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Kouzlo letních táborů
Př iprav it dětem práz dniny plné zážitků není úkol
jednoduchý a organizační
záležitosti je vhodné řešit
s dostatečným předstihem.
Vý věsk y instit ucí zabývajících se prací s dětmi se
začínají zaplňovat pestr ými
nabíd k ami. Nejina k tomu
je i v Domě dětí a mládeže Hlučín, kter ý avizuje na
nadcházející léto pět všeobecně zaměřených tábor ů,
jeden příměstsk ý pro děti
od 6 do 9 let a jeden ozdravný poby t v Chor vatsku.
Vybrat spolehlivě nejzajímavější náplň prázdninového času v yžaduje naslouchat
především potřebám dítěte,
jeho zájmů m. Př i splnění
takov ých k ritérií v ýběru je
daleko pravděpodobnější, že
se dítě bude na tábor skutečně těšit. Vedle tematického
zaměření tábora a sk ladby
programu je více než žádoucí zajímat se o ekonomické
zajištění a pod í l dětí na
táborov ých činnostech.
Důvodů proč jet či nejet
na letní tábor můžeme najít
řadu. Dítě se na něm může
ocitnout ve chvíli, kdy rodič
nemůže zabezpečit hlídání,
pak tábor funguje jako místo, kam lze dítě odložit.
Zk ušení a obětav í vedoucí mohou pomoci dětem
plachý m, aby se osměl i ly
v širším okolí.
Na táboře se vedoucí projeví také jako v ychovatelé
a vhodně zvolený tábor může posílit u dítěte smysl pro
režim a řád.
Účast na letním táboře
v dítěti může evokovat dobrodružst ví. Tábor y zaměřené jednostranně pomá hají
rozvíjet někter ý z v yhraněnějších zájmů dítěte.

Opa kem ta kov ýc h jedinců jsou ti, kteří nejsou
v yhraněni v ůbec a baví je
spousta věcí. Pak se osvědčí
tábor zaměřený na r ůznorodé aktivit y
O zásady bezpečného v ýběru letního tábora se zajímá
mimo jiné také Ministerst vo vnitra České republiky,
které na sv ých webov ých
stránkách prezentuje několik užitečných rad.
Sa moz řejmost í je zjistit si provozovatele tábora,
přesnou adresu poby tu dítěte a termín návratu.
Dítě by mělo bý t rodičem
osobně předáno vedoucímu
oddílu. Vedoucí by měli bý t
připraveni zodpovědět veškeré dotazy ohledně kvalif ikace v ýchovných pracovníků. Informace o případných
omezeních u dítěte by měl
vzít na vědomí vedoucí oddílu.
Informace o prav idelně
užívaných lécích se předávají zdravotnímu personálu.
Ministerst vo v nitra samozřejmě apeluje zejména
na t y aspekt y letních tábor ů, které mohou poukazovat na možnou trestnou
č innost, proto posk y t uje
také rady pro případ, že se
dítě chová nápadně odlišně
a projev uje nechuť hovořit
o poby t u. V takov ých situacích může bý t na místě
i odborná pomoc.
Věřím však, že dostatek
informací o organizaci tábora může eliminovat potenciální nebezpečí, kter ým
bychom dítě v ystavili.
Ať vámi pečlivě v ybraný
a prověřený tábor představ uje pro vaše ratolesti zábav u, rek reaci i aktivní odpočinek!

CENA 3,- Kč

Zeleň oceněná řidiči
Túje vysazené v květináčích
tvaru krychle obsadily hlučínské
náměstí ve druhé polovině měsíce
března. Jejich účelem je obklopit
původní žulové kostky, jejichž
nešťastné umístění se vymstilo
několika couvajícím řidičům.
Tímto opatřením se Městský úřad snaží
obnovit bezpečnost provozu
na parkovišti i
zavděčit se těm,
kdo apelují na
nedostatek zeleně po rekonstrukci náměstí.
Rada města Hlučína projednala návrh na řešení problemati-

ky žulových kostek a částečného
ozelenění náměstí na své 19.
schůzi konané 6. srpna 2007. Řešení je dílem architektů Renaty
a Petra Májkových, autorů povr-

chové úpravy rekonstruovaného
náměstí.

