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Kateřina SienSKá  (29. duben)
Patronka Itálie se narodila 

roku 1347 v Sieně, barvíři vlny a 
jeho ženě. Byla jejich třiadvacá-
tým dítětem.

Už v dětském věku zaslíbila 
svůj život Kristu, čímž rozhně-
vala své rodiče. Uzavírala se do 
sebe stále častěji a v šestnácti 
letech byla přijata do třetího 
řádu svatého Dominika. Mezi 
sienskými sestrami byla tou 
nejmladší. Sloužila nejchudším, 
nemocným a vězňům. Tři roky 
žila doma v ústraní a rozmlou-
vala jen se svým zpovědníkem. 
Lidé, kteří ji navštěvovali díky 
pověsti o její údajné svátosti, 
utvořili tzv. fontebrandský krou-

žek (podle čtvrti, v níž Kateřina 
bydlela). 

V době Kateřinina působení 
procházela církev vážnou krizí, 
která byla spojena s prodlužova-
ným pobytem papeže v Avigno-
nu. Řehoř XI. exkomunikoval 
město Florencii a Florenťané se 
ke Kateřině uchýlili s prosbou, 
aby se za papežem vypravila.  
Vyjednávání ale nikam nevedlo 
a Kateřina tedy využila svého 
pobytu k jednání o návratu pa-
peže do Říma.

Papežský dvůr se snažil její 
plány překazit, ale Kateřina 
přemohla Řehořovu váhavost 
a papež roku 1376 Avignon 

opustil. Papež však zanedlouho 
zemřel a jeho nástupcem se stal 
Urban VI., který si ale odcizil 
francouzské kardinály a ti zvolili 
za papeže Klementa VII. Tím 
se započal velký rozkol v církvi. 
Kateřina se měla pokusit na 
prosbu Urbana VI. tento rozkol 
ukončit. Psala všem mocným 
tehdejší Evropy, aby tak bojo-
vala za nastolení míru a jednoty 
církve. V roce 1380 se vysílením 
zhroutila a zemřela v Římě 
v kruhu svých žáků.

Předměty, se kterými bývá 
zobrazována, jsou srdce, kniha, 
kříž, prsten, stigmata, trny nebo 
lilie. 

Mokré Lazce - Údolí Ohrozi-
my - Štítina

Pěšky asi 9 km
Překrásná, ale trochu nároč-

ná vycházka s neodolatelným 
kouzlem zvláště v období květů 
kaštanů.

V prvé řadě je nutno dorazit 
do malebné vesničky Mokré 
Lazce ležící na trati z Opavy do 
Ostravy. Z maličkého nádraží se 
vydáme kolem hřiště, přejdeme 
okresku a stoupáme stále naho-
ru. Některou z uliček odbočíme 
vlevo a  pak stále vzhůru, kolem 
školy a hřbitova, za stálého ště-
kotu psů,  přijdeme k hlavnímu 
tahu z Opavy na Ostravu. Žádná 
cesta není jen procházka rajskou 
zahradou. Následuje asi 300 
metrů nepříjemného úseku naší 
trasy. Vydáme se vlevo po okraji 
mírně se svažující silnice a v jejím 
nejnižším bodu pod hrabyňským 
kopcem, s maximální obezřet-
ností přejdeme na druhou stranu 
a máme vyhráno. Zpevněná lesní 
cesta lemovaná vzrostlými kaš-
tany, vinoucí se kolem zurčícího 
potoka, nás asi po 1000 metrech 
dovede na červenou značku a po 

200 metrech přijdeme na rozcestí 
s několika stromy a lavičkami. 
Tam se vydáme přes můstek 
vpravo a po červené značce jde-
me lesem, cestou, která je  v létě 
z obou stran lemována vysokým  
rozkvetlým sadcem konopáčem, 
jehož růžové květy zdobí stov-
ky motýlů. Po levé straně nás 
překvapí rybníček s přístřeškem 
a to už je polovina naší pouti 
na dohled. Přijdeme k místu, 
které je na rozcestníku uvedeno 
z nepochopitelných důvodů jako 
Údolí Ohrozimy. Po levé straně 
se nachází velká turistická mapa 
a prostorný altán se stoly a lavič-
kami. Tam nás nohy a žaludek 
přinutí k zastavení a zároveň 
k přemýšlení o názvu zdejšího 
místa. Ohrozima je potůček 
který nás provázel a my se na-
cházíme na kopci, tak proč údolí? 
Můžete si vypátrání odpovědi dát 
jako tematický úkol. Po důklad-
ném odpočinku, (a stále připomí-
nám, po zahlazení stop po svém 
hodování, prosím, prázdné láhve 
a obaly vezměte sebou, nepřipusť-
te, aby před altánem umístěný 
koš po vašem odchodu přetékal 

odpadky), se vrátíme zpátky na 
zpevněnou cestu, po které jsme 
přišli a po ní pokračujeme vlevo 
dolů až k prvním domkům Su-
chých Lazců.  Dále jdeme vpravo 
po asfaltové silnici, zmíněnou 
vesničku máme ve svahu po levé 
straně a zanedlouho se přímo 
vedle cesty objeví malá přehrada 
Přerovec, jejíž voda nás příjemně 
osvěží. Pokračujeme dál po silnici 
do Nových Sedlic a teď už nemů-
žeme zabloudit. V zatáčce mine-
me hospůdku a zanedlouho jsme 
opět na přechodu přes hlavní 
silnici Opava - Ostrava. Přejde-
me na druhou stranu a pokraču-
jeme rovně kolem květinářství do 
Štítiny, kterou máme na dosah. 
Před prvními domky přejdeme 
na chodník a netrvá dlouho 
a máme před sebou nádraží a po 
pravé straně restauraci „Bejatku“. 
Pokud není zavřena v důsledku 
změny majitele, je tam velmi 
příjemné a strategicky výhodné 
posezení s výhledem na nádraží. 
Tam počkáme do příjezdu vlaku 
buď na Opavu nebo na Ostravu 
a tím naše trasa končí.

M.F.

Jako každý rok vám otiskneme 
recept na výborný chléb, který patří 
k tradicím Velikonoc. Již za starých 
časů se pékával. Recept je velmi jed-
noduchý. Tak zkuste! Do mísy dáme: 
1 kg výb. hladké mouky, přidáme 
kvásek ze 2 dcl vody, 0,5 l piva 10°, 
1 sušené droždí a trošku cukru, vše 
smícháme, pak ještě 3 vrchovaté 
lžičky soli (2 česnekové + 1 oby-
čejná), 3 vrchovaté lžičky drceného 
kmínu. Zpracujeme dobře na vále, 
dáme 1 – 1,5 hod. kynout. Mezitím 
si připravíme plech, na který napříč 
nasypeme asi 3 mm vrstvu mouky 
ve tvaru dvou chlebových šišek. Vy-
kynuté těsto rozdělíme na dva díly 
a do každého zabalíme dle chuti 2 
– 3 klobásy, proužky uzeného masa 
či bůčku, ztvarujeme do chlebových 
šišek. Položíme na připravené ovály 
z mouky na plech. Než se nám 
zahřeje trouba necháme kynout, 
pak do dobře vyhřáté vsadíme. Po 
20 min. teplotu snížíme, šišky na-
mažeme vlažnou, mírně osolenou 
(česnekovou solí) teplou vodou. Do-
pékáme ještě asi 25 – 30 min. Před 
vytažením ještě jednou namažeme 
vlažnou vodou se solí.

Přeji dobrou chuť, a ještě jedno 
malé upozornění. Chléb má jen 
jednu špatnou vlastnost, že se příliš 
rychle sní.                            M. F. 

plecovník
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1. den - je celý průměrný
2. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
3. den - velice dobrý od 16.00  

hodin do setmění
4. den - je celý docela dobrý
5. den - dobrý do 13.00 

hodin
6. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
7. den - špatný den
8. den - docela dobrý od rána 

do šera
9. den - dobrý zrána, průměr-

ný po poledni
10. den - dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
11. den - dobrý zrána do 

14.00 hodin
12. den - dobrý do 13.00 

hodin
13. den - docela dobrý
14. den - dobrý do 15.00 

hodin
15. den - průměrný od 15.00 

hodin
16. den - dobrý pouze po 

poledni
17. den - dobrý pouze po 

poledni
18. den - docela dobrý po 

poledni
19. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
20. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
22. den - velice dobrý do  

15.00 hodin
23. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 

15.00 hodin
25. den - průměrný zrána, 

dobrý po poledni
26. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
27. den - je dobrý zrána, prů-

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

cela dobrý po poledni
29. den - je celý průměrný
30. den - je dobrý zrána, do-

cela dobrý po poledni

Petrův zdar!

Rybáři, pozoR!JaRní RadoSti zahRádKáře
Ve druhé polovině dubna už 

se cítíme veselejší, než v tom 
nepodařeném začátku března. 
Už se mají k světu jarní květiny, 
a to jak na skalce, tak také po-
kojové se probudily. Provádějte 
také postřiky proti přezimujícím 
škůdcům, hlavně proti květopasu 
a později i proti padlí a dalším 
škůdcům, kteří se objeví během 
měsíce dubna a začátkem května. 
Tato doba je pro nás velice důle-
žitá a je to takový start pro dob-
rou úrodu. Hlídejte také broskve 
a meruňky a provádějte postřiky 
proti kadeřavosti. Chce to hlavně 
denně pozorovat vývoj na za-
hradě, aby jsme něco nepropásli, 
toto se dá velmi těžko napravovat. 
Příroda je v tomto neúprosná. Už 
se můžeme připravit v první 
polovině května na roubování 
jádrovin, to znamená, připravit 
si rouby, štěpařský vosk, pásku 
vázací, ale hlavně velmi ostrý 
nůž, aby byla řezná rána hladká 
a tím máme větší jistotu, že se nám 
rouby přijmou a dobře porostou. 
Tato doba je nejlepší pro roubo-
vání za kůru. Jelikož tento článek 
píšu pro druhou polovinu dubna 
a první polovinu května, tak už 
si připravte také substráty pro 
přesazování pokojových květin. 
Při přesazovaní uvolněte kořeny 
a přistřihněte staré a nemocné. 
Po přesázení mírně zalévejte 
a nevystavujte květiny na plné 
slunce.

