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RozmaRný duch

Večer s eVou a Vaškem

PlecoVník
Již za starých časů se péká-

val. Recept je velmi jednodu-
chý. Tak zkuste!

Do mísy dáme: 1 kg výběro-
vé hladké mouky, přidáme kvá-
sek ze 2 dl vody, 0,5 l piva 10°, 
1 sušené droždí a trošku cukru, 
vše smícháme, pak ještě 3 vr-
chovaté lžičky soli (2 česnekové 
+ 1 obyčejná), 3 vrchovaté lžič-
ky drceného kmínu.

Zpracujeme dobře na vale, 
dáme 1 – 1,5 hod. kynout. 

Mezitím si připravíme plech, 
na který napříč nasypeme asi 
3  mm vrstvu mouky ve tvaru 
dvou chlebových šišek. Vyky-
nuté 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 mi-
nutách teplotu snížíme, šišky 
namažeme vlažnou, mírně oso-
lenou (česnekovou solí) teplou 
vodou.

Dopékáme ještě asi 25 – 30 
min. Před vytažením ještě jed-
nou 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. 

Kulturní dům v Dolním 
Benešově se může těšit na 
hudební vystoupení hvězd te-
leshoppingu – Evy a Vaška. 
15. května populární dvojice 
představí ve dvouhodinovém 
programu své nejznámější hi-
ty. 

Komerčně úspěšní hudeb-
níci Eva a Vašek Ševčíkovi 
jsou zároveň manželi a spolu 
vychovávají dceru Evu.

O názorech na kvalitu pro-
duktů tohoto muzikálního dua 
už bylo v médiích řečeno mno-
ho. Ostatně, měřítka vkusu 
jsou pro každého jiná, proto 
svým čtenářům nebudeme nic 
podsouvat, jen poodkryjeme, 
co lze od kulturního programu 
této dvojice očekávat.

Repertoár populární dvo-
jice zasahuje do žánrů lido-
vých i dechových písní, folku, 
country, trampských písní. 
Nahrávají však pří ležitostně 
i koledy či písně chorvatské. 

Publikum pětapadesáti le-
tého Vaška a osmatřicetileté 
Evy je složeno převážně z li-
dí střední a starší genera-
ce. Oddaní návštěvníci jejich 
koncertů kladně hodnotí, že 
Eva a Vašek prezentují hudbu, 
která je klidná, lahodí sluchu 
a umožňuje si s interprety také 
zazpívat hity svého mládí.

Kdo má zájem okusit 
upřímný zpěv a úsměv od zpě-
váků, kteří ničím nevyčnívají, 
nýbrž spíše budí dojem milých 
sousedů, tomu jsou dveře Kul-
turního domu v Dolním Be-
nešově otevřeny po předložení 
platné vstupenky. Vzhledem 
k očekávanému velkému zájmu 
o toto vystoupení, apelujeme 
na zabezpečení míst v sále 
s dostatečným předstihem.

Pro zakoupení vstupenek 
i bližší informace o vystoupe-
ní kontaktujte Kulturní dům 
Dolní Benešov na telefonním 
čísle 553 651 159. 

S anglickou duchařskou ko-
medií Rozmarný duch zamíří 
v březnu do Hlučína umělci 
pražské Divadelní společnosti 
Háta. Poučením, k jakému dí-
lo směřuje, říká, že není radno 
zahrávat si s okultními vědami. 
Otevře se tématika manželských 
vztahů a konfrontován bude na 
pódiu Kulturního domu Hlučín 
i svět živých a mrtvých. 

Konverzační komedie je au-
torským počinem Noela Cowar-
da, který poslání divadla vidí 
v tom, aby diváky bavilo a teprve 
prostřednictvím zábavy je nutilo 
přijmout určitá poučení. Mož-
nost ocenit autorův vytříbený cit 

pro brilantní a nápadité dialogy 
budou mít diváci v Hlučíně 26. 
března od devatenácti hodin. 

Zakládajícími členkami Di-
vadelní společnosti Háta byly 
Mahulena Bočanová, Ivana An-
drlová a Olga Želenská. Od ro-
ku 1997, kdy spolek vznikl, se 
připojila řada dalších známých 
jmen - Adéla Gondíková, Kate-
řina Hrachovcová, Lucie Zed-
níčková, Jana Šulcová, Vladimír 
Čech, Viktor Limr známý jako 
lékař ze seriálu Velmi křehké 
vztahy.

Do souboru se dostal také 
jeden hlučínský rodák - Lumír 
Olšovský.  

O záměru prodeje 159 z cel-
kového počtu necelých čtyřset 
bytů v majetku města  rozhodlo 
Zastupitelstvo Hlučína na svém 
úterním zasedání.

Město nyní nechá zpracovat 
znalecké posudky, od kterých se 
bude odvíjet prodejní cena bytů. 
Teprve po zpracování posudků 
a dalších nutných procesních 
krocích, což bude trvat několik 
měsíců, vejde město v jednání 

s nájemníky. Ti budou mít půl 
roku na rozmyšlenou, zdali si byt 
koupí. Pokud ne, přistoupí měs-
to k obálkové metodě, tentokrát 
však již s tržní cenou bytu.

Zbývající byty si město pone-
chává ve svém vlastnictví např. 
z toho důvodu, že se jedná o by-
ty s pečovatelskou službou ne-
bo v půdních vestavbách, kde 
je vázáno smlouvou o poskytnutí 
dotací apod.

Prodej bytů z majetku města
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JaRní pRáce na zahRádce

Ryby na březen
11. den - docela dobrý
12. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
13. den - celý den je prů-

měrný
14. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
15. den - dobrý pouze po po-

ledni
16. den - špatný den
17. den - špatný den
18. den - velice dobrý do 13.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
20. den - docela dobrý od 9.00 

do 16.00 hodin
21. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
22. den - celý den je prů-

měrný
23. den - celý den je prů-

měrný
24. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
25. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
26. den - celý den je prů-

měrný
27. den - špatný den
28. den - špatný den
29. den - docela dobrý od rána 

do šera
30. dne - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
31. den - špatný den
Ryby na duben
1. den - průměrný od 15.00 

hodin
2. den - dobrý pouze po po-

ledni
3. den - dobrý pouze po po-

ledni
4. den - velice dobrý do 8.00 

hodin
5. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
6. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
7. den - špatný den
8. den - velice dobrý
9. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
10. den - velice dobrý od rána 

do šera

Petrův zdar

rybáři, Pozor!
Letošní jaro nás trochu zasko-

čilo a vyhnalo nás dříve na zahra-
dy, aby jsme zahájili jarní práce.

Jak už jsem vás nabádal v pře-
dešlých novinách, a to k provedení 
postřiku broskví a meruněk, tak 
věřím, že se vám to podařilo když 
bylo hodně dní s teplotou nad 7 
stupňů. Když toto zanedbáte při 
náznaku rašení, tak musíte ješ-
tě jednou zasáhnout do poloviny 
března. Toto je velice důležitý zá-
sah proti kadeřavostí broskví. Po-
těšující je, že loni nebyl tak veliký 
výskyt této kadeřavosti. Mohlo to 
být také počasím, které bylo loni 
velice příznivé a nebylo v létě hod-
ně deště, anebo už tato kadeřavost 
ubývá, to by nás velice potěšilo.

