravky na její úpravu. Pak veškerá 
práce nezabere nikomu víc než 15-20 minut 
týdně,“ tvrdí Jana Nová z bazénářské společnosti 
Poseidon.

Víme, jak dosáhnout křišťálové vody?
„Filtrování vody je samozřejmě základem, 

ale stejně důležité je ošetřovat pravidelně vodu 
pomocí k tomu určených bazénových prostředků. 
Čím dřív se na začátku sezóny začneme o vodu 
starat, tím méně s ní budeme mít v sezóně 
práce a předejdeme i rizika, že se nám zkazí. Že 
se třeba zakalí nebo zezelená,“ vysvětluje Jiří 
Komárek, specialista na kvalitu bazénové vody 
z Mountfieldu. Spolu s ostatními oslovenými 
odborníky se shodli na tom, že při výběru 
prostředků na úpravu vody je třeba dát pozor 
na neprověřené a neznámé výrobky, které se teď 
na začátku sezóny opět v některých obchodech 
objevily. „Já z vlastní zkušenosti doporučuji jen 
značkové přípravky, které mají všechny potřebné 
hygienické, zdravotní a ekologické atesty 
nezávadnosti. A které zaručují i vysokou účinnost. 
Podle mě to splňují na českém trhu komplexní 
řady přípravků Azuro nebo Aquamar,“ říká Nová 
z Poseidonu. Nejrozšířenějšími jsou podle něho 
bazénové přípravky Azuro, které jsou běžně 
k dostání v prodejních centrech Mountfieldu. 
Naopak přípravky Aquamar jsme při naší prověrce 

našli v Makru, Hornbachu, Hypernově nebo 
v Marimexu a také u některých benzinových 
čerpadel Aral, OMV nebo Shell.

nejvyšší čas vodu ošetřit
Ale jak? Ukažme si to krok za krokem na 

komplexní řadě nejpoužívanějších bazénových 
prostředků Azuro, co je třeba teď udělat, abychom 
měli vodu v bazénu od samého začátku křišťálově 
čistou.

„Prvním krokem je zjištění stupně tvrdosti vody 
a její úprava na správnou hodnotu přípravkem 
Azuro-Ca,“ radí technik z Mountfieldu.

Platí to především u nově napuštěných bazénů, 
ale i u těch, do kterých jsme po zimě vodu jen 
doplnili.Tento postup je správné opakovat alespoň 
jednou za měsíc!

Po úpravě tvrdosti vody jednoduše změříme pH 
pomocí kapkového testeru a případně i upravíme 
na požadované hodnoty. K tomu slouží přípravky 
Azuro pH plus a Azuro pH minus. Do takto 
připravené vody namícháme speciální přípravek 
Azuro-chlor-šok G, který zničí veškeré zárodky 
bakterií. Pokud je voda po zimě zakalená, což 
se často i stává, použijeme ještě přípravek Azuro 
Flokul, který způsobí, že se zákal srazí a snadno 
jej pak dostaneme z vody filtrováním. Voda se díky 
tomu nádherně projasní. Azuro Flokul je podle 
zkušeností vhodné preventivně používat i během 
celé koupací sezóny, tedy nikoliv až když skrz vodu 
nevidíme. Stejně preventivně je třeba zamezovat 
tvorbě řas, a to velmi účinným prostředkem 
Azuro ALG. Bazénovou vodu pak standardně 
dezinfikujeme po celou koupací sezónu tabletami 

Azuro-chlor T. A to je vše? „V podstatě ano,“ 
říká Martin Obdržálek a zdůrazňuje, že zmíněné 
kroky by měl každý majitel bazénu provést 
nejlépe ihned. Chce-li ovšem mít jistotu že voda 

v jeho bazénu bude neustále zdravotně nezávadná 
a křišťálově čistá.

Během sezóny se zvláště ve velmi horkých 
dnech ale může přihodit, že voda zezelená. Co 
potom? „To se někdy skutečně stává a důvodem 
může být i zanedbaná pravidelná péče o vodu. 
Náprava je celkem jednoduchá.

Stačí do vody přidat rychle účinkující přípravek 
Azuro - modrý blesk a po něm Azuro Flokul, 
který vodu opět projasní,“ radí Martin Obdržálek 
z Mountfieldu.