Výsadbu raných brambor 
nám počasí trochu opozdilo, a to 
hlavně těm, kteří dali brambory 
náklíčit. Na našich zahrádkách 
nejlépe poznáváme, že jsme proti 
průběhu počasí stále bezmocní. 
Jestli jste navštěvovali zahrád-
kářské přednášky, tak jste se 
zase dozvěděli mnoho nových 
poznatků, které využijete na va-
šich zahrádkách. Vaše celoroční  
úspěchy se poznají hlavně na vý-
stavách, které zahrákáři pořádají 
na podzim. Kdo tyto výstavy ná-
vštěvuje poznává, že se každým 
rokem na nich objevují nové věci, 
a to jak ovoce a zelenina, tak 
také mnoho nových okrasných 
rostlin. A toto je náš hlavní cíl, 
abysme nezůstávali stát ve sta-
rých kolejích, ale šli s vývojem, 
který jde stále dopředu.

U okrasných rostlin musíme 
upravovat řezem odkvetlé části 
květin nebo keřů. Toto je velice 
důležité pro obnovení dalšího 
květenství u okrasných keřů jako 
jsou hlavně Wajgelie. U cibulovin 

odstraníme listy až po zavadnutí. 
U švestek dbejte před květem na 
vyvěšení bílých lepových desek 
natřených CHEMSTOPEM 
jak vám radím každým rokem. 
Při dokvétání pak použijeme 
buď ZOLONNE nebo nový 
postřikKALIPSO. Tento postřik 
je velice důležitý proti Pilátce 
švestkové, která nás obírá o ně-
kdy celou úrodu a přitom stačí, 
když provedeme tento postřik 
a máme materiál na pálení sli-
vovice. Také si připravte hnojiva 
pro hnojení na list, jako jsou pro 
vinnou révou VINOFERT-plus 
a pro jabloně proti pihovitosti 
WUXAL-CALCIUM, který 
obsahuje vápník. Jak vám vždy 
radím, tak máte při každém po-
střiku přidávat hnojení na list. 
Také nezapomeňte používat do 
postřikové látky smáčedlo, jak 
už jsem vám radil v předešlých 
číslech novin. Tím uspoříte až 
70 % postřiku. Smáčedlo je na 
bázi oleje, který pupeny a větve 
obalí a přilne a tím nám nestéká. 
Jako smáčedla nepoužívejte JAR, 
tento je v půdě škodlivý.

Smáčedla vám ještě jednou 
připomínám. Je to buď EKOL 
nebo SYLVET. V dubnu už 
se můžeme naplno pustit do 
okrasné části zahrady. Co jsme si 
naplánovali v zimních měsících, 
můžeme teď realizovat a tím zase 
vylepšíme vzhled naší okrasné 
zahrádky, která by měla být 
chloubou pro nás, že jsme zase le-
tos něco pěkného utvořili. I když 
uděláte jenom malou změnu, tak 
i toto vás bude více bavit. A když 
začnou kvést okrasné keře jako 
jsou Wajgelie, Deutschie, šeříky, 
zlatice, spireje (Tavolníky), ale 
také se začínají vybarvovat mla-
dými přírůstky všechny  jehlič-
nany a listnaté stromečky, tak vás 
to táhne čím více na zahrádku, 
aby jste obdivovali krásu, kterou 
vám příroda poskytuje. A zase 
vám připomínám, že zahrádka 
nemá být nikdy hotova, ale že  
se musí každou chvilku předě-
lávat, prořezávat, staré přerostlé 
věci vykácet a nahradit je novým 
materiálem, který nám zase oživí 
celkový pohled na tu krásu. Ta-
ké už můžeme obohatit skalku 
o rostliny, které jsme donedávna 
ještě neznali. Už jsou k dostání 
třeba tulipány, které kvetou 
v létě, jmenují se Motylokvěté, 
nebo krásné jsou také Pavonia 
Tigrida. Tyto jsou velice pestré 
a nápadné na skalce. Už jsou 

u nás také k dostání různé bego-
nie i převislé a mnoho dalších, 
které nám obohatí pohled naší 
skalky. Tak bych mohl pokra-
čovat, ale dobrý zahrádkář má 
v obchodech otevřené oči a musí 
ho lákat každá novinka, kterou 
uvidí a ví, kde jí vysadí. Také 
musíme vysazovat jednoleté 
květiny na sušení, které budeme 
potřebovat pro zimní zpestření 
domácnosti. Tak vidíte, kolik 
úkolů nás letos zase čeká. Ale 
my zahrádkáři a milovníci pří-
rody neznáme únavu, když nám 
práce přináší potěšení. Někdo má 
v oblibě třeba hospodu a my naše 
zahrádky. V ovocné zahradě, 
a to hlavně u ovocných stěn je 
začátkem května vhodná doba 
pro tvarování, ohýbání větví do 
patřičné polohy a pro podporu 
násady květních pupenů pro 
příští rok. V květnu jsou větévky 
už velice ohebné, tak se nám ne-
můžou zlomit. Zalamování větví 
z letošního přírůstku si necháme 
až na červen, ale o tom si zase ně-
co nechám na příští číslo novin. 
Také více využívejte hnojivo AG-
ROHUM dříve EKOHUM.

Letošní zima nám dala hodně 
sněhu, který nám zajistí hodně 
jarní vláhy pro rostliny. Musíme 
jen doufat, že nás nepostihnou 
pozdní jarní mrazy jako vloni, 
kdy nám pomrzlo hodně rostlin, 
a to hlavně vřesy a růže, v mnoha 
případech i vinná réva. Když po-
zorujeme vývoj zim, tak to uka-
zuje, že tuhé zimy se pravidelně 
střídají co 11 roků. Tak třeba 
začneme rokem 1928 až 1929, 
pak 1939 až 1940, až do zimy 
třeba 1984 až 1985 kdy bylo 6. 
ledna 24° pod bodem mrazu, pak 
 v roce 1996 až 1997, kdy bylo již 
před Vánocemi -26° mrazu. Na 
další se můžeme těšit až v roce 
2008, ale doufejme, že se to do 
té doby zlepší a zimy zmírní. Po 
těchto velikých mrazech zmrzlo 
velké množství jak ovocných, tak 
okrasných stromků a růží.

Ještě jedna rada na konec 
o přesazování pokojových klivií. 
Tuto musíme přesadit jen do 
o jeden díl většího květináče. 
Ona kvete, až když se kořeny 
dotýkají bočních stěn květináče. 
Dále nesmí mít teplotu stano-
viště větší‚ než do 18°. Když má 
moc teplo, má krátký květní stvol  
a kvete mezi listy.

Přeji vám, ať všechno stihnete 
udělat na svých zahrádkách.

Erich DUXA z Borové
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obecní úřad bolatice

Přijímáme objednávky
na čalouněné sedací soupravy

MiMořádná JaRní aKce

SABON – Richard Sněhota
Hlučínská 24, 747 23 Bolatice
Telefonické objednávky na číslech:
553 655 232, 553 671 235, 553 651 436

Klára – 15 900,- Kč

Lina – 15 540,- Kč

Martina – 11 500,- Kč

Milka – 10 900,- Kč

Tuž svaty Peter, ten je v nebi, 
při Pambučkovi, a jeho mama, 
ta je v pekle, bo byla zavisna, 
něchčela dač žadnemu ani kušček 
chleba ani stare hadry ani nic, 
a dycky volala na teho svateho Pe-
tra: „Petřičku, řekni Pambučkovi, 
aby mě vzal ku sobě do neba.“ A 
svaty Peter to řek Pambučkovi, 
ale Pambuček mu pravěl: „O, 
to něidže, ona je hrubě zavisna, 
ona něžiči tym chudobnym ani 
teho tfrdeho chleba, to němožem 
zrobič.“

A ona chodžila tamyk 
v tym pekle a zas potym vola-
la: „Synačku, Petřičku, zapruš 
teho Pambučka, až mě veme do 
neba!“ A tuž svaty Peter zas šel 
ku Pambučkovi a prošil. „O tuž, 
Petře,“ pravi Pambuček, „mo-
žeš měč po vuli. Něch ukručič 
taky provaz ze slaměnnych plev 
a spuščimy ho nadul do pekla 
a ta tvoja mama se pověši na ten 
provaz. A potym tela dušiček 
v tym pekle, co se pověši za ruky, 
za hlavu, za nohy, na ňu, to všicke 
može vytahnuč do neba.“

A tuž zrobili ten provaz a sva-
ty Peter ho tam spuščal na dul. 
A ta mama se ho zaraz chytla. Ty 

dušičky to slyšely, tak lečely, pro-
šily tu mamu Petrovu, že jich ma 
vzač, ale ona se očirala, něpuščila 
jich. Ale ony se pochytaly za hla-
vu, držely se, za nohy, a ona ene 
preč - tak byla zavisna!