Roubujte peckoviny a také an-
grešt. Na roubování jádrovin si 
už sežeňte rouby od vyspělejších 
zahrádkářů, kteří mají mnoho 
nových a rezistentních odrůd jab-
loní, ale také nové odrůdy hruš-
ní. S roubováním musíme letos 
pospíchat, neboť letošní jaro si 
také pospíšilo a už všechno raší. 
Nezapomeňte také na zakrácení 
klematýsu. U tohoto není pravi-
dlo jak a do jaké délky zakrátit. 
Klematys kvete z nových výhonů, 
které letos narostly, nekvete ze 
starého výhonu, proto můžeme 
libovolně zakrátit podle našeho 
uvážení a podle místa, kde máme 
tento vysázený. Také s řezem růží 
je nejvyšší čas, už jsou také nara-
šené, jak řezat jsem vám naznačil 
v minulém čísle novin.

Letošní mírná zima nám přida-
la práci s pletím na skalkách a na 
okrasné zahrádce. Plevel nezmrzl 
a roste nerušeně od podzimku 
dále. Také na přihnojení ovoc-
ných stromků a keřů je nejvyšší 
čas. Upravte mísy kolem ovocných 
stromků a keřů, přidejte kom-
post, trochu rašeliny a přihnojte 
GERERITEM nebo jednoslož-
kovými hnojivy-ledkem, síranem 
draselným a superfosfátem. Na 
trhu už se objevil nový cererit i se 
stopovými prvky, který nám ještě 
více vylepší půdu.

Také upravte záhony jahod-
níků, odumřelé a suché listy od-
straňte a přihnojte, můžeme pou-
žít také cererit.

Ošetřete stromy okousané hlo-
davci. Poškozená místa uhlaďte, 
desinfikujte octem a zatřete fer-
mežovou barvou, nejlépe hnědou. 
Také začíná práce s výsevem ze-
leniny, můžeme vysévat mrkev, 
petržel i kadeřavou, cibuli, ředk-
vičku, v teplejších polohách už 

také hrášek a salát. Vysazujte letní 
česnek a cibuli sazečku. Také si 
už připravte půdu ve sklenících 
a fóliovnících k výsadbě paprik 
a rajčat a už můžeme připravit 
půdu pro výsadbu brambor. Jestli 
se u vás vyskytuje na bramborách 
drátovec nebo ve sklenících mšice 
a molice, měli byste používat před 
setím nebo sázením DUSÍKATÉ 
VÁPNO. V březnových novinách 
v roce 2005 jsem vám obšírně 
popsal výhody tohoto vápna a po-
prosil vás, abyste si tento článek 
schovali pro příští léta, pokud se 
neobjeví nějaká novinka. Na mých 
přednáškách jsem zjistil, že to 
mnozí nevědí a na toto téma mám 
mnoho dotazů, tak si dovolím 
ještě jednou tento článek napsat. 
Čtrnáct dnů před sázením nebo 
setím rozhodím na vlhkou půdu 
30 až 50 g na jeden metr čtvereční 
a mělce zapravím, zakopu hraběma 
do půdy. Toto nám zeminu ozdra-
ví a to tím, že vysokým obsahem 
vápna 50% CAO a organicky vá-
zaného dusíku, asi 20% N přímo 
podporuje úrodnost půdy. Pozvol-
ným a rovnoměrným postupem 
uvolňováním živin z hnojiva v pů-
dě ovlivňuje růst a vývoj rostlin 
a šetří půdní vláhu. Dále zvyšuje 
rostlinám dostupnost vápníku, 
který následně posiluje odolnost 
proti poléhání a napadání plísně-
mi. Likviduje napadení pozemku 
slimáky. Slimáci a jejich vajíčka 
jsou likvidovány hned v prvních 
dnech po aplikování vápnodusíku. 
Při cíleném použití vápnodusíku 
proti slimákům se toto napadení 
sníží až o 90 %. Také se snižuje 
výskyt plevelů. V prvních dnech 
po aplikaci svými účinky v pů-
dě hubí klíčící plevele a plevelná 
semena. Potlačuje také časté pů-
vodce houbových chorob rostlin. 
Velice snižuje nebo úplně odstra-
ňuje výskyt nádorovitostí košťá-
lovin (boulovitost kořenů). Je také 
ideálním urychlovačem kompostu 
a odstraňuje zápach i hmyz dopro-
vázející zraní kompostu. Od doby, 
kdy toto dusíkaté vápno používám 
ve sklenících, jsem neměl na rajča-
tech ani na paprice mšice, molice, 
ale ani plíseň. Tento článek jsem 
získal od odborníků na toto téma.

Už si zajistěte postřiky, které 
budeme potřebovat při dokvétání 
švestek a to: KALIPSO nebo ve-
lice osvědčený ZOLLONE, které 
se přestalo už vyrábět. V březnu 
při pěkném počasí už musíme po-
užít postřiku proti přezimujícím 
škůdcům a to hlavně mšice, ští-

tenky, puklice, píďálky, svilušku 
obecnou, květopase jabloňového. 
Postřiky na tyto škůdce jsou: AZ-
TEC-140 EW, nebo OLEOE-
KOL, TORANT, TALSTAR 
a další.

V  okrasné zahradě už můžeme 
ořezat okrasné trávy a také upravo-
vat řezem okrasné keře, ale jen ty, 
které nekvetou hned na jaře. Ten, 
kdo měl v minulém roce hodně 
napadený angrešt Americkým 
padlím, musí provádět postřiky 
a to už před květem a po odkvětu 
opakovat. K tomu jsou vhodné 
tyto přípravky: BAYLETON-23-
WP, BEATON-25-WP, KARA-
THANE-LC nebo RUBIGAN 
12-EC ale jen u angreštu, u rybí-
zu můžeme použít také DISCUS.

Pěstitelé kaktusů nespěchejte 
se zálivkou. Až se temena začnou 
zelenat, to znamená, že už se za-
čínají kořeny probouzet, tak asi 
14 dnů jen kaktusy rosíme a pak 
teprve zaléváme a to ještě v pří-
padě, že je máme na teplém mís-
tě. Můžeme také ošetřit kaktusy 
proti kořenovce nebo mšicím, a to 
přípravkem proti savému a žravé-
mu hmyzu.

Také pamatujte na přehození 
nebo prosetí kompostu, kterým 
obohatíme půdu, aby nám rostliny 
krásně narůstaly a plodily. V břez-
nu a dubnu navštěvujte přednášky, 
které pořádají zahrádkáři a tam 
máte možnost se zeptat na věci, 
které potřebujete pro zdárné pěs-
tování na vašich zahrádkách. Pro-
vádějte také řez mladých stromků, 
které jste sázeli na podzim. Tyto 
řežeme tak, že jim odstraníme 
dvě třetiny korunky, ale ty, kte-
ré sázíme teď na jaře, tak tam 
musíme provést velice krátký řez 
a sice boční obrost jen na 2 až 3 
očka a terminál na 5 až 6 oček, 
to proto, že stromek musí zároveň 
kořenit i růst.

Také ošetřete trávníky od me-
chu a přihnojte. Po oteplení ta-
ké ošetříme zimní česnek proti 
houbomilce česnekové. Můžeme 
použít některý z těchto přípravků: 
KARATE, BASUDIN 600-EW, 
RELDAN 40-EC, nebo SUMI-
THION SUPER.

Zadal jsem vám pro březen 
a polovinu dubna dost úkolů, tak 
ať se vám to podaří s úspěchem 
zvládnout a ať máte z vaší za-
hrádky jen samou radost a dobrou 
úrodu.