První koláčobraní na Hlučínsku
Kulturní dům Hlučín vyzý vá veřejnost k účasti na historicky prvním koláčobraní na
Hlučínsku. Začátek akce je
naplánován na neděli 20. dubna 2008 od třinácti hodin.
Není třeba lámat si hlavu
nad tím, co vlastně koláčobraní znamená.
Vynořilo se totiž jako zcela
nový a neotřelý pojem. A dosud nerozhodnému návštěvníkovi pro rozhodnutí o účasti postačí stručná informace
o tom, že se pekárny působící

na Hlučínsku sejdou na společné půdě a představí zde své
výrobky.
K zakousnutí budou koláče
z pekařství v Bolaticích, Hlučíně, Dolním Benešově, Píšti,
Petřkovicích a Kobeřicích. Pokrm duchovní (nebo chcete-li
„dechovní “) obstará dechovka
pana Hrubého. Návštěvníkům
bude na místě umožněno objednat si ty nejchutnější koláče
na své rodinné oslavy.
Cena vstupenky činí lidových 30 Kč.

18. dubna 2008
„ETIOPIE“ PŘEDNÁŠKA
zámecký klub na Zámku v 18:00 hod
26. dubna 2008
„HLUČÍNSKÁ LILIE“ XXIV. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE
Kulturní dům Hlučín
Začátek akce: 9:00 hod (hlavní soutěže od 14:00 hod)
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Rybáři, pozor!

Jarní práce na zahrádce
V druhé polovině dubna už je
čas na důležité práce na zahradách. Jarní postřik proti přezimujícím škůdcům provádějte za
příznivého počasí a teplota musí
být nad 7 °C. Co máte použít už
víte z minulých novin. Nejlepší
je ve stadiu myšího ouška.
Koncem dubna už můžeme
začít roubovat jádroviny, ale čekejte až dobře odteče míza, záleží na teplém počasí. Můžeme
však pokračovat i v květnu, kdy
máme jistotu, že se rouby krásně
ujmou. U švestek před květem
nezapomeňte bílé lepové desky
zavěsit do korun stromů. Toto
vám radím každé jaro a přece
se stává, že jsou na přednáškách
dotazy, že švestka hodně kvetla
a po odkvětu že padají mladé
plůdky a v každém je malá dírka
a uvnitř je červ. Toto je způsobeno pilátkou švestkovou.
Druhá verze je ta, že máte
na zahradě švestku, která je cizosprašná a tím také malé plody opadávají. Proto při koupi
mladých stromků je třeba vědět, která odrůda je samosprašná
a která cizosprašná. Vyspělejší
zahrádkáři vám určitě poradí.
O postřiku švestek při dokvétání
jsem vám radil v minulém čísle
novin a také čím máte stříkat.
Tento postřik je velice důležitý
jestli chcete mít dobrou úrodu
na slivovici. Kdo si předpěstoval
zeleninu a také rajčata a papriky,
tak už je má určitě zasazeny ve
skleníku nebo pařeništi.
Když píši tento článek, tak
se nám zhoršilo počasí a přišlo
ochlazení, které nám zase nedovolí sázet a vysévat na zahradě.
Toto jaro je letos nevyzpytatelné, ale doufám, že se alespoň
v dubnu umoudří a bude teplejší
než koncem března, kdy byl ještě
sníh. Tento byl dobrý pro větší
závlahu a zpomalil rychle rašení.
Už je také čas na vysázení jiřin
a begonií. U těch keřů, které
už odkvetly provádějte výchovný
a udržovací řez, ať vám tyto keře
nepřerůstají a dlouho vám vydrží
na skalce. Některé po řezu ještě
znovu zakvetou, například Wajgelie. Po odkvětu, pokud neprší,
důkladně zalijte ovocné stromky
a keře, tím si zajistíte dobrou
úrodu. Kdo rouboval peckoviny,
tak pamatujte povolit roubovací pásky, ať vám tyto nezaškrtí
rouby. Zálivkou a mírným přihnojením se snažte udržet listy
u všech cibulnatých a hlíznatých