A Pambuček potym pravi: 
„Svaty Petře, tuž až se drži!“  
A vzal ten provaz a tahnul ho. 
A tahnul ten provaz. Jak už 
byli nad peklem, daleko, to ona 
se opledla, ta matka Petrova, 
a vidžela - tela dušiček na ni, 
Tak ji bylo zavisno, že ty dušičky 
přidu skrze ňu do neba, nědalo ji 
to pokuj - a ona tam ma syna! Už 
byli vysoko, tak zatřepala sebum, 
kopala, a ty dušičky spadaly do 
teho pekla zas nazpadek.

A Pambuček se džival, pra-
vi: „O, svaty Petře, ona ta tfoja 
mama je zavisna, ona chce, aby 
žaden do neba něpřišel, ona je 
velky zavisnik!“ Vzal nuž a uř-
nul provaz, a ona bac do pekla, 
i s tyma dušičkoma. A to peklo 
se zavřelo. „Vidžiš, včil už žadnej 
proby něbudžem robič, ona tam 
muši zostač až do skonani světa.“  
Ja, ja, ešče tam povčil je.

Převzato z knihy Josefa Smolky 
Eliška Černá

peTrova maTka

Pane starosto, někteří vaši 
občané mě upozorňovali, že 21. 
března 2004 jste u vás v Bolaticích 
vítali slavnostně jaro.

V pravém smyslu slova to ne-
bylo typické vítání jara, i když jaro 
jsme také vítali. Hlavní náplní této 
krásné akce byla módní přehlídka, 
kterou předvedly děti z mateřské 
školy, žáci a žákyně ze základní 
školy a naše seniorky. Vystoupili 
také členové modelingové agentu-
ry, kteří předváděli výrobky – mo-
dely renomovaných firem. Největ-
ší úspěch měly ty nejmenší děti. 
Celý program prokládaly svým 
vystoupením Buriánky. Nepama-
tuji si tak obrovskou návštěvu, sál 
praskal ve švech. Každý předvádě-
ný model byl odměnou bouřlivým 
potleskem a ovacemi. Kromě 
předvádění modelů součástí akce 
byl  prodej jarních věcí, kosmetiky 
a ukázka lakování nehtů. Podle 
ohlasu našich občanů byl úspěch 
této akce obrovský a určitě se bude 
v příštím roce znovu opakovat.

Předváděné modely jste měli 
zapůjčené od modelingové společ-
nosti?

Jen část, které předváděly pro-
fesionální modelky. Ostatní byly 
z domácí dílny a z místní prodejny 
textilu. Nejdříve byl sestaven plán 
co se bude předvádět a modely 
tvořily paní učitelky mateřské 
školy spolu s maminkami dětí. 
Předváděly dětské pyžamka, 
oblečení pro volný čas, sportovní 
oblečení, ale i slavnostní spole-
čenské. S některými modely nám 
pomohla i místní prodejna textilu, 
která zapůjčila některé druhy 
oblečení - moderní oblečení pro 
chlapce i děvčata.

Koho je to nápad pořádat tako-
vou akci?

Již před pěti lety jsme chtěli 
oživit společenský a kulturní ži-
vot v naší obci. Řekli jsme si, že 
akci, na které vystupovaly naše 
Buriánky a další okolní soubory 
zpestříme vystoupením dětí,  a tak 
vlastně vznikla módní přehlídka 
spojená s vítáním jara. Ze zku-
šenosti ze školy víme, že největší 
úspěch má vždy vystoupení dětí, 
protože přitáhnou do hlediště jak 
rodiče tak i prarodiče, případně 
další příbuzné.

Zastáváte také názor, že kaž-
dá společensko-kulturní akce lidi 
stmeluje?

Samozřejmě že na takovýchto  
akcích se lidé lépe a blíže pozná-
vají. Obec tím vlastně získává, že 
lidé více drží spolu, a věřím, že 

obec může být právě z důvodu 
hlubšího poznání svým občanům 
více nápomocná a věřím, že i ob-
čané mohou být více nápomocni 
i obci.

Bolatice jsou obcí, která se má 
čím pyšnit a občané z jiných obcí 
nebo měst by vašim občanům mohli 
závidět.

 Je pravdou, že mnoho věcí se 
nám povedlo především k prospě-
chu našich občanů. Není to jen má 
zásluha, ale všech našich občanů. 
Naši občané si myslím mají svou 
obec rádi a to dokazují i svým pří-
stupem. Někteří pomáhají hod-
ně, někteří méně a samozřejmě 
někteří třeba vůbec, ale to záleží 
již na nich samotných. Občané 
pomáhají při úklidu veřejných 
prostor (chodníky, cesty), zapojují 
se do práce dobrovolných spolků 
a organizací (v obci jich pracuje 
osmnáct), zapojují se do veřejného 
života (komise při OÚ, Radě, Za-
stupitelstvu obce) a samozřejmě se 
zapojují i do kulturně - společen-
ského života v obci.

Pane starosto, zřejmě již máme 
po zimě. Máte již přehled kolik vás 
stála zimní údržba?

Výsledek ještě není úplný. 
Z dosud předložených faktur 
usuzuji, že zimní údržba bude dva 
až třikrát dražší než zima minulá. 
Odhadl bych to na 250 až 300 tisíc 
korun.

Co připravujete na zvelebová-
ní a výstavby obce na první jarní 
měsíce?

Kromě běžné údržby veřejných 
prostranství a zařízení zahájíme 
výstavbu inženýrských sítí v no-
vém stavebním obvodu za hřiš-
těm, kde bude zahájena výstavba 
18 rodinných domků. 

Děkuji Luk 



4

2004 DUBEN ZRCADLO HLUČÍNSKA

Přítel je tvor, který vám laskavě dovolí, abyste…(tajenka).
            Murphyho zákon
VodoroVně: A. Půda (nář.); prkenný strop (nář.); ostuda (nář.); dědeček 

(nář.); mzda. B. Osobní zájmeno; hrob; balíček (nář.); souhlas; paže (angl.). C. Hu-
dební značka; římsky 52; motocykl; skvrny na křídlech motýlů; květenství. D. Ženské 
jméno (dom.); citoslovce tišení; necky (nář.); iniciály herečky Filipovské; polévkový 
knedlíček. E. Kocouři (nář.); tropické šílenství; soutěž. F. Rozepře; podzemní chodba; 
kuchyňské nádobí. G. Ostrov ve Středomoří; provaz; část postroje; zde; předložka; 
rostlina. H. Pobídka; české město; citoslovce dupnutí; ženské jméno; citoslovce mečení; 
linky. CH. Výměšek kůže; část dveří; bez cukru; listy papíru; pysk.

SVISLE: 1. Lov; citoslovce kopnutí. 2. Taneční skupina; africký slon. 3. Vojenské 
seskupení; esko; předložka; značka času. 4. Značka benzínové stanice; chlapecká zbraň. 
5. Tolik (nář.); iniciály herečky Šafránkové; elko. 6. Králové zvířat; dokáže (nář.). 7. 
Kopie; osobní zájmeno; český skladatel. 8. Citoslovce objevení; SPZ Martina; kůlna 
(nář.). 9. SPZ Prahy; kypřit půdu, chemický prvek. 10. TAJENKA. 11. SPZ Bene-
šova; ochránce životního prostředí (2. p). 12. První dvě samohlásky; souhlas (nář.); 
útok. 13. Zákop; citoslovce; dovednost (zast.). 14. Poté; holič (nář.). 15. Tropické ovoce; 
snížený tón; souhláska. 16. Pole (nář.); hromady.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 4. 2004. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za březen je Josef Lazar, Darkovice.  Blahopřejeme.

KřížovKa

MěStSKý úřad KRavaře pRoGRaM Kina MíR hluČín
duben 2004Pane místostarosto Kravaře 

v letošním roce budou slavit vý-
ročí. Naše čtenáře bude zajímat 
oč jde.

Máte pravdu, letošní rok pro 
Kravaře je dosti zajímavý a čás-
tečně  i jubilejní. První zmínka 
o Kravařích vyšla před 780 lety 
a zřejmě byly i založeny. V tomto 
duchu a na počest tohoto výročí 
se konají a budou konat veškeré 
kulturně společenské akce. Jak již 
to bývá každoročně první měsíce 
v roce jsou ve znamení plesů, be-
sídek a různých setkání.

Minulý týden zde proběhla 
kulturní akce „Bešeda u peřa“, 
která je rovněž úspěšná. Této ak-
ce se zúčastnily jak naše kulturní 
tělesa např. Betly, Karmašnice, 
ale i přespolní skupiny z Čes-
kého Těšína a jiní. Vystoupila 
i naše básnířka paní Rumanová se 
svými básničkami, rýmovačkami 
a příběhy z Hlučínska. Pro nej-
bližší období připravujeme „Veli-
konoční trhy“ neboli Velikonoce 
na zámku. Tato akce je hojně 
navštěvována našimi občany, ale 
i okolí. Naše město má sestaven 
tzv. „Kulturní kalendář“, kde jsou 
chronologicky uvedeny všechny 
plánované akce.  I když pořádané 
akce v našem městě jsou hojně 
navštěvovány našimi občany je 
návštěvnost přespolních značná. 
Ovlivněno je to jednak úrovní 
samotné akce, ale i atraktivnosti 
našeho města a hlavně zámku. 
Většinou je to spojeno i s pro-
cházkou zámeckého parku.