To vám všem čtenářům přeje 
Erich DUXA z BOROVÉ.
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kouzlo karetní symboliky

Vernisáží otevřelo Muzeum 
Hlučínska 21. února 2008 další 
ze svých výstav. Sbírka, která je 
zde prezentována, je výsledkem 
dlouholeté-
ho sběratel-
ského úsilí 
v y stavova-
tele, pana 
Mgr. Aloi-
se Nasadila. 
Předmětem 
výstavy je 
karetní te-
matika. 

Prostory 
h luč ínské-
ho muzea 
zaplnily po 
dobu ver-
nisáže zejména autorovi blízcí 
přátelé, kolegové z řad profesor-
ského sboru hlučínského gym-
názia, kde má za sebou dlou-
hou dráhu vyučujícího tělesné 
výchovy a anglického jazyka. 
Výstavu si nenechali ujít ani ně-
kteří kolegové – sběratelé i zá-
stupci města. 

Vystavené exponáty zahrnují 
sbírku karet, pohlednic, karet-
ních lisů, dóz na karty, skleně-
ných i porcelánových artefaktů. 
Vše má společný akcent v podo-

bě vztahu ke karetním symbo-
lům.  Soubory vystavených taro-
kových karet znázorňují lovecké 
výjevy, lidové motivy a zachycu-

jí také významné historické mil-
níky, scény ze života panovníků. 
Ke zhlédnutí jsou karty podle 
návrhu Mikoláše Alše i takové, 
které jsou doplněny o veršova-
né rady ke hře. U jednotlivých 
sad nechybí údaje o tom, koho 
jsou dílem a z jakého období 
pocházejí. 

V úvodu vernisáže autor neo-
pomněl objasnit, kde má původ 
jeho sběratelská vášeň a ozna-
čil ji v dobrém smyslu slova 
za „bláznovství“. Vyhradil si ji 

jako zvláštní činnost, která má 
vyplňovat jeho život vedle práce 
a starosti o rodinu. Prostřednic-
tvím trpělivého oslovování po-
tenciálních majitelů předmětů 
s karetní symbolikou si vytvořil 
širokou síť kontaktů a vyslechl 
řadu  a v současné době je mi-
mojiné členem sběratelské spo-
lečnosti. 

Strasti života s mužem, jež 
propadl kouzlu karet, barvitě 
vylíčila i manželka, Jiřina Nasa-
dilová. Po-
tvrdila, jak 
náročné je 
m a n ž e l o -
vo hobby 
na prostor. 
O vše, co 
zdobí ka-
retní de-
kor, lze 
v domác-
nosti sbě-
ratele „za-
k o p n o u t “ 
i v ložnici. 
Po t ě š u j í -
cím však shledala, že manžel 
je obdivovatelem karet z uctivé 
vzdálenosti a karban je mu cizí.

Ve spolupráci s Muzeem 
Hlučínska se připravuje Karetní 

večer. Jeho konání bude ještě 
blíže upřesněno v regionálním 
tisku, během vernisáže se ho-
vořilo o datu 11. dubna 2008 
a místem konání se má stát Zá-
mecký klub.

Myšlenka o zřízení prvního 
karetního muzea právě v Hlučí-
ně se také stala tématem, avšak 
Muzeum Hlučínska nedisponu-
je zatím pro tento záměr vhod-
nými prostory, kde by mohla být 
sbírka natrvalo umístěna. Jisté 

však je, že do Světa karetních 
her budete moci vstoupit denně 
kromě sobot až do 20. dubna 
2008, kdy se uvolní místo další 
expozici.

PianoserVis Fiedor
oPraVa a Prodejna klaVírů – Pianin

Provádíme
ladění

a veškeré odborné opravy klavírů
na profesionální úrovni

s dlouholetou zkušeností
a tradicí.

Ahepjukova 17, 702 00 Ostrava, Tel.: 596 635 827, 604 690 566
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křížoVka

Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho …(tajenka).
                     Dostojevskij

VODOROVNĚ: A. Přivádět na svět. B. Tu máš; znoj; chemická 
značka yterbia. C. Značka mouky; sníst (nář.); oblečení. D. Jak (sloven.); 
členovci; enzym; tolik (nář.). E. Skvrna; skalní útvar; ctihodný člověk; 
tvrdá souhláska; značka tuny. F. Buvolec; judistický chvat; taneční krok. 
G. Protože (zast.); národní umělec; SPZ Klatov; snížený tón. H. Tuk; 
konstrukce; kráter na Marsu. CH. Měkká souhláska; konec (franc.); značka 
délky; předložka. I. Spojka; indický hudební nástroj.

SVISLE: 1. Puchýřek. 2. Ohyb trupu. 3. Pracovní oděv. 4. Nůše 
(nář.); patřící mně. 5. Holicí mýdlo (nář.). 6. Značka aut; SPZ Olomouce; 
rychlá rota; římská 4. 7. TAJENKA. 8. To (angl.); chemická značka terbia; 
auto; konce modlitby. 9. Ubrus (nář.); chemická značka dusíku; značka met-
ru; popěvek. 10. Souhlas; hvězda v souhvězdí Kefeus. 11. Tučné (nář.). 12. 
Lehká doba v hudbě. 13. Písmeno abecedy; čaj; značka jednotky času.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 3. 2008. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za únor je Josef Kusý, Opava.   Blahopřejeme.

ProGram kina mír Hlučín
březen 2008

náVštěVa Hasičů u biskuPa

pátek 14. 3. v 17.00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
MP, USA – animovaný. V českém znění. 

sobota 15. 3. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 16. 3. v 17.00 hod.
VÁCLAV
MP, ČR – komedie. 

neděle 16. 3. v 15.00 hod.
KOUZELNÁ ROMANCE
MP, USA – pohádka. V českém znění. 

pátek 21. 3. v 19.30 hod., sobota 22. 3. a neděle 23. 3. v 17.00 hod.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
MP, ČR – thriller. 

sobota 29. 3. v 17.00 a 19.30 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
MN, USA – politický, komedie. 

neděle 30. 3. v 15.00 hod.
ŘÍŠE HRAČEK
MP, USA – komedie, pohádka. V českém znění. MP

Dolní Benešov apeluje pro-
střednictvím svých webových 
stránek na občany, aby v co nej-
větší míře využívali podmínky, 
jaké město vytváří pro třídění 
odpadů. 

Hlavním účelem třídění od-
padů je zredukovat objem cel-
kového komunálního odpadu 
a vytřídit z něj ty složky, které je 
možné dále využívat. Tato a po-
dobná tvrzení již občané s velkou 
pravděpodobností zaznamenali 
v hromadných sdělovacích pro-
středcích.

Také město se však může po-
dílet na výchově k zodpovědněj-
šímu zacházení s odpady, podob-
ně jako to činí Dolní Benešov. 
Seznamuje své obyvatele s růz-
nými druhy odpadů a pravidly 
pro jejich další zužitkování, aby 
nedošlo k tomu, že si snad někdo 
nebude vědět rady, kam s tím či 
onakým odpadovým materiálem.

Také v roce 2008 proběhne 
dvakrát svoz velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů.