květin co nejdéle zelené, lépe se
vyvinou cibule a hlízy. U odkvetlých šeříku, zlatice apod.
odřežte odkvetlé laty a zakraťte
výhony.
Pokud neraší nově vysazené
stromky, hlavně broskvoně, vyndejte je ze země, trochu zakraťte
kořeny, postavte na 24 hodin
do vody kořeny a pak znovu vysaďte. Také musíme kontrolovat
ovocné stromky a to hlavně před
květem, kdy nám začínají nemoci
a škůdci. Když zachytíme třebas
padlí na jabloních v začátku, tak
stačí ustřihnout kousek napadené
větvičky a nemusíme stříkat celý
strom. Stále sledujte zdravotní
stav a dobrý růst stromků a keřů.
U těch odrůd, které rychle rostou, nehnojíme dusíkem. Také
hodně záleží na podnožích, na
kterých jsou naroubovány, ale to
by bylo na celý článek. Nechám
si to na zimní měsíce.
Je třeba věřit pořekadlu, že
dobře živený a dobře stříhaný
(řezaný) stromek je také méně napadán nemocemi i škůdci. Hlavně je třeba dbát na to,
aby stromek nebyl přehuštěný.
V květnu, v první polovině, už
také budeme vysazovat a vysévat
zeleninu, ale znovu vás upozorňuji, abyste nespěchali s vysazováním celeru.
Ten je nejlépe vysazovat koncem května až začátkem června.
Celer, když nachladne, tak jde
do květu a bulvy jsou malé. Při
sázení předpěstovaných paprik je
třeba otrhat všechny květy a popřípadě i malé plody. To proto,
aby dobře sazenice zakořenily
a dobře rostly.
Na přednáškách je hodně
dotazů ohledně řezu vlašského
ořešáku. Proto vás chci seznámit
s článkem specialisty na pěstování ořešáku Jaroslavem Matejskem z Nového Města nad
Metují. Ořešák po narašení je to
nejvhodnější termín pro začátek
řezu slabších větví do průměru
5 cm. Ořešák není nutné řezat
každý rok. Většinou si vytvoří
sám přirozenou korunku, až na
některé výjimky roubovaných
ořešáků, které příliš brzo vstupují do plodnosti. Předčasnou
plodností (dříve než se zapěstuje
korunka) může dojít k určité deformaci, kterou je třeba upravit
řezem. Způsob řezu: Výchovný
nebo tvarovací řez, po období
do pěti let po výsadbě děláme
u ořešáku jen pokud je nutný.