Kravaře jsou druhým městem, 
které má svou lidovou básnířku 

paní Rumanovou. Je pro vás 
a pro pořádané akce přínosem ne-
bo zpestřením?

Samozřejmě paní Rumano-
vá se zúčastňuje téměř všech 
kulturních akcí, kde přednáší 
svá díla a má již připraven svůj 
speciální program. Vždy každou 
akci zpestří.

Pane místostarosto, přesuneme 
se do jiné oblasti života. Co při-
pravujete na úseku zvelebování 
a výstavby ve vašem městě?

V letošním roce nepočítáme 
se zahájením nějaké investiční 
akce. Budeme se zajímat přede-
vším dokončováním započatých 
akcí a běžnou údržbou veřejných 
prostranství a zařízení, ale pře-
devším přípravou na výstavbu 
čističky odpadních vod. Na tuto 
akci se připravujeme již několik 
let, a to jak projekčně, ale hlavně 
přípravou podkladů pro žádosti 
o finanční dotaci z různých 
fondů.

Podmínky a odpovědi růz-
ných restitucí na výši dotace jsou 
pro nás tak složité, že musíme 
dělat neustále korekce a úpravy 
abychom byli schopni se podílet 
na spolufinancování z našeho 
rozpočtu. Předpokládaný finanč-
ní náklad na výstavbu čističky by 
měl dosáhnout max. 350 až 360 
miliónů korun. Výše dotace se 
může pohybovat okolo 70 až 85 
%, ten zbytek by měl být finan-
cován z našeho rozpočtu, což 
v současné době převyšuje naše 
možnosti, proto tak důkladná 
příprava.

Děkuji za rozhovorLuk 

Víra ve vodní duchy byla 
v minulosti velice rozšířená. 
Vodní duchové měli moc způ-
sobit záplavy, ale i sucho. Tato 
víra lidí byla založena na uctí-
vání vodníka, tekoucí živé vody 
nebo uctívání studánek. Vod-
níkovi se příležitostně, zejména 
o Štědrém večeru a o Velikono-
cích dávaly dary na usmířenou. 
Také vodě se dávaly dary, aby 
člověku dobře sloužila, byla po-
živatelná a nebouřila se.

Archaický přežitek uctívání 
studánek vychází z toho, že 
v kraji, který trpí suchem, je třeba 
„vycídit studánku“. Tomu přísluší 
magický obřad, kdy se dívky 
(panny) odeberou na modlení 
ke studánce, jedna z nich nahá 

vstoupí do studánky a všechnu 
vodu vylévá, aby ostatní mohly 
studánku vyčistit. Věří se, že vo-
da, která je ze studánky rozlévána 
do okolí, přinese déšť. Obřad se 
podporoval modlitbami typu: 
„Svatá Maria, přispěj nám, tichý 
deštíček, vyproš nám, zavlaž 
obilíčko. Kristova matičko…“ 
Znečištění studánky bylo velkým 
hříchem, mělo se za to, že kdo 
plivá do studánky, plivá Panence 
Marii do očí.

Velmi významným momen-
tem je skutečnost, že voda byla 
vždy posvátná a očistná a jako 
s takovou se s ní zacházelo. Bývá 
spojována s ženským principem, 
což bývá představováno panen-
skou vládkyní vody.  

pověRy SpJaté S vodou

pátek 2. 4. v 19.30 hod. 
KILL BILL USA – akční, kriminální. MP od 12 let

sobota 3. 4. v 17.00 a 19.30 hod. 
nA PLnÝ PLYn Francie – akční. MP 
neděle 4. 4. v 17.00 hod.
ŽELArY ČR – krutý příběh něžné lásky. V hlavní roli Aňa Geislerová. MP

pátek 9. 4. a sobota 10. 4. v 19.30 hod.
PoroTA USA – soudní drama. MP od 12 let

neděle 11. 4. v 19.30 hod.   
nUdA V Brně ČR - komedie navzdory osudu. MP od 12 let

pátek  16. 4. a sobota 17. 4. v 19.30 hod.   
TEXASKÝ MASAKr MoToroVoU PILoU USA – thriller. MN 

sobota 17. 4. v 17.00 hod. neděle 18. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
KAMEŇÁK 2 ČR – pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky. MP od 12 let

neděle 18. 4. v 15.00 hod.
LoonEY TUnES: Zpět v akci USA – rodinná komedie v českém znění.

pátek 23. 4. v 19.30 hod. sobota 24. 4. v 17.00 hod.
doKUd nÁS SMrT nEroZděLÍ USA, SRN, Kanada–akční komed.
sobota 24. 4. v 19.30 hod. neděle 25. 4. v 17.00 hod.
ÚSMěV MonY LISY USA – romantický. MP

neděle 25. 4. v 15.00 hod.  představení pro děti
KAMArÁd KrTEČEK Pásmo kreslených pohádek.
pátek 30. 4.v 19.30 hod., sobota 1. 5. v 19.00 hod., neděle 2. 5. v 17.00 hod.
PoSLEdnÍ SAMUrAJ USA – historický, válečný. Tváří v tvář nepříteli 

v sobě objevil srdce a duši bojovníka… V hlavní roli Tom Cruise. MP od 12 let
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cyKluS „chRáMové Stavby na hluČínSKu“

hiStoRie MěSta –„KRavařští ve víRu Staletí“

Kostel sv. Jana Křtitele 
v Hlučíně

Dnes si připomeneme složitou 
stavební historii farního kostela 
v Hlučíně. Nemůžeme bohužel 
blíže specifikovat, kdo se za-
sloužil o výstavbu kostela a kdy 
se tak stalo. Tato objektivní fakta 
chybějí, prokázáno však je, že 
hovoříme o jednom z nejstarších 
kostelů v širokém okolí. První 
zmínka o něm pochází z roku 
1378, kdy majitelé dvora při 
Hlučíně darovali šest kop grošů 
na postavení nového bočního 
oltáře. Prvním farářem byl Petr 
Meissner z Peterswaldu. 

Kostel má gotické jádro, to 
lze vysledovat z obvodového 
zdiva s opěrnými pilíři, stejně 
jako z presbytáře s hvězdico-
vitou klenbou. Mezi lety 1522 
až 1533 došlo k přístavbě kaple 
sv. Michaela – dnes nazývané 
„Boží hrob“ a kaple Panny Ma-
rie Egyptské na protější straně 
– dnes odpovídá bočnímu vcho-
du. Koncem 16. století došlo 
ke zřícení kostelní věže, která 

způsobila škody na klenutí chrá-
mové lodi a kapli sv. Tří králů. 
Jedenáct let poté byla chrámová 
loď zaklenuta a kostel úpravou 
nabyl barokní podoby. Kaple sv. 
Tří králů (dnes sv. Andělů) byla 
rozšířena do dnešní velikosti 

a ke kostelu byla přistavěna kaple 
sv. Anny, jejíž přístavbou dostal 
půdorys kostela křížový tvar. 

Rok 1616 znamenal pro město 
a nově opravený kostel novou 

pohromu – ničivý požár. Pro-
padnuté klenutí chrámové lodi 
usmrtilo dva kněze. K obnovení 
kostela došlo do dvou let, a to ve 
stylu raného baroka. Když během 
třicetileté války zapálili kostel 
Švédové, shořely jen naštěstí kro-
vy. V roce 1649 udeřil do kostelní 
věže blesk a nově opravená věž 
doznala poškození. Zde se dostá-
váme do roviny pochyb, zda věž 
existovala i nadále, řada histori-
ků se domnívá, že byla nahrazena 
jen věžičkou nad střechou kostela 
kvůli umístění zvonů a že čtyř-
hranná věž byla opět přistavěna 
teprve v roce 1791. Její výška činí 
46,7 metru. 

Další drobné úpravy spadají 
do období let 1872 až 1887, 
kdy se v hlavní chrámové lodi 
vsadila nová malovaná okna. O 
pět let později byla okna vsazena 
také do upraveného presbytáře. 
Probouráním zdiva mezi hlavní 
lodí a kaplí sv. Andělů došlo 
k prosvětlení kostela, rovněž 
se zvětšil i chor. Uvnitř kostela 
jsou v kryptách pohřbeni maji-

telé hlučínského panství, faráři 
a vážení občané Hlučína. Nej-
starší náhrobní deska z roku 
1522 dokazuje pochování man-
želky Bernarda ze Zvole paní 
Zvolské ze Starohlivic. Další 
patří sestře téhož muže, paní 
Kateřině z Fulštejna. Nápisy na 
obou deskách jsou vyvedeny ve 
staročeštině, zatímco na všech 
ostatních deskách jsou latinské 
nápisy. Původní obrazy z Kří-
žové cesty, které zdobily interiér 
kostela, byly značně poškozeny 
a v roce 1922 byly nahrazeny no-
vými. Z původních byl znovuna-
lezen pouze jeden, byl restaurován 
a umístěn naproti kříži ve vchodu 
pod věží. 

Vzácné zvony, které kostelu 
patřily, byly odebrány během svě-
tových válek. Dnešní zvony sídlí 
v kostele sv. Jana Křtitele od roku 
1943 a přestože nejsou bronzové, 
jejich zvuku to neubírá na síle. 
Spolu s hřbitovním kostelem sv. 
Markéty patří tento svatostánek 
nepochybně ke kulturním a his-
torickým pokladům Hlučína. 