Termínem prvního svozu 
v tomto roce bude sobota 15. 
března a od svozu se jako již 
tradičně očekává, že se lidé zba-
ví nepotřebných kusů nábytku, 
matrací, koberců, nefunkčních 
elektrických spotřebičů, chemic-
kých látek (rozpouštědel, barev, 
kyselin, kosmetických příprav-
ků, olejů..). Za předmět svozu 
nemůže být považován stavební 

materiál, ten nalezne své místo na 
skládkách komunálního odpadu. 

Svoz plastů bude městem za-
jišťován každou druhou středu 
v měsíci.

K nim se vztahuje doporučení 
co nejvíce minimalizovat objem 
plastových obalů, tedy stlačit je 
tak, aby zabraly co nejméně mís-
ta ve sběrných pytlech. Plasto-
vé obaly znečištěné škodlivými 
látkami (chemikáliemi, motoro-
vými oleji) patří do svozu vel-
koobjemových a nebezpečných 
odpadů, podobně jako velké kusy 
plastů, polystyren, plenkové kal-
hoty, sklo či konzervy. 

Ke třídění skla se využívají 
sběrné zvony barevně odlišené 
pro sklo čiré a barevné. Je třeba 
akceptovat pravidlo, že okenní 
tabule, ač jsou čiré, patří do ná-
dob pro sklo barevné. Pro jejich 
ukládání jsou určeny zářezy na 
bocích sběrných nádob.

Přestože popelnice vypadá, že 
snese různý odpad, ve skutečnosti 
do ní patří jen domovní odpad 
zbylý po vytřídění využitelných 
složek.

Již z názvu slova je patrné, 
že do ní má směřovat zejména 
popel, a to (v zájmu bezpečnosti) 
ve vychladlém stavu.

Odměnou za poctivé třídění 
má být konstantní poplatek za 
svoz odpadu i šetření kapacitou 
místní skládky v zájmu toho, aby 
mohla fungovat ještě řadu let. 

dolní benešoV aPeluje V zájmu třídění odPadů

Biskupa Ostravsko-opavské 
diecéze Františka Václava Lob-
kowicze navštívila začátkem led-
na delegace složená z členů Sboru 
dobrovolných hasičů v Bobrov-
níkách. Tito dobrovolní hasiči 
k duchov-
nímu zaví-
tali i proto, 
aby mu po-
přáli k jeho 
šedesát ým 
na ro z en i-
nám.

S bis-
k u p e m 
dobrovolní 
hasiči spo-
l u p r a c u j í 
dlouhodobě 
a u příleži-
tosti oslav 75. výročí založení 
sboru v roce 1999 se Lobkowicz 
dokonce stal čestným členem 
sboru. „Nejedná se o členství 

papírové. Jsme v neustálém kon-
taktu. Nejen v písemném, ale 
i v osobním,“ řekl jeden z dob-
rovolníků.

Také proto hasiči biskupa na-
vštívili v jeho ostravském sídle.

„Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavého z pracovních i osob-
ních aktivit Otce biskupa,“ do-
dal hasič.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
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czecH Point 

zPráVa slezsko-německéHo sVazu

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA
ŠTENCEK

NA VALECH 13, HLUČÍN

Pro jarní sezónu Vám připravila
tuto nabídku

zeleninová a květinová semena

sazečku, sadbové brambory, hnojiva,
postřiky, cibuloviny,

zeminy, květináče,
truhlíky, 

okrasné keře a ovocné stromky,
a jiné

Na jakékoliv dotazy
Vám odpovíme na novém tel. čísle 732 655 851

Také v rámci hlučínského 
mikroregionu si pečlivě budu-
je své místo služba, která ob-
čanům usnadňuje komunikaci 
s institucemi. Czech POINT 
neboli Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál je 
místem, kde každý člověk může 
získat všechny informace o úda-
jích, které o něm vede stát v cen-
trálních registrech. 

Zatímco v loňském roce mohl 
občan na jednotlivých místech 
Czech POINTu zažádat o výpis 
z Katastru nemovitostí, z Ob-
chodního rejstříku a ze Živ-
nostenského registru, od ledna 
letošního roku mohou stejnou 
cestou žádat o výpis  Rejstříku 
trestů.

V horizontu blízké budouc-
nosti se počítá i se spuštěním 
dalších agend. Nebude tedy již 
nemožné získat ověřené výpisy 
z centrálních evidencí a rejstříků 
na jediném místě, bez nutnosti 
navštívit několik úřadů státní 
správy. 

Do systému Czech POIN-
Tu se postupně zapojují krajské 
úřady a matriční úřady v rámci 
celé České republiky. Dále bu-
dou přibývat Czech POINTy 
i na pracovištích České pošty 
a v kancelářích Hospodářské ko-
mory.

Vydávání výpisů z Rejstříku 
trestů však zatím na těchto dvou 
místech není aktuální, neboť se 
o této možnosti vedou intenzivní 
jednání s ministerstvem sprave-
dlnosti. 

Smyslem projektu je ušetřit 
lidem čas, nervy i peníze, které 
často padly na zdlouhavá dojíž-
dění do okresních měst, hodino-
vá čekání a bezradný boj se státní 
byrokracií.

Protože systém může elimi-
novat nároky na čas i na finance, 
je dobré vědět, kde se místa 
Czech POINT v blízkosti vaše-
ho bydliště nacházejí. V rámci 
obcí Hlučínska na ně natrefíte 
na obecních úřadech obcí Bo-
latice, Dolní Benešov, Hlučín, 
Hrabyně, Kobeřice, Kravaře, 
Ludgeřovice, Píšť, Sudice a Ště-
pánkovice. Buďte připraveni na 
skutečnost, že výpisy z centrál-
ních evidencí jsou zpoplatněny 
na základě zákona o správních 
poplatcích.

Úřady jsou oprávněny zpo-
platnit vydání výpisů částkou 
100 korun za první stranu a 50 
korun za každou následující při 
výpisech z Katastru nemovitostí, 
z Obchodního rejstříku a Živ-
nostenského rejstříku. Za výpis 
z Rejstříku trestů je vyžadováno 
50 korun. 

Dne 19. ledna 2008 se usku-
tečnilo 1. slezsko-německé se-
tkání svazů v zámku v Krava-
řích. Tohoto setkání se zúčast-
nily německé svazy z Opavy, 
Kravař, Ludgeřovic, Hlučína, 
Bolatic a Štěpánkovic.

Setkání se zúčastnila také 
prezidentka shromáždění Něm-
ců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku paní Irena Kuncová. Se 
svým programem pak vystou-
pily pěvecký sbor a dívčí sbor 
Kravaře, pěvecký sbor Opava, 
Bolatice a naše mažoretky.

Slezsko-německý svaz ozna-
muje všem občanům, že od 
března bude znovu v provozu 
relaxační místnost pod kultur-
ním domem (REHA - míst-

nost). V provozu bude každý 
pátek a podle zájmu občanů 
je možno provoz o nějaký den 
prodloužit. Relaxační zařízení 
jsme oproti loňskému roku díky 
firmě AKZO Nobel Opava ješ-
tě doplnili o tři posilovací stro-
je. Takže teď je možno využívat 
kromě stávajících strojů: elip-
tický a chodecký trenažér, roto-
ped, masážní lehátko a nové po-
silovací stroje ( ULTIMATE, 
CARDLO a TITAN 4). Dále 
je možno ještě využít infra-ka-
binu, bio lampu a gymnastické 
míče. Věříme, že hlavně senioři 
využijí této příležitosti k utuže-
ní a posílení svého zdraví.