Prosvětlovací-tzv. průklest. Jedná se o odstraňování větví, které
zahušťují korunu, větví zlomených, suchých nebo jinak poškozených. U ořešáku se uplatňuje
v plodném věku stromu jednou
za několik let. Zmlazovací - jedná se o snižování korun přestárlých, které ve vrcholových částech větví prosychají, kde ustává
růstová aktivita nových výhonů
a tím se výrazně snižuje plodnost. Tento řez je vhodný např.
u jádrovin, ale téměř nevhodný
pro staré ořešáky.
Snížení koruny o polovinu
z původní velikosti, nebo dokonce o 2/3 málo který starý ořešák
dlouhodobě přežije. Na hluboký
řez reaguje mohutným obrůstáním nových bujných výhonů ze
spících oček na starém dřevě,
ale problematické bude zahojení velkých ran o průměru nad
15 cm. Velké rány i když by byly
zprvu ošetřeny vhodným nátěrem po čase hluboko rozpraskají
a pokud se nátěr pravidelně neobnovuje začne se dřevo kazit
a trouchnivět. Ještě poznámka:
semenáč ořešáku roste rychleji,
ale plodit začíná v 10 nebo i v 5.
roce, některý i později. Roubovaný začíná plodit už ve druhém
až pátém roce. Kdo odebírá časopis Zahrádkář, ten si přečte
článek dopodrobna.
V dubnu už také budeme vysazovat truhlíky, ale pokud vysazujete begonie, nebo jiné letničky, tak raději počkejte v čase
po třech zmrzlých. Kdo už začal
truhlíky vysazovat okrasnými
stromky a keříčky a dal na moje
rady, ten se těší s okrasné zeleně
i v zimních měsících a nemusí
obnovovat sázení každým rokem, jenom začas upraví korunky a trochu pohnojí. Na skalce
po odkvětu narcisů, tulipánů
a jiných jarních květin počkáme
s uřezáním listů až po jejích zavadnutí. Tímto se živiny z listů
ještě stáhnou do cibulí a hlíz
a tyto nám lépe narostou. Pěstitelé kaktusů už můžou roubovat
nové druhy a tím si zase obohatit sbírku, a nebo obdarovat
další zájemce. Také se staráme
o bonsaje a tyto pravidelně tvarujeme.
Ať se vám podaří zvládnout
počáteční nápor a ať máte ze
zahrádky jen samou radost a potěšení, to vám všem věrným
čtenářům přeje.
Erich DUXA z BOROVÉ

Ryby na duben
11. den - velice dobrý do 13.00
hodin
12. den - celý den je průměrný
13. den - špatný den
14. den - špatný den
15. den - dobrý pouze po poledni
16. den - velice dobrý do 15.00
hodin
17. den - špatný den
18. den - velice dobrý do 13.00
hodin
19. den - celý den je průměrný
20. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
21. den - docela dobrý od
10.00 do 15.00 hodin
22. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
23. den - docela dobrý od rána
do šera
24. den - je dobrý zrána průměrný po poledni
25. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
26. den - velice dobrý do 9.00
hodin
27. den - špatný den
28. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
29. den - docela dobrý od rána
do šera
30. den - průměrný zrána,
docela dobrý po poledni
Ryby na květen
1. den - průměrný zrána, docela dobrý po poledni
2. den - dobrý pouze po poledni
3. den - průměrný zrána, docela dobrý po poledni
4. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
5. den - špatný den
6. den - velice dobrý do 15.00
hodin
7. den - je dobrý zrána docela
dobrý po poledni
8. den - špatný den
9. den - velice dobrý do 15.00
hodin
10. den - velice dobrý od rána
do šera
Petrův zdar
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Vytaste fotoaparáty a hrajte o ceny
Amatéři i profesionální fotografové mohou zúročit své
dovednosti v soutěži, kterou
vyhlásilo Kulturní centrum
Hlučín.
Soutěž nese oficiální název
„Hlučínské foto“. Zdroj na webových stránkách města Hlučín
sice tvrdí, že na internetových
stránkách Sdružení obcí Hlučínska probíhá fotografická
soutěž „Hlučínsko v pohybu“,
ale jistě se shodneme, že na názvu nemusíme bazírovat.
Zásadnější budou výtvory, které ze soutěže vzejdou
a nejzásadnější ty, které budou
kladně ohodnoceny. Soutěžit
se bude až do posledního dne
roku, shrnutí výsledků se tedy dočkáme nejdříve v prvních
měsících roku následujícího.
Jistě máte v živé paměti
úspěch fotosoutěže „365 dní
Hlučín 2006“. Jejím pomyslným vrcholem bylo vydání
Kroniky jednoho roku. Touto
cestou vybízíme čtenáře k bujné
fotografické aktivitě, ať si mají
budoucí generace co prohlížet
v publikacích. Dokažme, že
Hlučínsko má nespočet půvabných zákoutí a že jsme schopni
je citlivě zachytit.