Zachytit vývoj rodu pánů 
z Kravař dalo odborníkům - his-
torikům - při jejich zkoumání 
mnoho práce. Velké komplikace 
jim především činila shodná 
jména s přídomkem „z Kravař“. 
Nejvěrohodněji se genealogii 
roku, tj. pomocnou historickou 
vědu, zabývající se studiem ro-
dokmenu, podařilo zpracovat Dr. 
Františku Dvorskému v publikaci 
„O starožitném panském rodu 
Benešovicú“.

Její druhý díl, který vyšel r. 
1910 v Brně, se věnoval pouze 
sledovanému rodu. Prvním, kdo 
s určitostí začal za svým jménem 
uvádět přídomek „z Kravař“, byl 
Vok I. Byl nejvýraznější osobností 
Drslavových synů a rodina se 
z jeho příchodu radovala krátce po 
průchodu Tatarů. Své schopnosti 
a rozhled prokázal po otcově sko-
nu (1263). Zveleboval odkázaná 
hospodářství, ale s přibývajícími 
léty stále výrazněji zasahoval do 
veřejného života. Jeho ambice 
ještě vzrostly po výhodném sňat-
ku s nemanželskou dcerou krále 
Přemysla Otakara II., která podle 
kronikáře Dubraviuse pocházela 
z dvojčat s dvorní dámou Anež-
kou z Kuenringu, přezdívanou 
Palceřík. Jejich dcera Eliška 
uzavřela pravděpodobně r. 1276 

s Vokem I. sňatek. Brzy nato se 
Vok I. z Kravař se svým švagrem  
Mikulášem I. (rovněž neman-
želským synem českého krále 
a bratrem Vokovy ženy Elišky), 
jehož královský otec odškodnil 
4. 7. 1269 postoupením tehdej-
šího Opavska, podíleli na váleč-
ných taženích „krále železného 
a zlatého“. Se svými družina-
mi se 26. srpna 1278 vrhli do 
bitevní vřavy na Moravském 
poli (u Suchých Krůt v Rakous-
ku nedaleko Vídně). Po králově 
tragickém konci se oba vrátili na 
Opavsko, kde se Vok I. usadil 
na vyženěných statcích. Se svým 
bratrem Jaroslavem patřil Vok I. k 
úzkému okruhu přátel Mikuláše 
I., knížete Opavského. Postavení 
Mikuláše I., nejmocnějšího muže 
vévodství, podporoval i další člen 
z rodu pánů z Kravař - Zbyslav, 
majitel koutského panství. Sta-
tek Kouty se v sousedství statku 
kravařského začal rozrůstat po 
roku 1238, kdy je o něm první 
písemná zmínka. Zbyslav ho 
vlastnil krátce po roku 1280. Poz-
ději rozšířil svůj majetek o statky 
Bohuslavice, Benešov aj. Další 
z bratrů Beneš hospodařil na 
blízkém statku Štítině. Bratři se 
vzájemně podporovali. Příkladná 
soudržnost bratrů sjednocovala 

dědická práva, rovněž u nich se 
projevovaly stoupající politické 
ambice, znatelné především 
u Voka I., který byl v letech 1281 
až 1283 komořím švagra Miku-
láše I. Když byly na Opavsku r. 
1282 knížetem vyvolány občanské 
nepokoje, namířené proti městům 
a královně Kunhutě, stáli bratři 
s ostatní šlechtou při něm.

Loupeživé výpady nezůstaly 
bez odezvy. Po uvalení klatby 
se naštěstí podařilo obratnému 
knížeti Mikuláši I. Opavskému 
sjednat smír. Po smrti královny 
Kunhuty (9. 9. 1285) začaly 
události v českém království na-
bírat nový rozměr. Tři roky nato 
zemřel také Beneš ze Štítiny. Vok 
I. se ujal nezletilých dětí i vedení 
bratrova hospodářství. Jak bylo 
u bratrů časté, stanul Vokovi I. 
po čase po boku opět Jaroslav a 
nějakou dobu se oba na listinách 
podepisovali „ze Štítiny“. Na kon-
ci 80. let pozval mladý král Václav 
II. nevlastního bratra Mikuláše I. 
Opavského, aby mu byl se svým 
šlechtickým vojskem k dispozici 
v boji proti regentské vládě Záviše 
z Falkenštejna. Do pole s ním 
nejspíše vytáhl i jeho švagr Vok 
I. z Kravař. Tažení skončilo v r. 
1290 popravou Závišovou.

Pokračováni příště.

zahRadnicKá
pRodeJna
Jan štenceK

na valech 13, hluČín

Vám nabízí:
PoKoJoVÉ KVěTInY
SEMEnA ZELEnInY

A KVěTIn
CIBULI SAZEČKU

CIBULoVInY Pro JArnÍ 
V ÝSAdBU

SAZEnICE ZELEnInY
BALKÓnoVÉ KVěTInY
KVěTInÁČE PLASToVÉ

I KErAMICKÉ
TrAVnÍ SEMEnA

HnoJIVA
PoSTŘIKY nA oCHrAnU 

roSTLIn
ZEMInY

MULČoVACÍ KŮrU
oKrASnÉ KEŘE

TrVALKY
oVoCnÉ STroMKY

TrUHLÍKY KLASICKÉ
A SAMoZAVLAŽoVACÍ

UMěLÉ KVěTInY
SVÍČKY

Těší se na Vás
zaměstnanci prodejny



�

2004 DUBEN ZRCADLO HLUČÍNSKA

hedin hříšný život
Každé ráno si Heda vařila 

meltu. Dávno si zvykla na elek-
trický vařič, který měla ve svém 
pokoji. Ty tam byly doby, kdy 
ráno roztápěla sporák, zápasi-
la s ohněm, kouřem, počasím 
i uhlím a vařila meltu pro celou 
rodinu. Dnes jen otočí knoflíkem 
na elektrickém vařiči, postaví na 
plotýnku, která se v mžiku roz-
pálí, hrníček s vodou a za chvíli 
je hotovo. Alespoň starou dobrou 
meltu si nechává kupovat.

Snacha se na to sice tváří vše-
lijak, ráda by Hedu naučila vařit 
si všechno rozpustné – ranní ká-
vu, večerní čaj i polední polévku, 
ale Heda věří na opravdové věci. 
Nechce náhražky, a tak každé rá-
no staví vodu na plotýnku a čichá 
vůni melty, která ji provázela celý 
život.

Nač si už na těch pár dnů, 
týdnů, možná let zvykat na něco 
jiného? Naopak. Ranní melta 
voní starou chalupou, dřevem, 
slepicemi, kozím chlívkem, krá-
líkárnou plnou statných samic, 
zeleninovou zahradou a ovoc-
nými keři. Voní vzpomínkami 
na věci dávné, které znamenaly 
život, a překrývá podivný moder-
ní svět plný hloupých vymože-
ností. Všimla si, že lidé mají věci, 
o kterých se jí, když byla mladá, 
ani nesnilo, ale šťastnější než ona 
bývala, nejsou. Nemůže jim to ale 
říct, protože to neradi slyší. 

Heda si přistavila židli k ok-
nu a jako každý den pozorovala 
obecní cestu, popíjela meltu 
a přikusovala k ní starý rohlík. 
Kolem domu procházely děti 
na cestě do školy, dospělí tudy 
chodili na autobus, do obchodu 
i do kostela, po silnici projíždělo 
hodně aut. Heda každé ráno 
sledovala oknem život, ráda se 
dívala, ale sama už moc nežila. 
Nohy mívala rozbolavělé rev-
matismem, těžko se jí dýchalo, 
záda už nedokázala narovnat 
a nerada si nasazovala zuby. Ale 
oči měla dobré. Při čtení si sice 
musela nasazovat brýle, ale když 
se dívala ven z okna, i bez brýlí jí 
neunikla ani myš. Znala všechna 
děcka, věděla, kdo ke komu pa-
tří, kdo s kým spí, kdo pije, kdo 
se hádá, kterou doma manžel 
bije. Byla stará, a tak už jí bylo 
těžké něco nalhat a namluvit. 
Viděla toho hodně a naučila se 
číst v lidských tvářích. Dokonce 
se jí zdálo, že začíná vidět ve tvá-
řích mladých jejich budoucnost. 
Během svého dlouhého života 

pochopila, že máme svůj osud 
a tomu neunikneme, i kdyby-
chom před ním ujížděli třeba 
v raketě na cizí planetu. Mladí si 
ale často myslí, že na život nějak 
vyzrají. Možná si to Heda kdysi 
myslela taky. Možná.

Heda dosnídala, ztěžka se 
zvedla ze židle a odbelhala se od 
okna. Odložila špinavý hrnek na 
podnos, pro který si přijdou od-
poledne, aby ho vyměnili večer 
za čistý, a sedla si do proutěného 
křesla v rohu pokoje. Křeslo bylo 
omšelé, proutí leckde ulámané, 
ale stále ještě sloužilo. Heda 
věděla, že křeslo půjde z domu 
spolu s ní. Až umře, potomci ho 
vyhodí. Bude k ničemu, protože 
k nim nebude promlouvat. Jen 
Heda ho dokáže ocenit. Usedá 
do něj, opírá se a vzpomíná. 
Vzpomínky se hrnou jedna za 
druhou, vybavují se bez ladu 
a skladu a ukolébávají. Heda kaž-
dé dopoledne v křesle podřimuje 
a vzpomíná. Jako dnes.