Tímto zveme všechny zá-
jemce, hlavně z řad seniorů.

tříkráloVá sbírka – Výsledky jednotliVýcH obcí

V rámci Tříkrálové sbírky 
2008, kterou již poosmé orga-
nizovala Charita Hlučín ve 25 
obcích Hlučínska, byla vykoledo-
vána částka 1 425 205 korun.

Z uvedené částky zůstane 
Charitě Hlučín dle celostátně ur-
čeného klíče 65 %, což předsta-
vuje sumu 926 383,25 korun.

Na tomto úžasném výsledku 
se podílelo 268 dobrovolnických 
skupin koledníků z celého Hlu-
čínska.

Chceme nyní co nejsrdečněji 
poděkovat všem, kteří nám v prů-
běhu sbírky pomáhali. Děkujeme 
starostům a zaměstnancům obcí, 
kteří nám vyšli vstříc při pečetě-
ní a rozpečetění kasiček, infor-
mování občanů a při konečném 
sčítání vykoledovaných peněz. 
Vážíme si pomoci duchovních 
správců farností, kteří nám po-
mohli s propagací a organizací 
sbírky. Děkujeme všem velkým 
i malým koledníkům, kteří ra-
dostně přinášeli poselství poko-
je, lásky a míru do jednotlivých 
domácností. A hlavně děkujeme 
Vám všem, kteří jste přijali na-
še koledníčky a přispěli jim do 
kasiček. Děkujeme, že nám po-
máháte!!!

Za Charitu Hlučín
Kateřina Krzikallová,

Lukáš Volný

OBEC    vybraná částka
Antošovice  21 009,50 Kč
Dolní Ben. + Zábřeh 92 090,50 Kč
Bělá    10 930,00 Kč
Hlučín - Bobrovníky 30 951,50 Kč
Bohuslavice  64 997,00 Kč
Bolatice + Borová 104 866,00 Kč
Darkovice   36119,50 Kč
Hlučín - Darkovičky 47 897,00 Kč
Hať    73 687,50 Kč
Hlučín - město 158 379,00 Kč
Chuchelná  35 574,50 Kč
Kozmice  55 628,00 Kč
Kobeřice    90 405,00 Kč
Kravaře + Kr. - Kouty 178 729,00 Kč
Ludgeřovice  98 336,00 Kč
Markvartovice 15 323,50 Kč
Píšť    61 427,00 Kč
Rohov  21 672,50 Kč
Strahovice   27 961,00 Kč
Sudice  19 797,50 Kč
Silheřovice  34 775,00 Kč
Štěpánkovice 90 722,50 Kč
Třebom    5 019,00 Kč
Vřesina  31 171,00 Kč
Závada    17 736,00 Kč
Celkem:    1 425 205,00 KčKultuní dům Hlučín

21. března 2008 v 19.00 hodin
Jožka Černý

Vstupné předprodej 250,- Kč, na místě 300,- Kč
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PozdraVy z Hlučínska, místoPisné PoHlednice

Čtení na pokračování, obec Hně-
vošice

Osady lidu s moravskou ma-
lovanou keramikou, kanelova-
nou keramikou a nálevkovitých 
pohárů z pozdní doby kamenné 
(2500-1800 př.n.l.), mohylník 

ze střední doby bronzové (1500 
- 1200 př.n.l.) se sekundár-
ně vloženými hroby z období 
Velkomoravské říše (9. stol.), 
pozůstatky lidu popelnico-
vých polí (1200 - 700 př.n.l.) 
a z 11. - 12. století v archeo-
logických nálezech potvrzují 
pravěké osídlení katastru obce, 
o kterém se dočítáme teprve 
z písemných pramenů z roku 
1288.

Tehdy Hněvošice nebo ta-
ké Nebožtice náležely bratřím 
Trutvínovi a Vítkovi z Hně-
vošic. Ves byla samostatným 
rytířským statkem v manské 
závislosti na opavských kní-
žatech. Zbyněk Hřivnáč na 
Hněvošicích se stal spojencem 
husitsky orientovaného pána 
Lacka z Kravař. Od válek hu-
sitských byla obec v majetku 

rodiny Kyjovců z Lukavce na 
Hněvošicích, jimž kníže Vik-
torin z Poděbrad v roce 1475 
statek propustil v manské zá-
vislosti. V 16. století se v drž-
bě Hněvošic vystřídala řada 
majitelů (Bystřičtí ze Studnic, 

Šlevičtí z Kravař), z nichž Mi-
kuláš Tvorkovský z Kravař se 
roku 1573 dostal s poddanými 
obce do mnohaletého sporu, 
když je nutil do robotních po-
vinností k hněvošické tvrzi, 
dvoru, folverku, mlýnu, ryb-
níku, rolím, lukám, ale také 
hláskám a poskytování povozů. 
Nakonec před rokem 1582 pro-
dal hněvošický statek Adamu 
Šafgoči z Tisovic.

Tehdy byl v Hněvošicích ta-
ké zbudován svobodný dvůr, 
který další století vlastnily růz-
né šlechtické osobnosti. Hně-
vošice ale držel evangelický 
rod Šafgočů, který se podílel 
na protihabsburském odboji 
za dánské diverze a protivald-
štejnské razie na Opavsku v le-
tech 1626 - 1634. Po vojenském 
obsazení Opavy v roce 1607 

majitel Jiří Šafgoč přiznal, že 
zbraň je schopno nosit v Hně-
vošicích 17 sedláků i s fojtem, 6 
zahradníků, 1 mlynář a 1 osoba 
stavu rytířského na svobodném 
dvoře.

Tento majitel v letech 
1626/1627 ve svém opavském 
domě na Dolním nám. č. 5 
provdal 6 svých dcer za dů-
stojníky dánského velitelského 
štábu většinou českého původu. 
Při jedné cestě z Opavy do 
Hněvošic byl Jiří Šafgoč pře-
paden 200 císařskými rejtary 
vedenými biskupským manem 
LJ.Gašinským z Gašína a od-
vlečen do Ratiboře. Proto také 
po porážce odboje v Hněvoši-
cích byla ubytována c. k. po-

sádka kapitána Hanse Spanga, 
která obec rabovala 3 roky. Ze 
sedmi dcer Jiřího nakonec ma-
jetkové podíly Hněvošic získa-
la Kateřina, provdaná za J. J. 
Šarovce, a její potomci. Za Jana 
Kryštova Šarovce z Šarova měl 
roku 1721 majitel v Hněvoši-
cích 4 zahrady, mlýn o jednom 
složení, krčmu, rybník, dvůr 

a v obci žilo 14 sedláků, 16 
zahradníků a 10 domkařů. Na 
místě vyhořelé tvrze zbudoval 
menší barokní zámek, který po 
připojení Hněvošic hrabětem 
Wilczkem k Oldřišovu v roce 
1795 ztratil původní funkčnost 
a časem zanikl jako hospodář-
ská budova zdejšího dvora.

Roubený dřevěný barokní 
kostel sv. Petra a Pavla (Nej-
světější Trojice) s ohradní zdí 
postavený roku 1730 byl obno-
ven v roce 1842 a je ojedinělou 
kulturní památkou.

Škola v Hněvošicích vznikla 
v roce 1817, školní budova po-
stavena v roce 1841, další škola 
postavena v roce 1959.