Síťky, plachty a spol.
Při pravidelné péči o čistotu vody v bazénu 

se během léta občas   nevyhneme   obyčejnému 
lovení různých mechanických nečistot. Některé 
zůstávají plavat na hladině (hmyz, listí, jehličí), 
jiné klesnou na dno. Proto patří k neodmyslitelné 
výbavě každého bazénu nejen speciální síťky 
s dlouhými rukojetěmi, ale také mechanické nebo 
poloautomatické vysavače, které účinně vyčistí dno 
bazénů a které lze jednoduše připojit ke kvalitní 
pískové filtraci. „Tyto vysavače jsou vhodné do 
všech nadzemních bazénů,“ říká Eduard Šimek. 
K bazénům zapuštěným do země doporučují 
odborníci z Mountfieldu spíše vysavače plně 
automatické s vlastním filtrem a řídicí jednotkou.

A ještě rada na závěr: Bazén je rozumné v době, 
kdy se nekoupeme přikrývat speciální krycí 
plachtou, která vodu ochrání před padajícími 
nečistotami. Stejně jako kvalitní pískové filtrace 
nám ušetří práci s čistěním bazénu a konec 
konců pomůže snížit i spotřebu bazénové chemie 
a tím i peníze. „Spousta lidí si spolu s nezbytnou 
krycí plachtou začala pořizovat i plachtu 
solární. Ta účinně absorbuje teplo a udržuje 
bazénovou vodu teplejší i tím, že zamezuje jejímu 
rychlejšímu chladnutí,“ dodává Martin Obdržálek 
z Mountfieldu. 

Výhodné získání kvalitní pískové 
filtrace (na snímku) výměnou 
za starou filtraci kartušovou je 
hitem sezóny.

Co rozhoduje o čistotě a kvalitě vody v bazénu ?

nutný je i bazénový vysavač

Síťky na plovoucí nečistoty

Kvalitní chemie = čistá voda

Hlučín, ostravská 1812, Tel.: 595 042 637 
ostrava-Svinov, Bílovecká 93/2A, Tel.: 595 783 472
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hrSt hLíny (pOvídKa z hLUčínSKa)
Vlak projížděl přes vltavský 

most a Lena soustředěně pozoro-
vala řeku a palác hradu tyčícího 
se nad ní. Palác se netyčil jen 
nad řekou, ale i nad městem a 
zřejmě i nad celou zemí. Odsud 
nikdo nedohlédl do kraje, ze kte-
rého odjížděla. Praha byla daleko 
a možná i příliš vysoko v oblacích. 

Lena seděla spořádaně v kupé, 
na sobě tmavě modrý úpletový 
kostým, nohy úhledně složené 
pod sebou, na kolenou tmavě 
modrou kabelu. Se svými šedi-
vými natrvalenými vlasy a bledě 
modrýma očima působila jako 
nejněmečtější Němka, jakou si 
kdo dovede představit. Což 
o to, její němčina byla dokonalá 
a odmalička ji učili, že Němka 
opravdu je. Skoro celý život se 
tak i cítila. Až teprve v posledních 
letech, kdy jí táhlo na osmdesát, 
si svým němectvím nebyla docela 
jistá.

Cesta ubíhala rychle, i když 
už Lena strávila ve vlaku mnoho 
hodin. Soustředěně držela na 
kolenou svou modrou kabelu 
a pozorovala štíty nádraží. Na-
stupovala v Ostravě a její cíl byl 
v Mnichově. Tam bydlela. V ma-
lém, úhledném, dokonale uklize-
ném bytě.

V posledních měsících se 
často ohlížela nazpět, protože se 
jí zdálo, že její čas se naplňuje. 
Vzpomínala na svůj život, úhledný 
a spořádaný jako její vzhled, jako 
její byt. Manžel, dvě děti, práce 
v pojišťovně. Vzorně srovnané 
skříně, každoročně zavařované 
kompoty a marmelády, vyšívané 
ubrusy, Vánoce, Velikonoce, 
narozeniny, pak svatby, v posled-
ních letech pohřby. Mohla být 
spokojená. Celý život pracovala 
a celý život se měla dobře. Před 
časem ovdověla. K dětem se jí však 
nechtělo. Stačilo, že ji navštěvují a 
že občas vidí své vnuky. Letos se 
dokonce dočkala pravnučky. Život 
jak se patří. 