Hlava jí poklimbává a před 
očima jí těkají staré obrazy. Malý 
domek, ve kterém vyrůstala,  
dvorek se psí boudou a v ní uště-
kaný střapatý Bobík. Škola a v ní 
učitel mluvící česky. Nerozuměla 
mu, jen hleděla na obrázky, které 
jim ukazoval, a když byly počty, 
počítala. Usmála se. Vlastně 
nikdy češtinu nepotřebovala. Za 
svůj život se nedostala dál než do 
Opavy a všude se domluvila „po 
našemu“. Uměla taky německy, 
ale to tady uměl kdekdo. Byly 
doby, kdy němčinu potřebovala, 
ale ty jsou už taky dávno pryč. 
Dávno? Heda se zasnila.

Už dlouho si nevzpomněla na 
svého prvního muže. Jeho obraz 
se vytratil, zbyla jen jakási mat-
ná vzpomínka a pocit. Vdávala 
se v osmnácti. Svatba připadla 
na osmatřicátý rok. Ohlášky 
byly ještě za Čechů a svatba už 
za Němců. Veselí se podobalo 
oslavě říše. Kdekdo řečnil a těšil 
se na lepší budoucnost, snědlo se 
a vypilo toho spousty, protože 
všem připadalo, že teď konečně 
se začne žít. Erich byl o deset 
let starší než Heda a znamenal 
pro ni všechno. S úctou a poko-
rou naslouchala jeho názorům 
a taky je přejímala. Chtěla věřit 
jen tomu, čemu věřil Erich, chtě-
la dělat jen to, o čem si myslela, 
že po ní chce Erich. Chtěla být 
dobrou ženou. Pořádnou, pra-
covitou a věrnou. Nestačila ani 
otěhotnět a už začaly chodit 

povolávací rozkazy. Erich odešel 
na vojnu mezi prvními.

Zpočátku byla pyšná, že má 
muže v armádě a nadále byla 
pracovitá, pořádná a věrná. Když 
ale muži z Bolatic začali kdesi 
daleko na frontách  umírat a do-
mů chodily jen obálky s oznáme-
ními, její pýcha splaskla. Pomalu 
se jí do duše vkrádal strach, usíd-
lil se v ní a už tam zůstal. Erich 
byl dvakrát doma z fronty, ale 
jeho návštěvy byly příliš velkým 
trápením. Pohublý, zubožený, 
stále jen kouřící laciné cigarety a 
popíjející kořalku. Přesto po jeho 
druhé návštěvě otěhotněla. 

Tehdy znovu pocítila obrov-
skou pýchu. Nosila své mírně vy-
stouplé břicho jako svátost a ob-
lékala se tak, aby nikdo nebyl na 
pochybách. Zapadla. Ani tahle 
pýcha dlouho nevydržela. Špatná 
strava a dřina přinesly své. Ve 
čtvrtém měsíci přišly bolesti, 
krev a z těhotenství zbyla jen 
vzpomínka. Nic víc. Tou dobou  
také přestala dostávat dopisy od 
Ericha. Najednou jako když utne. 
Nikdo nic nevěděl, nikdo nic ne-
řekl. Heda očekávala každý den 
obálku s úmrtním oznámením, 
ale ani ta nepřišla. 

Ve čtyřicátém pátém čekala, 
že se jí Erich vrátí. Ale ani to 
se nestalo. Nikdo o něm nic 
nevěděl. Heda si vzpomínala na 
zoufalý hlad z jara čtyřicátého 
pátého, na strach z Rusů a pak na 
strach z Čechů. Na komise, které 
vyšetřovaly, vyptávaly se, ale 
kterým ona nesměla klást žádné 
otázky. Nikdo se nenamáhal zjis-
tit, co se stalo s jejím manželem. 

Chvíli plakala nad jeho smr-
tí, chvíli doufala, že se otevřou 
vrátka do dvora a Erich se v nich 
objeví. Hubený, unavený, špinavý 

a zanedbaný, ale živý. Po dvou 
letech čekání, kdy už se přestali 
vracet chlapi ze zajetí, doufat 
přestala. Přijala to divné slovo 
nezvěstný a žila dál tak, jak byla 
už osm let zvyklá. Sama. Bez 
dětí, bez muže, v malém domku 
s malou zahrádkou a s malou 
finanční podporou.

Pak přišel únor roku čtyřicáté-
ho osmého a svět kolem se zbláz-
nil. Hedu zaměstnali na statku, 
poklízela kolem dobytka, nutili 
ji do schůzí a k práci navíc a ona 
ničemu kolem sebe nerozuměla. 
Když ale jednoho dne zjistila, že 
se jí rozpadla sukně, protože byla 
samá záplata, a že nemá na no-
vou, rozhodla se Ericha prohlásit 
za mrtvého. Potřebovala po něm 
penzi.

Heda se usmála. Smířila se 
s tím, že je vdova a tím začal její 
nový život. Do dvou let se vdala, 
pak přišly děti a Erich z jejího 
života úplně vymizel.

Zapomněla na něj.
Až teprve v posledních letech, 

kdy se začala cítit unavená a uza-
vřela se ve svém pokoji, si na něj 
zase vzpomněla. Představovala 
si, co by bylo, kdyby se vrátil, jak 
by její život vypadal, kdyby s ním 
měla děti.

Jaké by asi byly?
Honily se jí hlavou podivné 

myšlenky, ale ona je neodháně-
la, protože si myslela, že starý 
člověk má na podivné myšlenky 
právo. A tak si vzpomínala na 
svých osmnáct let, kdy stála před 
oltářem vedle Ericha a rozechvěle 
očekávala budoucnost. Nikdy by 
si nepomyslela, jaký obrat její 
život vezme. 

(povídka z Hlučínska)
Eva Tvrdá

Pokračování příště

techniKa znalců pRo Každý teRén
od 15. 4. do 15. 6. 2004 Vám nabízíme 4 modely křovinořezů
se slevami od 1 500 do 2 000 korun.

dopřejte si i vy techniku znalců!

CHLEBIŠ VLADIMÍR
Hrnčířská 14, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 042 402
www.chlebis.cz

pRodeJní aKce
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ostrava-Svinov, Bílovecká 93/2A
Tel.: 595 783 472

Prodejní doba:
Po – Pá 9.00 – 18.00

So 8.00 – 17.00
Ne 10.00 – 17.00

zahRadní teleGRaf

Mnichov - Ozvěny obav z brzkého 
zdražování sekaček a další zahradní tech-
niky dolehly z Česka i do výstavních hal 
letošního mnichovského salónu zahradní 
techniky. 

Mnozí významní vystavovatelé se však 
shodli na tom, ze vstup naší země do EU 
nesmí být provázen bezuzdnými cenovými 
skoky. Jinými slovy: nepřejí si, aby jejich 
výrobky byly zdraženy. Jenže právě na to už 
asi „zaděláno“ je, 
a šok může přijít 
hodně brzy.

Na vině jsou 
směrnice 

I tady v 
rozlehlých vý-
stavních halách 
„zeleného saló-
nu“ se mluvilo 
o nové směrnici 
EU 88/EC, která 
vnucuje zahradní 
technice s benzí-
novými motory 
ještě přísnější 
emisní limity. 
„Pro nás to znamená, že budeme muset 
zajistit dodatečné úpravy motoru prakticky 
u veškeré produkce sekaček,“ postěžoval si 
Frederico Malvini, jehož firma dodává už 
několik let neznačkové stroje s kratšími 
zárukami také do některých hobbymarketu 
ve střední a východní Evropě. „Zatím to 
tam stačilo, ale co bude dál, nevím,“ krčí 
rameny. Uplatnění přísnějších směrnic by 
v krátké době mohlo vyhnat podle někte-
rých ekonomů ceny této zahradní techniky 
o 40 až 50 % nahoru. Renomovaní výrobci, 
ale také specializovaní prodejci jsou však 
optimističtější. „Naše výrobky nemají ani 
s budoucími směrnicemi problémy,“ říká 
Joe Cook, který je zástupcem jednoho 

z nejvýznamnějších evropských výrobců 
sekaček, motorových kos a řetězových 
pil Oleo-Mac. „Přesto jsme se rozhodli 
upravit cenovou politiku tak, aby naši čeští 
odběratelé a tudíž i jejich zákazníci zdražo-
vání, které může přijít ještě před vstupem 
vaší země do EU, pocítili co nejméně. 
S trochou nadsázky jsme vhodili do Čech 
záchranný kruh,“ dodává Cook. S jeho slovy 
v podstatě souhlasí i zástupci několika 

specializovaných 
prodejců zahrad-
ní techniky, kteří 
se do Mnichova 
rozjeli sondovat 
situaci.

Jsme nároč-
ní, chceme kva-
litu a služby.

Ještě jedna 
důležitá věc se 
na mnichov-
ském Světě za-
hrad potvrdila. 
Čeští majitelé 
zahrad vyžadují 
trvale vysokou 

kvalitu a z toho plynoucí dlouhé záruky. 
Potvrzuje to Peter Sax, zástupce jednoho 
z největších světových výrobců zahradních 
traktorů a rotačních sekaček, americké 

firmy Toro. „Domnívám se, že právě díky 
špičkové kvalitě jsme na českém trhu tak 
úspěšní,“ říká, ale hned dodává, že jen 
špičková produkce při obrovské konkurenci 
nestačí. Velmi záleží také na vysoké odbor-
né úrovni prodeje a prvotřídních službách, 
které poskytuje konečný prodejce. „Co se 
týče záručních lhůt, dává Mountfield svým 
zákazníkům asi jako jediný na českém trhu 
na veškerý sortiment 7 let dlouhou záruku,“ 
říká Martin Obdržálek. Vyspělejší zahradní 
techniku, tak jak je běžné v západní Evro-
pě, odváží Mountfield zákazníkům až na 
zahradu, tam ji odborný technik sestaví, 
uvede do provozu a současně novému maji-
teli vysvětlí vše potřebné ke správné obsluze 
a údržbě. „Za tuto komplexní službu nepla-
tí naši zákazníci ani korunu navíc,“ dodává 
Martin Obdržálek.