Soutěž je omezena řadou
podmínek. Snímky musejí být
pořízeny na území mikroregionu Hlučínska, denně smí jeden
autor vložit do databáze nejvýše
osm svých fotografií.
Fotografie se člení podle tematických celků a vystavovány
jsou beze jména autora, pouze
s uvedením obce, ze které fotografie pochází. Po celou dobu
soutěže je možné fotografovat
naše nejmenší, dění na kulturních akcích a prezentovat fotografie z rodinných alb. Mimoto
jsou pro každé dva měsíce následující po sobě vyhlašována
specifická témata.
Pro březen a duben jsou aktuální fotografie dokumentující
jarní úklid, přírodu, dění spjaté
s velikonočními svátky a ženy.
Pro květen a červen si účastníci mohou žhavit fotoaparáty na
zachycení Dne matek, přírody
v rozkvětu, slavností a konce
školy.
Fotografie uveřejněné na internetových stránkách Sdružení
obcí Hlučínska (www.hlucinsko.com) může každý registrovaný návštěvník na základě
svého uvážení ohodnotit počtem
bodů.

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

Soutěž o cenu Petra Parléře je nadějí pro Hlučín
Dvě hlučínské lokality na sebe
budou moci přitahovat pozornost
v soutěži o cenu Petra Parléře,
kam Hlučín nasměrovali svým
rozhodnutím členové Rady města.
1. února 2008 byl pro přihlášky otevřen VI. ročník této
prestižní urbanisticko-architektonické soutěže. Soutěž je pro
menší sídla příležitostí, jak získat
kvalitní architektonické studie
k úpravě veřejných prostranství.
Přihlášena je lokalita Hlučínského jezera a projekt rozhledny na
Vinné hoře. Pakliže bude Hlučín
vybrán hodnotitelskou komisí
soutěže mezi deset námětů určených ke zpracování, může město
obdržet jednu i více architektonických studií pro revitalizaci
svých veřejných prostranství, a
to pouze za cenu registračního
poplatku a paušálního poplatku
ve výši osmnácti tisíc korun. Ten
je vratný v případě, že město neobdrží žádnou studii.

Uzávěrkou prvního kola prošlo podle tiskové zprávy Společnosti Petra Parléře úspěšně 18
přihlášek. Před hodnotitelskou
radou budou tedy prezentovat
své náměty představitelé následujících měst a obcí: Bílovec,
Bohumín, Čerčany, Heřmanův
Městec, Hořovice, Hlučín, Cheb,
Jeseník, Loket, Městská část Praha 16, Opava, Semily, Svatobořice - Mistřín, Šumperk, Třeboň,
Vítkov,Vysoké Mýto a Znojmo.
Tato prezentace je naplánována
na konec měsíce března a vzejdou z ní účastníci druhého kola
soutěže.
Pak bude teprve zřejmé, zda
se navržené hlučínské lokality
budou ucházet o architektonické
zpracování a doznají změn v případné pozdější realizaci. Město
Hlučín tak může vedle jiných
měst nést prostřednictvím soutěže otisk vzpomínky na geniálního architekta a sochaře gotického
období.

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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V Hlučíně se udělovaly granty

Hlučín - O udělení grantů v celkové výši 180.000,- Kč rozhodlo
Zastupitelstvo města Hlučína. Žadatelé je využijí v roce 2008 na
uspořádání:

» Memoriálu Oldy
Dvoroka, závodu záchranných psů, V III.
ročník

» Vánočního běhu
Hlučínem
» Krajského kola odborných učilišť v kopané

» II. mezinárodního In
Bona Fidae f létnového
festivalu Hlučín 2008

» Série koncertů dechové hudby Hlučíňanka
v roce 2008

» Oslav 80. v ýročí
SDH v Hlučíně

» HLUČÍN CUP 2008
- hasičské soutěže TFA
v simulaci zásahové činnosti

» akce „Beze zdí“, pořádané Sdružením přátel školy při OU a PrŠ
v Hlučíně, o.s.