Nebylo tomu ale tak vždycky. 
Byly doby, kdy Lena byla bezrad-
ná a lomcovaly s ní city, i ona kdy-
si byla malou holčičkou pobíhající 
s ostatními dětmi po lese.

Lena se narodila v roce tisíc 
devět set dvacet sedm na Hlu-
čínsku v Petřkovicích. Rodiče ji 
odmalička učili německy, protože 
Petřkovice kdysi patřily k Prus-
ku a za Pruska zažila její rodina 
blahobyt. No, blahobyt. Nic moc 
to nebylo, ale její předci neumí-
rali hlady. Po první světové válce 

Petřkovice připadly Čechům. 
A s nimi přišla bída. Odmala Le-
na věděla, že z Německa přichází 
blahobyt a z Prahy jen vlastenecké 
řeči.

Když Lena dorostla školních 
let, chodila každý den ráno do 
české školy, odpoledne pak do 
školy německé. Českému učiteli 
skoro nerozuměla. Mluvil česky 
a čeština Leně připadala jako 
vzdálený jazyk úplně cizích lidí. 
S němčinou to bylo jiné. Vždyť 
v moravštině, kterou doma mlu-
vili, bylo plno slov podobných 
německým. A lidi kolem mluvili 
německy nebo moravsky. Česky se 
mluvilo jenom ve škole. 

Lena byla vždycky pilná. 
Na jazyky ji moc neužilo, ale 
v počtech byla nejlepší. V české 
i německé škole. Ráda vzpomínala 
na pochvaly, které jí udělovali 
učitelé, protože matematika, ta se 
cenila všude. V Berlíně i v Praze. 

Ještě dnes, po více než šedesáti 
letech, se Lena usmívala, když 
si vzpomněla na slova uznání 
a chvály. Ve škole, tam bylo dobře. 
Doma to ale bylo horší. Otec pra-
coval v Německu, protože práce 
na české straně nebyla, a matka 
zůstávala v Petřkovicích v malém 
domku se zahrádkou sama s pěti 
dětmi. Lena jako nejstarší musela 
pomáhat. Vaření, praní, uklízení, 
hlídání dětí. Od jara do podzimu 
brambory a zeleninová zahrada, 
přes zimu vozík a hurá na haldu 
sbírat uhlí. To bylo její dětství. 
A přece si dodnes vybavovala vůni 
lesa na Landeku, mastnou špínu 
uhlí sbíraného s ostatními dětmi 
na haldě, hučení jarní Odry rozlité 
do luk v okolí. Voda v Odře byla 
divoká, les na Landeku hluboký a 
uhlí na haldě černé a lesklé. Do to-
ho přišla válka. Protože Hlučínsko 
se znovu stalo součástí Německa, 
narukoval otec do wehrmachtu. 
Padl v Rusku jako jeden z prv-
ních. Pak umřela nejmladší sestra 
a z matky se stala zamračená 
stařena s nenávistným pohledem 
a sevřenými rty. Lena nerada po-
bývala v její blízkosti. Chtěla pro 
sebe něco víc.

Ke konci války, to jí bylo 
osmnáct, se Lena zamilovala 
do syna petřkovického pekaře. 
Snila o tom, že stráví svůj život 
mezi pecny voňavého chleba 
a křupavými houskami. Oslňoval 
ji usměvavý bílý pekařský svět 
tak odlišný od jejího ubohého 
hladového života. Mladý Erich si 
ji vodil po Landeku, laškoval s ní 

a balamutil ji. Lena ho zbožňo-
vala. Věřila mu každou slabiku, 
snažila se vyhovět každému jeho 
pohledu. Erich si ji omotal kolem 
prstu. Lena už se viděla klečet 
vedle něho v kostele a slibovat mu 
věrnost na celý život. Když válka 
skončila, Erich jí oznámil, že si 
vezme dceru majitele sousedního 
obchodu. Lena tenkrát nechtěla 
uvěřit ničemu. Probrečela několik 
nocí, prosila ho, ať si vezme ji, že 
bude lepší ženou než kterákoliv 
jiná, ale nic jí to platné nebylo. 
Nakonec se na ni Erich ještě roz-
zlobil a začal se jí posmívat. Celý 
svět jí připadal špatný, zdálo se, že 
nic v jejím životě nemá cenu. Po 
několika týdnech, když se trochu 
vzpamatovala, udělala ve svém 
životě revizi. Základní pravidlo, 
které si stanovila, znělo: jenom 
rozum. Nikdy už se netoužila 
zamilovat, nikdy už nesnila, jen 
počítala, rozvažovala a konala. 
Nakonec jí život poskytl dary: 
hodného muže, zabezpečení, dvě 
děti a kupu vnoučat.