Zdražení sekaček o 10 %?
„Podle našeho názoru k určitému zdra-

žení zahradní techniky může velmi brzy 
dojít, ale nebude to o 40 až 50 %, nýbrž 
tak o 10 až 12 %,“ sdělil Martin Obdržálek 
z Mountfieldu a dodal, že pokud ke zdra-
žení dojde, pak to ani nebudou důvody 
technického rázu, ale spíš administrativně 
úřední. Sekačky, motorové kosy i zahradní 
traktory, které má v sortimentu Mountfield 
totiž už nyní evropským emisním limitům 
plně vyhovují.

nejlepším způsobem, jak odstra-
nit z trávníků mech, plsť a stařinu je 
provzdušnit je a zajistit jejich zdravý 
vývoj tzv. vertikutaci. Ta se provádí 
koncem března a počátkem dubna. 
Elektrické i benzínové vertikutátory, 
tedy stroje navenek podobné sekač-
kám, ale speciálně konstruované 
právě na tuto práci, lze koupit ve vy-
braných specializovaných obchodech 
se zahradní technikou.

Radikální jarní očistu chodníků, 
zahradní dlažby, okapu, plotu, fasád 
atp. lze mimořádně účinně a lehce 
zvládnout pomocí mobilní tlakové 
myčky, která by neměla chybět ve vý-
bavě každého majitele domu. 

nejžádanějšími zahradními grily 
jsou teď v prodejnách Mountfieldu 
plynové grily s lavovými kameny. 
Příprava jídel na těchto grilech je 
podle lékařů podstatně zdravější a 
podle naprosté většiny hospodyněk 
také snažší a čistší. odpadá totiž roz-
dělávání ohně a úklid popela. 

Co s větvemi z prořezaných stro-
mů a keřů? Pan Antonín Matějka 
z Pelhřimovska tenhle problém loni 
na podzim řešil stejně, jako každý rok. 
Naskládal je na obrovskou hromadu a 
podpálil. Oheň to byl krásný - jenže 
přišel prudký vítr, který hnal žhnoucí 
jiskry přímo na střechu jeho dřevěného 
zahradního altánu. „Měl jsem co dělat 
abych to rychle uhasil. Nechybělo 
mnoho, a altánek málem lehl pope-
lem. Naštěstí přiběhl soused, který 
mi pomohl,“ říká pan Matějka s tím, 
že mu kamarád hned nato pořádně 
vynadal. „Ptal se mě, proč tak kouřem 
otravuju všechny kolem a navíc mi vy-
čítal, že plýtvám něčím, co můžu přece 
ještě dobře zužitkovat. A hned se mi 
pochlubil svým drtičem Atika. No 
paráda. Dával do něj i skoro 5 cm silné 
větve, ze kterých drtič udělal parádní 
mulčovací směs. A já jsem ji, hlupák, 

d o p o s a v a d 
draze kupo-
val. Takže 
jsem šel do 
Mountfieldu 
a pořídil si 
drtič taky,“ 
pochvaluje si 
pan Matějka 
s tím, že 
svoji Atiku 
získal levně.

Jarní tání, žene vrásky do čela 
mnoha lidem nejen v tradičních zápla-
vových oblastech. 

„Nenechávám nic náhodě, ve 
sklepě už jsem měl minulý týden pár 
cenťáků vody, tak běžím pro čer-
padlo,“ povídá muž před prodejnou 
Mountfield v Hlučíně. Lidi teď chodí 
pro čerpadla hodně. 

Zájem prý je teď logicky největší 
právě o čerpadla kalová. „Tahle čer-
padla umí čerpat i velmi znečištěnou 
odpadní vodu, dokonce s příměsí 
tuhých částic. Jsou proto používána 
k čerpání spodních vod, přečerpávání 
odpadu z domovních septiků, jímek 
a pochopitelně i zaplavených objektů,“ 
vysvětluje technik Mountfieldu. 

Na první pohled se zdá, že čer-
padlům rozumí. „To víte, ne každý se 
v této oblasti vyzná, a tak musíme být 
připraveni každému odborně poradit. 
Charakteristickým rysem například 
kalových čerpadel, nejsilnější tu má-
me Septik 02, je jejich obrovská sací 
síla, kvalita provedení a mimořádná 

odolnost. Mám osobní 
zkušenost, že spolehlivě 

pracují i v oprav-
du drastických 

p o d m í n k á c h , “ 
vysvětluje už 
dalšímu zákaz-
níkovi. 

Na všechna 
čerpadla, tedy 
nejen kalová, ale 
i do vrtaných 

studní, zahradní čerpadla a domácí 
vodárny poskytuje Mountfield 7 let 
dlouhou záruku. Za zmínku stojí, že 
u tohoto zahradního specialisty mají 
vedle čerpadel k dispozici i široký 
sortiment doplňků, montážního ma-
teriálu a hadic.

„U nás pořídíte nejen kompletní 
čerpadlářskou výbavu, ale třeba také 
elektrocentrálu vhodnou k pohonu 
čerpadel tam, kde není přívod elek-
trické energie. Pokud si ovšem nevy-
berete rovnou čerpadlo s benzínovým 
motorem, i taková máme,“ uzavírá 
prodejní technik v Mountfieldu. 

zelený Salón hodil SeKaČKáM záchRanný KRuh
Ale i tAk Asi zAhrAdní technikA brzy podrAží. chceme kvAlitu, výborné služby A dlouhé záruky

než pálit,
Je lepší dRtit...

teČe voda, teČe. už zaSe!

Kde kdo si běží koupit nové jízdní 
kolo ještě za starou cenu. 

„Plánoval jsem, že pořídím kolo 
manželce a klukovi, ale čekat až je 
zdraží rozhodně nebudu,“ zdůvodnuje 
kvapný nákup pan z Hlučína. Zprávy 
o možném podražení jízdních kol až 
o 30 % kvůli zvýšení dovozních cel 
a antidumpingovým opatřením, která 
nás zasáhnou se vstupem do EU, se 
šíří jako lavina. „Zájem o kola je teď 

obrovský a zásoby se nám rychle tenčí,“ 
potvrzuje Martin Obdržálek z prodejny 
Mountfieldu v Hlučíně. „Momentálně 
ještě máme prakticky kompletní sor-
timent horských, krosových, trekin-
gových i dětských kol Madison, ale 
půjde-li to tak ještě pár dní, začnou 
chybět některé barvy a velikosti.“ 
O tom, že by v krátké době mohl být 
na tuzemském trhu nedostatek jízdních 
kol se dovozcům hovořit moc nechce. 

„Je to neuvěřitelné, že se teď 
kola prodávají denně. My 
jsme další zásilku objednali, 
ale do konce dubna se sem od 
zahraničního výrobce asi už 
nedostane,“ uvedl zástupce 
jednoho z největších tuzem-
ských dovozců jízdních kol, 
který si nepřál být jmenován. 

Určitě tomu přispívá 
i fakt, že máme velmi kvalit-
ní kola Madison a že na ně 
poskytujeme 7letou záruku,“ 
říká Martin Obdržálek 
z Mountfieldu.  

Kol zaČíná být Málo. a podRaží!
Jízdní kolA budou drAžší možná Až o 30 %, A to už hodně brzy.

Na zahradách se už začíná pilně pracovat. Přišel čas prořezávání stromů. Na tenké 
větve postačí samozřejmě kvalitní zahradnické nůžky, ale na vše ostatní už potřebujeme 
dobrou řetezovou pilu.

„S dobrou pilou zvládne každý prořezávání nejen snáze, ale i kvalitněji.“ Řetězová 
pila ovšem slouží i běžnému majiteli zahrady po celý rok, například při přípravě paliva, 
v kutilské dílně atd. A záleží jen na našich potřebách, zda si vybereme elektrickou nebo 
benzínovou. „Už několik let po sobě je větší poptávka po pilách benzínových, protože jsou 
výkonnější a všestrannější,“ říká Martin Obdržálek z Mountfieldu v Hlučíně. Pokud jde 
o značku Oleo-Mac, lze říci, že si vysloužila v České republice až neuvěřitelné renomé. 
„V USA a Kanadě se tyto výborné pily prodávají pod značkou John Deere.“  

Nejprodávanější z ucelené řady těchto strojů jsou vedle hobby a profesionálních 
především pily farmářské. „Podle mého názoru jsou farmářské pily Oleo-Mac, zvláště 
modely OM 947 a OM 952 ideální pro náročnější práce na zahradě a i třeba k polo-
profesionálnímu využití v provozech drobných řemeslníků, stavbařů a jinde,“ vysvětluje 
Martin Obdržálek. Podle jeho názoru představují zvláště farmářské pily Oleo-Mac 
špičku ve své třídě. „To je dáno jednak optimálním poměrem mezi výkonem, hmotnosti 
a cenou a hlavně díky excelentní nadstandardní výbavě, kterou lze u jiných značek najít až 
u pil profesionálních.“ Svou roli v tom sehrává mimořádná technická vyspělost těchto pil, 
neobvykle dlouhá 7letá záruka, kterou na ně Mountfield poskytuje. 