» Reje na ledě pro děti
i dospělé

2

3

4

5

čtvrtek 10. 4. v 19.00 hod., pátek 11. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
ONCE

MN, Irsko – drama

sobota 12. 4. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 13. 4. v 17.00 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

MP, Španělsko, Německo, Francie – komedie, pohádka
úterý 15. 4. a středa 16. 4. v 19.00 hod.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
MN, USA – hudební, krimi, thriller

pátek 18. 4. v 19.30 hod., sobota 19. 4. v 17.00 a 19.30 hod.
RAMBO DO PEKLA A ZPĚT

MN, USA, Německo – akční thriller
neděle 20. 4. v 15.00 hod.

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH 3

Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky nejen o Machovi a Šebestové.

Křížovka
1

PROGRAM KINA MÍR HLUČÍN
DUBEN 2008

sobota 26. 4. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 27. 4. v 17.00 hod.
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9 10 11 12 13 14 15

A

LET´S DANCE 2

MP, USA – drama, hudební, romantický

úterý 29. 4. a středa 30. 4. v 17.00 a 19.00 hod.

B

O RODIČÍCH A DĚTECH
MP, ČR – komedie

C
D

Vřesina strategicky plánuje…

E
F
G
H
CH
Bojíte-li se samoty, …(tajenka).
						
Čechov
VODOROV NĚ: A. Uzlíček v tkanině; úmysl (nář.); český
tanec. B. Část molekuly; zápor; zelí (nář.); rozsudky. C. Složenky;
velikán; šejdířka (nář.); SPZ Ústí nad Labem. D. Bývalá měna v
Německu; římská 50; ano (angl.); játra (nář.). E. Mužské jméno;
bál; ruská vychovatelka; strana. F. Chemická značka lawrencia;
římská 6; mužský hlas; trakař (nář.); chemická značka skandia. G.
Snížený tón; lež; zeleninové pochoutky; přitakání; spojka. H. Chemická značka dusíku; řev; tlučhuba (nář.); ne. CH. Palma; sláva;
zadák; iniciály našeho současného premiéra; setina základní měnové
jednotky v Británii.
SV ISLE: 1. Naštvaná (nář.). 2. Lékař; lok. 3. Svatební pohoštění den po obřadu; římská 1. 4. Šílenství; nářadí. 5. Taneční skupina;
kněžský oděv; římsky 55. 6. Nábytek (nář.); začátek abecedy; umírá.
7. Jikry (nář.); předložka; záslib. 8. TAJENK A. 9. Dívčí jméno;
značka rychlosti; Česká tisková kancelář. 10. Skupina nukleotidů;
sladkost (děts.); chemická značka americia. 11. Rybářská potřeba;
tajná služba; SPZ Litoměřic. 12. Otec; značka kosmetiky; název
autosalonu; SPZ Prahy. 13. Zkratka Ligy ekologických alternativců;
příslušník státu. 14. Parta; nula; největší žijící suchozemský savec.
15. Skupina atomů; přízvuk.
Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 4. 2008. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za březen je Jana Vitásková, Ostrava.
Blahopřejeme.



21. březen byl posledním datem, ke kterému bylo možno
se vyjádřit k různým aspektům
života v obci Vřesina u Hlučína.
Smyslem dotazníkového šetření
organizovaného ve spolupráci s
Agenturou pro regionální rozvoj
v Ostravě bylo upřesnit obsah
strategického plánu obce. Strategický plán rozvoje obce na desetileté období se právě zpracovává
a dotazník má napomoci tomu,
aby se do něj promítly potřeby
řadových obyvatel.
Plán by měl obsahovat řadu
cílených aktivit a projektů a v
jejich důsledku představitelé obce očekávají vyšší kvalitu života
v obci. Strategický plán obce na
období 2008 – 2018 představí
možný rozvoj v oblasti infrastruktury, občanské vybavenosti
a službách.
Obyvatelé byli vyzváni, aby se
vyjádřili k tomu, co je prioritně
cenné pro jejich život v obci, jakým směrem by se měl vývoj obce ubírat. Konkrétně si tazatelé
vyžádali informace o tom, které
lokality či prvky infrastruktury
vyžadují v nějakém směru nápravu. Ucelenější představu chce
obec získat také o tom, jaké po-