Musela se však rozumně roz-
hodovat. První rozhodnutí přišlo 
hned po válce. Nechtěla zůstat 
v Petřkovicích, chtěla před svojí 
hanbou utéct co nejdál. Příležitost 
se naskytla brzy. Hlučínští Němci 
měli být po válce odsunuti. Lena 
neváhala ani chvíli a připojila se 
k odsunu jako tlumočnice. Matka 
ji v jejím úsilí podporovala. Ne-
viděla v poválečném světě už nic 
dobrého a přála si, aby se alespoň 
jedno její dítě uchytilo v Německu, 
ze kterého do Petřkovic vždycky 
přicházel blahobyt. Představovala 
si, že později k Leně přijedou 
všichni.

Lena se rok po válce usadila 
v Mnichově a začala tam chodit 
do školy. Vsadila znovu na mate-
matiku a získala dost slušné vzdě-
lání na to, aby celý život pracovala 
jako úřednice v pojišťovně. Měla 
jistý a poměrně vysoký příjem, 
po čase se vdala, samozřejmě ne 
z lásky, ale po rozumové úvaze, 
pak porodila dvě děti. Matka ale 
počátkem padesátých let onemoc-
něla a záhy zemřela. Její tři souro-
zenci se za Lenou neodstěhovali. 
Přestože je často přesvědčovala, 
nikdo z nich z Petřkovic neodešel. 
Tehdy nechápala proč. V Němec-
ku by se jim určitě žilo lépe, oni 
ale zůstávali. Lena je pravidelně 
navštěvovala jako bohatá tante 
z Německa, oni ji hostili, uctivě 
se k ní chovali, ale neodešli s ní. 
Párkrát ji navštívili, poobdivovali 

německou životní úroveň, ale zase 
se vrátili zpět.

Lena je dlouho nechápala. Při 
každé návštěvě jim dávala najevo, 
že prohloupili, když neodešli za 
lepším. Pak ale přišla do důchodu, 
narodila se jí vnoučata a začaly ji 
napadat podivné myšlenky. Věci, 
kterých si dříve nevšímala, začaly 
být důležité. To, co dříve poklá-
dala za důležité, nemělo valnou 
cenu. Vykládala vnoučatům 
o svém dětství, o zemi, ve které 
žila, o době, která byla dávno 
pryč. Lidé, na které už zapomně-
la, znovu v jejích vyprávěních 
ožívali, rozhlížela se kolem sebe 
a zjišťovala, že je v Mnichově 
cizinkou. Nikde tady nebyl kout, 
kde jako malá vozila panenku, kde 
lízala první lízátka, kde se honila 
s ostatními dětmi. Nepotkávala 
své příbuzné, nemohla navštívit 
hroby svých předků. Hledala své 
kořeny, ale nenacházela je. Na-
jednou chtěla mluvit moravsky a 
neměla s kým, chtěla se projít na 
Landek, na Mexiko, vidět ludge-
řovický kostel, dojít Černým lesem 
do Šilheřovic. Vyprávěla vnouča-
tům o krásné vzdálené zemi, ze 
které pocházela.

Od svých osmnácti let Lena 
nepodlehla citům. V sedmdesáti 
se jí zdálo, že cosi v jejím životě 
chybí.