Po připojení k ČSR v roce 

1920 měly Hněvošice rozlohu 
598 ha, 620 obyvatel, 90 do-
mů, parní cihelnu z roku 1905, 
myslivnu a Zikalův mlýn.

„Hněvošický háj“ uznaný 
v roce 1969 za přírodní rezer-
vaci se vyznačuje karpatskou 
květenou nížinného lesa.

Pokračování příště

Hněvošice, kostel, škola, vilka a hostinec foto datované 1917

Hněvošice, dřevěný barokní kostel, foto datované 1992

V KULTURNÍM DOMĚ HLUČÍN

vystoupí

16. dubna 2008 v 19.00 hodin

MIROSLAV DONUTIL
v pořadu 

CESTOU NECESTOU

Ostravská 18, Hlučín, cena 300,- Kč a 260,- Kč

Tel.: 595 043 397, pokladna: 558 270 100

V bolaticícH o PrázdninácH Vyroste Ve sPortoVní Hale
Horolezecká stěna

V červenci letošního roku 
provede firma Tomáš Pilka, 
Hodonín vybudování nové ho-
rolezecké stěny.

Možnost sportovního vy-
žití bude u nás opět rozšířeno 
a snad vznik horolezecké stěny 
podpoří vznik dalšího sportu 
u nás.

Největší zásluhu na tom, 
že bude tato stěna v nové tělo-
cvičně vybudována, má firma 
Unex, a.s., která přispěla část-
kou 150 tisíc korun již v loň-

ském roce a také letos přispěje 
podobnou částkou. Firma Is-
otra, a.s., se rovněž zapojila do 
sponzorování rozvoje sportu 
v naší obci a přispěla na „ho-
rostěnu“ částkou ve výši 50 ti-
síc korun. 

Finančně se na výstavbě 
horolezecké stěny bude po-
dílet také pan Josef Vavřínek 
a pravděpodobně i Česká spo-
řitelna ,a.s., Opava.

Mgr. Herbert Pavera
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třešňoVou alejí (čtení na PokračoVání)

Pokračování z minulého čísla
11
Vánoce za dveřmi, vůně va-

nilky, skořice a punče. Teplo 
v kuchyni u kamen, rozzářené 
dětské oči a matčina ustaraná 
tvář. Modlitby v kostele poprvé 
vyznívaly úzkostně. Příprava na 
zrození Pána Edeltraud netěšila, 
ale děsila. Jakýsi nepopsatelný 
stesk a touha jí prostupovaly víc 
než štěstí z narození Krista. Po-
zorovala malé sourozence a pře-
mýšlela nad tím, proč ona sama 
necítí radost, proč se netěší na 
boží narození, proč jí nezáří oči, 
proč vnímá ustaranou matčinu 
tvář.  Otec na fotografii v kuchy-
ni byl stále vážnější, a když služky 
pustily hodně nahlas Lily Marle-
ne, zdálo se, že pláče. Věděla, že 
je to nesmysl, vojáci nesmí plakat, 
ale byla tady Inge…

Edeltraud přestala chodit na 
statek k Inge, Inge začala chodit 
k nim. Pokaždé s sebou přinesla 
výhrůžku, Edeltraud si pokaždé 
uvědomila, že otec může snadno 
zemřít. Inge už nebyla zábavná 
a její matka už nebyla laskavá. 
V jejich domě sice znovu pano-
val řád a pořádek, ale laskavost 
zmizela. Místo ní vstoupila do 
domu nenávist. Zprvu nenápad-
ná, rodila se z žalu, ale posilo-
vána emocemi rostla. Edeltraud 
ji cítila, neuvědomovala si ji, ale 
cítila ji silně, proto radši zůstá-
vala doma v jejich nespořádané, 
trochu chaotické a chladné do-
mácnosti, která poskytovala více 
pocit bezpečí. Inge se přesunula 
k nim. Nikdo neměl sílu vykázat 
ji, přijímali ji jako raněnou, stara-
li se o ni, pečovali o to, aby jí bylo 
dobře. Zvykla si. Po několika 
týdnech s ní ale přicházela ona 
nenávist zrozená žalem, výčitka 
beze slov, výhrůžka životu. A do 
toho Lily Marleene…

Lily Marleene zněla i na vý-
chodní frontě. Večer zavátí sně-
hem a udolaní třicetistupňovým 
mrazem, zalezlí v dírách jako 
zvířata, posílení šnapsem zpívali 
vojáci ušlechtilé armády tuto tkli-
vou píseň a řvali vzteky a plakali 
lítostí. Ustupovali. Přes všech-
ny strategické řeči, přes všechny 
agresivní povely, přes všechny lži 
navykládané shora dolů věděli, 
že nastal zlom, a někteří tušili, 
že zásadní. Vojáci, kteří se proti 
nim valili a zatlačovali je zpět do 
Evropy, nebyli vymrzlí, vyčerpa-
ní a vyděšení. Byli divocí, odpo-
čatí, odolní a odhodlaní. Otec 

Edeltraud netušil nic o čerstvých 
posilách z Mandžuska, na vlast-
ní oči ale viděl živou sílu rudé 
armády.

Edeltraud nic o ústupu ne-
tušila. Celá Třebom očekávala 
každým dnem dobytí Moskvy. 
Nikdo nepochyboval o tom, že 
válka končí a že nastane nové 
uspořádání. V Třebomi očekávali 
návrat mužů, potřebovali, aby za-
se začali pracovat. Na jejich místa 
zatím slibovali zajatce z Ruska 
a Poláky. Na jak dlouho asi?

K jednotce Edeltraudina ot-
ce nastoupily, na místa padlých, 
čerstvé posily. Odpočatí pěta-
dvacetiletí říšští Němci vyrostlí 
na Hitlerově propagandě. Sálala 
z nich arogance, síla, bojovnost 
a chuť dokázat nemožné. Chlapci 
jako z propagandistického plaká-
tu. Světlé vlasy, světlé oči, bílá 
pleť, svalnaté tělo, čistá uniforma 
bez frontové patiny. Pohrdavě si 
měřili zubožené frontové veterá-
ny, vyhublé, vyděšené, bez víry. 
Přijeli vlakem od teplých snídaní, 
obědů a večeří, čistého prádla, 
měkkých kabátů, výkonnostních 
cvičení a ideových školení. Měli 
za úkol pozvednout bojovou mo-
rálku a oživit krev neporazitelné 
armády. Bylo jich v jednotce jen 
pět, arogance vydali za sto. Hluč-
ně se smáli, stříleli na vše, co 
se jim znelíbilo, a, jako správné 
šelmy, šli za pachem krve. Válku 
znali jen z instruktážních filmů. 
Mladí, silní, zocelení, pyšní na 
svou rasu, na svůj původ, na své 
sny.

Edeltraud poslali pro vajíčka. 
Přestože byla zima a krmením 
se šetřilo, slepice nesly jako divé. 
Edeltraud popadla košík, zabalila 
se do šátku a hupla do galoší. In-
ge s ní. Otevřela dveře a zadržela 
dech před náporem studeného 
vzduchu. Mrazivý závan větru 
a sněhu je zahnal zpět do před-
síně, ale vzápětí se odhodlaly 
do metelice vykročit. Sestoupily 
po schodech a Edeltraud zavadil 
pohledem o kamenickou značku. 
Zarazila se. Jak dlouho si na ni 
nevzpomněla? Ještě nedávno ji 
denně kontrolovala, myslela na 
věčnost, hladila ji a snila. Jenže 
teď jako by sny byly pryč. Netuši-
la, že s dámským kabátem, který 
si na podzim oblékla, odešel sen, 
s ním hra a dítě. Značka na scho-
dech zůstala. Nic víc. Edeltraud 
s Inge přeběhly dvůr a ukryly se 
s vydechnutím u slepic. Venku se 
ženili čerti.