doby sportovního a kulturního
vyžití obyvatelé Vřesiny preferují. Prostor v dotazníku obdržely
i aspekty nejviditelněji narušující
životní prostředí v obci. Otázky
byly formulovány tak, aby dávaly
na výběr, ale mimoto také umožňovaly volné odpovědi.
Strategický plán rozvoje obce
je jeden ze základních dokumentů každého územního celku
a hovoří o jeho předpokládaném
budoucím vývoji v dlouhodobějším časovém horizontu. Obecní
úřad na jeho základě bude organizovat rozvoj tak, aby obec prosperovala jako celek. Nemalou
zásluhou takového strategického
plánu je i to, že poskytuje základní orientaci podnikatelským
subjektům.
V každém strategickém plánu by mělo být nastíněno, čeho
chtějí jeho autoři dosáhnout a v
jakém horizontu. Je představen
současný stav v obci a vyděleny
cílové skupiny, pro které je plán
primárně určen.
Strategický plán rozvoje obce vymezuje jednotlivé oblasti
rozvoje. Nedílnou součástí bývá
analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí.
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Raja Ampat – Nová Guinea očima cestovatele
Desítky, snad i stovky ostrovů nejrůznější velikosti. Některé zcela holé, písečné, bez
jakékoli přítomnosti člověka,
jiné zase posety téměř neprostupnou vegetací husté džungle,
či ty přímo idylické s nádhernými plážemi zařízlými mírně
do pevniny, obývané povětšinou
rybářskými vesničkami, skrývajícími se ve stínu kokosových
palem. „Čtyři králové“, jak zní
doslovný překlad jejich indonéského jména „Raja Ampat“,
se nachází severozápadně od ostrova Nová Guinea v Indonésii.
Právě tam směřovaly mé kroky
na sklonku minulého roku.
Oproti akcím předešlým jsem
tuto absolvoval s kamarádem ze
Slovenska, se kterým jsem se
seznámil v Austrálii, majícím
za sebou Jižní Ameriku, velkou
část Asie i Tichomoří, Rusko
zná téměř nazpaměť.
Výpravu jsme ale nezačali
společně. Já odlétal z Evropy,
když on se nacházel v Thajsku
s dalším kamarádem, který měl
být třetím do party a se kterým
jsem již jednu akci na Nové
Guiney realizoval.
Domluva tedy zněla: „Sejdeme se v Jakartě“, hlavním městě
Indonésie, čítajícím více než 12
milionů obyvatel. Při mém mezipřistání v Taipej na Tajwanu
však přišlo první překvapení.
Abych si to čekání na přípoj do
Indonésie zkrátil, využil jsem
možnosti internetu přímo v letištní hale a usedl k počítači.
Strohá zpráva třetího do party
však dávala tušit, že při této
výpravě bude tahat za nitky někdo jiný.
„Jsem na letišti v Jakartě, zamítli mi vstup do země, musím
opustit zemi nejbližším letem.“
„Aby toho nebylo málo, tak
mi... ztratili batoh,“ znělo dále
v emotivním vzkazu. Na závěr
přišla další pecka v podobě informace, že Michala, kamaráda
Slováka, už několik dní sužují
velice intenzivní střevní potíže
takovým způsobem, že je téměř
upoután na lůžko a vše, co si
dovolí, je pravidelná návštěva
toalety. Byli jsme tři, teď jsem
téměř sám, napadlo mě.
Ještě tak vědět, kde ten Michal v Jakartě leží. Panika nebyla na místě, nicméně mi bylo líto
Honzy, se kterým jsem celou
akci dlouho dopředu plánoval
a který se na ni neskutečně těšil.