Když  seděla v kupé rychlíku, 
který mířil z Prahy do Mnichova, 
a vracela se ke svým dětem, měla 
pocit, že to cosi našla. Držela svou 
modrou kabelu na klíně a usmívala 
se. Navštívila svoje příbuzné v Pe-
třkovicích, zavzpomínala, zapálila 
matce svíčku na hrobě. A pak udě-
lala to, co si dlouho připravovala a 
o čem velmi dlouho snila. Nechala 
se jedním ze svých synovců zavézt 
k Landeku, tam, kde si jako malá 
hrála s ostatními dětmi. Věděla, 
že je to její poslední návštěva. Už 
nikdy neuvidí landecký les, Odru, 
rodný domek, ani petřkovickou 
pekárnu. Je konec. Lena odjížděla 
usmířená. V modré kabeli, kterou 
svírala na klíně, si vezla to, po čem 
v poslední době nesmírně toužila. 
V lese pod Landekem si nabrala do 
sáčku hrst hlíny. Nikde jinde hlína 
nevoní tak krásně jako tam. Nikde 
jinde Lena nebyla doma. Tuhle 
hlínu musí ukázat vnoučatům. 
Provoněla kupé vlaku, kterým 
Lena cestovala, provoní její mni-
chovský byt a provoní i zbytek 
jejího života. Hrst té nejcennější 
hlíny.

Eva Tvrdá
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

feStIvaL za vOdOU

Červen nebyl v našem regio-
nu bohatý jen na kulturní akce 
v mezích jeho hranic, nýbrž také 
přinesl svým rozsahem a tradicí 
významnou sportovní událost 
pro fanoušky fotbalu.  Fotbalový 
svátek je proklínán i blahořečen, 
každopádně jeho zahájení ne 
příliš nepodobné divadelnímu 
představení mohlo oslovit i ty, 
kteří se pohledu na fotbalový 
míč zdaleka vyhýbají, o kontaktu 
s ním ani nemluvě.

Zahájení připadlo na sobotní 
podvečer 12. června. Konalo se 
na fotbalovém stadionu Dragao 
ve městě Porto, který byl (jak 
jinak) vyprodaný. V úvodním zá-
pase se, jak je zvykem, představil 
portugalský výběr, a byl pokořen 
řeckým týmem (což zvykem zů-
stat nemělo, Portugalci se totiž 
v dalším průběhu probojovali 
přes tým Anglie a nehrozí tedy 
odliv zájmu Portugalců o fotba-
lové mistrovství). 

Zahájení proběhlo ve zna-
mení utváření obrazců na ploše 
fotbalového stadionu. Zobrazen 
byl Atlantický oceán, do jehož 
vod vpluli mořští živočichové 

a mohutná plachetnice jako sym-
bol objevitelských snah Portugal-
ců. Série dělových výstřelů před-
cházela zobrazení vlajek všech 
šestnácti účastníků šampionátu. 

Poté, co oceán opustil trávník, 
objevil se maskot šampionátu, 
chlapec se jménem Kinas v por-
tugalském dresu a s číslem 04 na 
prsou, představujícím letopočet 
konání mistrovství. Doprovázelo 
jej sto dětí v barvách zúčastně-
ných týmů. Narozdíl od minu-
lých šampionátů se organizátoři 
neuchýlili k maskotu, který by 
ztělesňoval zvíře. Kinas se narodil 
v jedné malé portugalské vesnici 
s velikým darem, se znalostmi 
a uměním všech velkých fotbalis-
tů minulosti i přítomnosti, obdi-
vuje slavné fotbalisty portugalské 
historie, cení si týmového ducha 
a ztělesňuje lásku k fotbalu. Pilně 
přistupuje k tréninku, je obratný, 
domýšlivost je mu cizí. Kinas má 
jako maskot smazat náboženské 
i rasové rozdíly a symbolizovat 
jednotu lidí, kteří milují fotbal. 

Znakem šampionátu se stal 
fotbalový míč uprostřed srdce 
a ze sedmi zelených míčů okolo 

něj vylétlo k obloze množství ba-
revných balónků. Oficiální logo 
EURA 2004 bylo světu před-
staveno v roce 2002 v Lisabonu. 
Číslovka sedm má v Portugalské 
historii velký význam, proto těch 
sedm míčů okolo srdce. Symbo-
lizuje například sedm hradů na 
národní vlajce, barvy v logu po-
ukazují na barevnou podobnost 
s národní vlajkou.   

Úvodní slovo pronesl šéf 
UEFA a obsahovalo přání úspě-
chu všem mužstvům i organizá-
torům. 