S Kvalitní pilou Je pRořez Snažší

Hlučín, ostravská 1812
Tel.: 595 042 637

Prodejní doba:
Po – Pá 9.00 – 18.00

So 8.00 – 17.00
Ne 10.00 – 17.00



2004 DUBEN ZRCADLO HLUČÍNSKA

tRopicKou auStRálií na cape yoRK
Pokračování z minulého čísla

Nedobrovolná koupel s video-
kamerou

Opouštím Iron Range, vracím 
se zpět po stejné trase pár desítek 
kilometrů až k odbočce na tzv. 
„Frenchmans Road“. Cesta se opět 

zúžila. Objíždím jakýsi kráter, 
patrně jsem i dost vysoko. Terén 
je jeden velký šutr, ale nezpevněný. 
Zrovna asi sjíždím k řece Pascoe, 
hučí už z dáli. Má být hluboká 
minimálně po prsa. Průjezdná by 
měla být, vidím stopy aut. Sjezd ke 
brodu je nesjízdný. Prvně zkouším 
projít řeku sám, bez ničeho. Tok je 
opravdu velice silný, potvrdily se 
i informace o hloubce. Vše z kola 
sundávám, s ním také řeku bro-
dím nejdříve. Vracím se zpět pro 
brašny, videokameru a další věci. 
Kolo jsem nesl nad hlavou, brašny 
jsou však natolik těžké, že je vy-
zvednu pouze do úrovně pasu. Jdu 
proto jiným úsekem, plytším, ale 
s rychlejším průtokem. „A sakra,“ 
zbytek tohoto slova už doznívá pod 
vodou, která mě unáší se vším, co 
chci přenést na druhý břeh. Plavu 
s plnými brašnami, botami na krku 
a s videokamerou. Vše trvá ně-
kolik vteřin, než se dotýkám 
dna. Nic mi nevadí víc než to, že 
z mé kamery teče voda jako 

z kohoutku. Měním plán, kempuji 
u řeky a u ohně se snažím vysušit 
nefungující kameru, pro mne tolik 
důležitou.

Musím šetřit jídlem
Ráno mě probouzí křik vychá-

zející z nedaleké dutiny stromu. 
Je to rodinka kakadu bílých. Celý 
den pak jedu, či spíše popojíždím 
s průměrnou rychlostí 10 km/hod., 
což určitě není žádná sláva, ale to 
okolí kolem - no prostě paráda. 
Kamera však stále nefunguje, to až 
po dvou dnech,  kdy  už jsem opět 
na hlavním tahu - Staré telegrafní 
cestě, která mě dovede až k mému cíli. 
Už pár dnů mám problém s levým pe-
dálem. Nechci však do něj vrtat právě 
teď. To radši snáším skřípání a vrzání. 
Dlouho však nevydrží, objevil jsem 
pouhé dvě  kuličky kolem osky.

Dnes je zrovna středa a jsem 24. 
den na cestě k nejsevernějšímu bodu 
Austrálie. Řeklo by se den jako každý 
jiný, až na to, že tento překonává svou 
náročností všechny předešlé. Písečné 
úseky jsou velice dlouhé, tlačím kolo 
i hodinu v kuse. Také jsem toho dnes 
moc nesnědl. Musím šetřit jídlem, 
protože k první osadě mi zbývají ještě 
tři, možná čtyři dny šlapání. Momen-
tálně mi schází 5 km k vodopádům 
Eliot, kde se musím pořádně zotavit. 
Cítím, že jsem na dně, malátný, mír-
ně dehydrovaný. Není to sranda, proto 
vytahuji železnou zásobu, sušenky, 
které sním téměř celé. Dojíždím na re-
zervu a už se nemůžu dočkat gulášové 
polévky. Dnešní rychlostní průměr? 
Pouhých 11 km/h na úseku 60 km!

Návrat do pravěku
Vstávám později. Chci 

se věnovat výhradně vaření 
a koupání. Za celý den stíhám pět 
teplých jídel. Musím si pořádně 
odpočinout. V noci se mi neprokr-
vovaly prsty na rukou.

Jsem v dalším národním parku 
Jardine River, který mi nabízí úplně ji-
né pohledy. Močály, slatiny, palmami 
zarostlé laguny. Pravěk. Je navíc pod 
mrakem, což atmosféru jen zvýrazňu-

je. Chvíli také pomáhám vyprošťovat 
auto zapadlé v kamenitém dně řeky. 
Zatěžuji odlehčenou zadní nápravu, 
avšak mých necelých 60 kg může jen 
stěží pomoci.

Opět brodím, tentokrát jen po pás 
a s plně naloženým kolem na rameni. 
Balancuji na ponořeném kmeni a dá-
vám si větší pozor než před pár dny, 
kdy jsem zmizel pod hladinou. Večer 
jsem u řeky Jardine, kde čekám do 
rána na první převoz na druhou stra-
nu. V osm jsem tam a široká, místy 
upravená cesta s jasně červenými písči-
tými závějemi mě přivádí až do osady 
Seisia, odkud zítra vyrazím k útoku na 
posledních 42 km za mým cílem. Teď 
však beru útokem místní potraviny, 
abych zaplnil svůj žaludek, tolik 
zkoušený v posledních dnech.

U cíle
Je neděle, 28. den na cestě. Jede 

se mi velice dobře. Jak by také ne. 
Mám už najeto 1500 km, z půli 
v písku. Krátký průjezd pralesem 
a přede mnou stojí skalní masiv. 
To jsem zrovna nečekal. Od cíle 
mě dělí 400 metrů skály. Lidé jen 
kroutí hlavou a smějí se, tvrdí, že 
je nemožné těch pár stovek metrů 
absolvovat s kolem. Takže se smě-
ji i já jim, protože nejsem přece 
blázen, abych se po 1500 km buší 
a pralesem sklonil a otočil zpět před 
kusem kamene. Na to zase oni, že 
ten blázen jsem. Tak když už jím 
teda jsem, tak to bych měl udělat 
bláznivou věc a to kolo prostě pře-
nést. Tak se také děje.

Jednou mi sice i spadlo, ale 
to nic nezměnilo na tom, že ona 
sada svařených trubek, GT Kar-
akoram – krákorka, jak jí říkám, 
s čemým podřeným lakem nako-
nec stojí opřena o ceduli s nápisem 
v překladu znamenajícím „STOJÍŠ 
NA NEJSEVERNĚJŠÍM BODU 
AUSTRÁLIE“.

Adrenalin dostoupil vrcholu, 
v očích cítím slzy...

Jsem velmi šťasten, vše si zpětně 
promítám. Jsem nejseverněji na 

nejvzdálenějším kontinentu. Proží-
vám svůj živý sen, jsem na CAPE 
YORKU.

Dalibor Kupka
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Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Do redakce nám přišel pří-
spěvek jednoho četnáře se Ště-
pánkovic. Je to pan Pavel Korpas, 
kterému je již 83 let. Zaslal nám 
své malé příběhy když byl ještě 
dítě. Byl v první třídě, když se 
slavil sv. Mikuláš. Paní učitelka 
mu říká:„Korpásku budeš první 
přednášet na naší besídce.“ Pan 
Korpas však vzpomíná jaký měl 
strach před spoustou rodičů 
a přátel spolužáků přednášet. 

Paní učitelce se toto bál říci, tak 
jenom povídá: „Já se musím zeptat 
maminky jestli můžu.“ Rodičům 
se tento nápad paní učitelky ve-
lice líbil, tak si malý Korpásek 
napsal básničku pro jistotu na 
malý papírek, aby přece jen něco 
nezapomněl. Přednášel básničku o 
malém poškoláčkovi. V sále v hos-
půdce „U Hoňků“ bylo asi 300 lidí. 
Rodiče byli zadarmo a ostaní pří-
buzní zaplatili jednu korunu. Pan 

ředitel všechny přivítal a už jsem 
byl na řadě. Měl jsem doopravdy 
veliký strach, byl jsem nejmenší 
ze třídy. Pomáhal jsem si rukama 
když jsem říkal, že jsem malý žáček 
šel jsem až do dřepu a u slov velký 
poškoláček s rukama nad hlavou. 
Paní učitelka se na mě překvapeně 
dívala, já jí o tom vůbec nic neře-
kl.Ale básničku jsem nezapomněl 
a všichni mi tleskali.

Pavel Korpas, Štěpánkovice

vzpoMínKy na šKolní léta pana KoRpaSe

V minulém čísle jsme vás 
informovali o nadějné nominaci 
stavby domu s pečovatelskou 
službou v Píšti do soutěže Fasáda 
roku 2003 (nikoliv roku 2004, jak 
jsme bohužel mylně uvedli. Za ne-
dopatření se omlouváme a upřes-
ňujeme, že do roku 2004 spadalo 
hodnocení jednotlivých staveb, 
které se přihlašovaly v roce 2003). 
Ve své kategorii se postavila stavbě 
Na Rybníčku v Opavě, kde má své 
centrum Rektorát Slezské univer-
zity. Jeho fasáda nakonec byla oce-
něna lépe a jistě oprávněně, neboť 
došlo k rekonstrukci a následnému 
užívání budovy s bezpochyby vy-
sokou historickou hodnotou, která 
umně dotváří podobu Opavy jako 
univerzitního města. 

Potenciálním obyvatelům do-
mu s pečovatelskou službou to jis-
tě nezmrazí úsměv na rtech, nýbrž 
budou nové prostory obývat rádi a 
s obdivem k těm, kdo se podíleli 
na jejich úpravě. 

faSáda RoKu zvolena