Poledne na východní frontě 
bylo slunečné. Bílý sníh zářil, 
obloha modrá, stromy, příbytky 
i technika obalené bílou sně-
hovou vrstvou. Chvilkový klid 
působil nepatřičně. Válka se 
zastavila a svět ukázal pěknou 
tvář. Jenže prosincové poledne 
je krátké, slunce se brzy dostane 
k západu, mráz přituhuje a s brz-
kou tmou přicházejí běsy.

Všichni frontoví veteráni vě-
děli, že s těmi mladými kohouty 
budou jenom problémy. Byli tady 
sotva pár dní a už to začalo. 
Přitáhli odkudsi holku, Ruska 
to byla, a všichni se na ní vy-
střídali. Děvče křičelo, skučelo 
a kňučelo, ale nic platno. Byli 
k nezastavení. Znásilňování rus-
kých žen bylo zakázáno, dbalo se 
na čistotu rasy. Nikdo ze starých 
ale neměl odvahu cokoliv říct. 
Stáhli se do sebe a čekali, až 
se bouře přežene. Děvče mě-
lo oči Edeltraud. Velké, hnědé, 
vyděšené. Leželo v koutě jako 
velká živá věc a nevěřilo tomu, 
že tohle patří do života. Když 
se vojáci vydováděli, chtěli, aby 
rychle zmizela. Nemohla vstát. 
Jeden z nich ji praštil. Ani pak 
nemohla vstát. Kopali ji. Ani 
pak nevstala. Co s ní? Jeden 
z vojáků ji zastřelil. Pak ji zaba-
lili do hadrů a odnesli kamsi do 
širokého prostoru, tam ji poho-
dili a vrátili se do srubu. 

Po všech koutech se rozlehla 
tma. Otec Edeltraud se chystal 
na hlídku. Jeho tělo ovládl lehký 
třas. 

Edeltraud opatrně kladla va-
jíčka do košíku. Některá byla 
ještě teplá. Děvčata pookřála. 
Zapomněla na okolní svět a nad-
šeně hledala další a další vejce, 
počítala je a ukládala do košíku.

Otec Edeltraud, důkladně 
zabalený, obcházel stanoviště 
a popoháněl čas. Bílé pláně zá-
řily i ve tmě, takže, přestože byl 
prosinec, tma nebyla úplná. Sví-
ral zbraň a napjatě se rozhlížel. 
Každý okamžik nepozornosti 
mohl znamenat smrt. Rusové se 

v bílých kombinézách vynořo-
vali náhle, bez varování, zabíjeli 
a stejně rychle, jako se vynořo-
vali, také mizeli. Dvouhodinová 
noční hlídka nabízela téměř jis-
tou smrt. Otec Edeltraud často 
míval pocit, že by bylo lepší než 
v tomhle čase rychle umřít, ale 
nebylo jisté, že by smrt přišla 
rychle. Každé zranění v tomhle 
nelítostném mrazu přinášelo 
muka pekelnější než smrt. 

Třásl se. Možná to bylo ne-
snesitelným mrazem, možná 
strachem, možná těma očima… 
Ještěže je Edeltraud tak daleko.

Edeltraud s Inge dokonči-
ly svou práci. Košík byl plný. 
Schoulily se do sebe a odhodlaně 
vyběhly na dvůr. 

Z bílé pláně na východní fron-
tě se s nelidským řevem vyřítila 
postava v bílém obleku. Zaznělo 
pár výstřelů a muž, který držel 
hlídku s otcem Edeltraud, se 
skácel k zemi. Otec Edeltraud 
ztuhnul, sklonil se k muži, chtěl 
ho nadzvednout, ale neměl sílu. 
Vtom se vynořila další bílá po-
stava. Otec Edeltraud pochopil, 
že muž je na lyžích. Blížil se 
obrovskou rychlostí po sněhu, 
nelidsky řval a střílel.

Otec Edeltraud zavřel oči, 
stisknul spoušť a začal zoufale 
střílet kamsi před sebe. Když 
po chvíli otevřel oči, přízrak byl 
pryč. Znovu se sklonil k muži, 
ležícímu u jeho nohou. Přál si, 
aby byl mrtev. Smrt lepší než 
peklo raněného na téhle zmrz-
lé frontě. Muž se však pohnul 
a zasténal. Otec Edeltraud cítil, 
že mu přes všechen mráz, sníh 
a děs po tváři stékají slzy.

Edeltraud vběhla na schody, 
uklouzla, zavrávorala a spadla. 
Košík jako zázrakem ochránil 
vejce. Až na jedno.

Vypadlo z košíku přímo na 
značku na schodech, křáplo 
a rozbilo se. Načervenalý žloutek 
zazářil na zasněženém schodišti 
jako krev. 

Pokračování příště
Eva Tvrdá

KOUPÍM RODINNÝ DOMEK
K NASTĚHOVÁNÍ NA HLUČÍNSKU

maximálně 2 nebo 3 místnosti
NE U HLAVNÍ CESTY

nebo vyměním za družstevní byt v Opavě 5
Volejte: 733 192 225
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kdo je Podnikatel
V minulém čísle ZH jsme si 

vysvětlili, co to je podnikání, co 
může přinést, ale i vzít. Otestovali 
jsme, zdali máme předpoklady pro 
podnikání a poukázali na „akční“ 
inteligenci, která je potřebná pro 
všechny činnosti a z nich vyplýva-
jící výsledky. Citovali úspěšného 
podnikatele pána T. Bati, který se 
vyjádřil:  „Každý podnikatel pro-
dukuje 3 věci v následujícím po-
řadí: sebe, podnik (systém) a pro-
dukt (výrobek, nebo službu).“ 

Všichni víme, že úspěšní pod-
nikatelé mají velké domy, auta, 
mnoho peněz,… to jsou jejich 
viditelné „vnější“ výsledky jejich 
úsilí. Na druhé straně nevidíme 
jak velkou cenu museli za tyhle 
výsledky „zaplatit“ svým časem, 
prací a dalšími hodnotami… Jak 
se praví v jedné televizní reklamě 
za úspěch se platí - v tom lepší 
případě penězi, v horším - velkým 
množství času, zničenými osobní-
mi i rodinnými vztahy, vlastním 
zdravím…

Podnikatel, to je člověk, který 
to dokáže. Jeho znakem je, že 
rozumí sám sobě, zná své chyby, 
je schopný na sobě pracovat, nemá 
problém komunikovat s ostatními 
a hlavně nekrade a nelže. Počáteč-
ní neúspěch ho neodradí, naopak 
posilní a motivuje. Zvládá stres, 
má odpovědnost a plní dané slovo. 
Kombinuje skromnost, schopnosti 
a pochopení pro reálný svět. Mů-
že a nemusí být vzdělaný, musí 
být pracovitý a dobře znát svého 
zákazníka. Na otázky dává od-
povědi, a pokud je nezná, přizná 
to. Podnikatel je osoba, která nese 
rizika za to, že kupuje za ceny, 
které jsou dané, a prodává za ceny, 
které jsou nejisté. Podnikatel se 
vyznačuje přebíráním rizika, plá-
nováním obchodních jednání, ve-
dením lidí, kteří uskutečňují jeho 
plány a on jim za to platí, a vlast-
nictvím výrobních, organizačních 
a obchodních prostředků. Častěji 
je však podnikatel vymezován ja-

ko inovativní jedinec vytvářející 
hodnotu pro zákazníky. Podni-
katel neustále vyhledává změny, 
reaguje na ně a využívá jich jako 
svých příležitostí.