V době, kdy listujete tímto 
letním číslem Zrcadla, zřejmě 
už znáte vítěze EURA 2004. 
Portugalci se zřejmě začali znovu 
zajímat o politickou situaci ve své 
zemi, neboť i volby do Evropské-
ho parlamentu se tu dostaly do 
stínu fotbalové euforie. A celý 
fotbalový svět bude s napětím 
očekávat další šampionát.

Vítězové proto, aby obhájili 
svoji pozici, která se najednou 
stane poměrně otřesitelnou 
a vratkou, poražení proto, aby 
ukázali, že je třeba s nimi stále 
počítat. 

Druhý ročník folkového fes-
tivalu v areálu Loděnice v Dě-
hylově se odehrával za poměrně 
nevlídných vyhlídek co se počasí 
týkalo, nicméně i přesto se jej 
zúčastnilo okolo dvou tisíc lidí. 
Folkový festival Za vodou byl 
jako nováček zařazen mezi pres-
tižní české folkové přehlídky již 
loni a letos se již umístil mezi 
třinácti nejprestižnějšími akce-
mi tohoto druhu spojených pod 
názvem Folkové léto s Kozlem.

Nejvýraznější charakteris-
tikou festivalu, který probíhal 
o víkendu 18. – 20. června 2004 
za účasti bezmála třiceti inter-
pretů a kapel, je jeho žánrová 
rozmanitost. V nabídce bylo 
možné najít jak tradiční folková 
jména jako Wabi Daněk, Slávek 
Janoušek či Karel Plíhal, tak 
i keltskou hudbu zastoupenou 
kapelou Czeltic, nebo poprocko-
vě zaměřenou Mňágu a Žďorp či 
Buty. Atraktivní pro diváky byl 

i Honza Nedvěd, písně z jeho 
aktuálního dvojalba zazněly 
v sobotním odpoledni. Bruntál-
ská bubenická kapela Dumping 
Drums byla natolik žádaná, že 
po odvolání vystoupení kvůli 
dešti, si diváci vyžádali její 
umístění v nedělním programu. 

Nevlídné počasí ani konání 
fotbalového šampionátu ne-
odradilo trampy od víkendu 
stráveného u vody (a někdy 
i pod ní).  

r e K r e a č n í  a r e á L

h L U č í n
Jaké jsou ve vašem rekreačním 

areálu změny?
V rámci finančních možností 

se snažíme soustavně náš areál vy-
lepšovat. V této době jsme provedli 
komplexní rekonstrukci minigolfu 
včetně jeho oplocení. V současné 
době provádíme úpravy v autokem-
pu, kde zřizujeme novou recepci, 
abychom mohli zkvalitnit posky-
tované služby.

Ve zdejším areálu je již zavedený 
autokemp se sociálním zařízením.

Současný auto kemp je na ka-
tastrálním území Kozmic, ale naše 
Správa jej provozuje. V současné 
době stavíme nový autokemp, po-
někud na vyšší úrovni. Část bude již 
v této sezóně v provozu, ale rozšiřo-
vat se bude i v příštím roce. Hlučín-
ské jezero se dostalo do podvědomí 
jak v naší republice tak i v soused-
ním Polsku. Pro letošní sezónu je 
již cca 70 % míst v autokempu re-
zervováno. Návštěvníci autokempu 
mají možnost se sportovně bohatě 
vyžít. Je možné si zahrát míčové 
hry, minigolf, kuželky atd.

Pokud se týče vodní plochy změ-
nilo se něco?

Neřekl bych, že se něco změnilo. 
Máme v provozu půjčovnu loděk, 
vodních kol a v provozu je již vodní 
vlek, který provozuje jiný subjekt. 
Máme zajištěnou plaveckou a zá-
chranářskou službu. Dá se říci, že 
jsme připraveni na zahájení sezóny.

Jak je to s pořádáním veslařských 
závodů a závodů plachetnic?

I letos se zde budou konat různé 
závody. Je to však v péči zdejších 
jachtařských klubů. Mezi ty nej-
atraktivnější patří klub MCHZ, 
který zde má svou základnu a plá-
nuje i v letošním létě asi pět závodů, 
další je vodácký oddíl Perun, který 
připravuje sportovní akce stejně 
jako vodácký oddíl VŠB Ostrava a 
Jacht klub Hlučín.

Každý je vítán a o každého se 
co nejlépe postaráme. 

Děkuji Luk