Mezi klíčové charakteristiky 
podnikatele dnešní doby patří 
kreativita, f lexibilita, schopnost 
a ochota riskovat a aplikovat no-
vé věci, zaměřit se na důležité 
věci a pracovat s lidmi. A přitom 
studenti středních, vysokých škol 
říkají: ukažte (řekněte, dejte mi 
návod) mi, CO mám dělat, JAK 
to mám dělat a KDY to mám 
udělat. Student se takhle vzdává 
své odpovědnosti. A přenáší zod-
povědnost za vlastní výsledky na 
školu, učitele,…a také po skončení 
školy to většina z nás dělá tak 
podobně. Je to samozřejmě poho-
dlné a špatné, nebo tak stejně se 
snaží v různých kurzech v rámci 
celoživotního vzdělávání  i v za-
městnání. Nejsou zvyklí brát na 
sebe osobní odpovědnost a radši 
přenesou zodpovědnost za vlastní 
výsledky na druhou stranu. Vždyť 
to všichni známe může za to stát, 
škola, zaměstnavatel,… někdo ko-
lem nás kromě naší osoby. Dospě-
lý lidé mají mít „sílu unést“ svoji 
odpovědnost, která by měla být 
proaktivní a obsahovat volbu, což 
znamená svobodu. 

Ke slonovi přišlo šest slepců. 
Jeden se dotkl jeho boku a pro-
hlásil: „Slon je jako stěna.“ Druhý 
se dotkl jeho klu a řekl, že slon 
je jako oštěp. Třetí se přiblížil ke 
zvířeti, sáhl na chobot a tvrdil, 
že slon je jako sloup. Čtvrtý na-
hmatal slonovu nohu a bylo mu to 
jasné: „Slon je jako kmen stromu.“ 
Pátý cítil pod rukama ucho a ar-
gumentoval, že slon je jako vějíř. 
Šestý se poté dotkl jeho ocasu 
a řekl: „Slon je jako lano.“ A pak se 
slepci začali hádat, protože každý 
z nich byl přesvědčen o své pravdě. 
Každý však poznal pouze část, 
ale žádný neporozuměl celku.  
(Hindská bajka „Slepci a slon).“ 

Velmi podobné je to s defino-
váním osobnostních charakteris-
tik podnikatelů, resp. úspěšných 
podnikatelů. Podnikatel, který ve-
de firmu, je považován za kritický 
faktor jejího úspěchu. Podnikatel 
potřebuje mít určité znalosti ob-
zvláště v daném oboru podniká-
ní. Mohou samozřejmě najmout 
lidi s určitými specializovanými 
dovednostmi, které oni sami po-
strádají, ale musí mít dostatečné 
znalosti k tomu, aby věděli, že 
jejich podřízení dělají správné vě-
ci správně. Podnikatel musí mít 
také celou řadu specifických do-
vedností – prodejní, vyjednávací, 
manažerské, plánovací, týmové, 
komunikační a další, například 
rozhodovací, řešení problémů ne-
bo řízení konfliktů. Dále musí 
mít příslušné schopnosti, včetně 
inteligence. Znalosti, dovednosti 
a schopnosti jim umožňují při-
jít s životaschopnou a atraktivní 
vizí, zahrnující dlouhodobé cíle 
a strategie, a naplňovat tuto vizi 
v praxi. 

Psychologové se již dlouho 
snaží najít model osobnostních 
vlastností, který je pro člověka 
univerzální. Ukazuje se, že slib-
ným současným přístupem je tzv. 
pětifaktorový model osobnosti 
Big Five (McCrae, Costa), zahr-
nující pět osobnostních charak-
teristik: extroverzi, svědomitost, 
přívětivost, otevřenost ke zkuše-
nosti a emoční stabilitu. U dvou 
z těchto vlastností výzkumníci již 
dříve předpokládali, že jsou pro 
podnikatele obvyklé a že by v nich 
měli dosahovat vyšších hodnot. 
Konkrétně  jde o extroverzi (vní-
manou jako důležitou pro shánění 
kontaktů, zákazníků a jednání 
s jinými lidmi obecně) a otevře-
nost vůči zkušenosti (potřebnou 
zejména pro objevování nových 
tržních příležitostí). Podnikatelé 
také musí být otevření vůči změ-
nám v podmínkách podnikání 
a být schopni rychle změnit stra-

tegie v případě, že to situace vyža-
duje. Když to dokážeme stáváme 
se podnikatelem, který  rozumí 
v první řadě sám sobě, je schopný 
pracovat na sobě i s ostatními lid-
mi kolem sebe. A opět myšlenka 
pána T. Bati na téma kdo jsou 
podnikatelé: „Jsme průkopníky, 
zbabělci se nevydali na cestu a sla-
boši se poztráceli cestou…“

Protože se sebekázeň neučí 
doma ani ve škole, mnozí lidé 
procházejí životem a očekávají, 
že jiní lidé jim kázeň opatří. Ve 
smyslu „řeknete mi, co mám dě-
lat, jak to má dělat a kdy to mám 
dělat“. Takovým způsobem chce 
žít velká část populace. Vzdělání 
se soustředilo v minulosti a bohu-
žel i dnes se soustřeďuje na úsilí 
vyhnout se rizikům, nikoliv na to 
jak získat prospěch z podstoupení 
rizika.

Naše školy produkují pět ná-
mezdných pracovníků na jednoho 
riskujícího podnikatele. A podle 
mého pozorování z první ruky 
profesoři vynakládají pětkrát to-
lik úsilí na to, aby žáky naučili 
vyhýbat se rizikům, než návo-
dům, jak navzdory všem rizikům 
dosáhnout úspěchu. Tak se lidé 
smiřují se životem, ve kterém jim 
důležitá rozhodnutí diktuje někdo 
jiný. Spolehli se na kázeň sta-
novenou vládou prostřednictvím 
nuceného kolabujícího sociálního 
zabezpečení, které jim má zajis-
tit klidné stáří. Pro hromadění 
dostatečné výši majetku musíte 
vyvinout vlastní kázeň.

Připusťte skutečnost, že jsme 
všichni na stejné lodi. Někteří, 
pravda těsně nad čarou ponoru… 
A hlavně zůstaňme optimisty 
a nemysleme si, že hůř už bylo…A 
taky neklesejte na duchu, žijeme 
přeci v právním státě… 

Zdraví vás s optimismem sobě 
vlastním…

Štefan Mikulášek 
E-mail: mikulasek@cbox.cz,
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 Vychází v druhém týdnu v měsíci 

oznámení
Připravuje se nahrávání II. CD hlučínských lidových písní.
Informativní schůzka se koná 28. 3. 2008 v 18.00 hodin v sále v Bohuslavicích.

Žádám i zpěváky z obcí, kteří se nezapojili do nahrávání I. CD, aby se tentokrát zúčastnili.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Rudolf Engi Kurka, Tel.: 733 192 225