Jeho zbrusu nová harpuna, potápěčské ploutve a speciální rukavice na chytání humrů se tak
minou účinkem. Na závěr mě
ve svém vzkazu ještě požádal
o radu, kam se má tedy vydat
jinam, když Indonésie mu byla
zapovězena.
Na letišti v Jakartě nemarním čas. Ignoruji veškeré nabídky taxikářů a řidičů motorek,
kteří se zde vždy na člověka
slétnou jako vosy.
„Terimakasi, saya tida tau,
ma‘af...“ opakuji téměř nepřetržitě. Znamená to: děkuji, nemám
zájem, nezlobte se... V nejbližší
kavárně usedám opět k počítači,
kde už na mě čeká vzkaz od strádajícího kamaráda. ...ulice Jalan
Jaksa, hotel Yusran... Domlouvám cenu a za 100 000 rupií,
asi $10 US, odjíždím taxíkem
do necelou hodinu vzdálené lokality uprostřed indonéské metropole. Pomalu se posouváme
vpřed. Nikde nekončící kolona
aut, motorek, mikrobusů, tříkolek a do toho všeho kličkující
chodci. Bludiště mrakodrapů,
muslimských mešit, luxusních
obchodů, ale i chudinských
čtvrtí, lidi žijících pod mostem,
na ulici, či živících se prostitucí.
Taková je Jakarta, hlavní město Indonésie, věčně zahalené
do smogu. Nikde však nevidím
typické bezdomovce, tak jak je
znám třeba ze Sydney.
I ti, kteří přespávají na chodníku, vypadají na první pohled
přijatelně, bez zápachu, špíny či
snahy žebrat o peníze.
V Indonésii totiž panuje neobyčejná solidarita. Význam rodiny je tam o hodně důležitější
než v Evropě. Všichni se navzájem podporují. Má-li jeden
z rodiny práci, z jeho výdělku
profituje celá rodina.
Nacházím Michala. Je evidentně unaven a to nejen díky
jeho zdravotním potížím. Cestuje už přes půl roku v kuse.
Má však pozitivní myšlení, což
dokazuje větou: „Hnačka prišla,
tak aj odídě.“ Tím jen potvrzuje
mé mínění o něm, že je to člověk nehledající problémy tam,
kde nejsou. Po dvou dnech je
hnačka ta tam. Další den již
přistáváme ve městě Sorong na
severním pobřeží Nové Guiney,
výchozím bodu pro ostrovy Raja
Ampat.
Pokračování příště
Dalibor Kupka

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
Starosta města a úřad oceněni za spolupráci
Hlučín - Ocenění spolupráce při realizaci projektu Czech
Point vyjádřili starostovi města
Hlučína Davidu Maňasovi a zaměstnancům Městského úřadu
Hlučín premiér Mirek Topolánek, ministr vnitra Ivan Langer
a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.
Městský úřad uvedl v minulém týdnu do provozu už druhé

pracoviště Czech Point, čímž se
ještě zrychlilo odbavování občanů.
K pracovišti v přízemí budovy
A tak přibylo stejné v přízemí
budovy C, které je navíc bezbariérové.
Největší zájem je o v ýpis
z rejstříku trestů a v ýpis z katastru nemovitostí.
J. H.
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Pozdravy z Hlučínska, Místopisné pohlednice
Čtení na pokračování, obec
Hošťálkovice
Na soutoku řek Opavy s Odrou byla již v roce 1377, kdy
došlo k dělení Opavska, ves
Hošťálkovice. která se za dob
husitských dostala do vlastnictví
rytířského rodu Zajíčků z Hošťálkovic.
Za jejich držby se staly samostatným rytířským statkem,
ke kterému Mikuláš Zajíček
přikoupil ves Martinov a v roce
1437 nedílně s bratřími Markvartem a Václavem obdržel od
opavských knížat zástavou ještě
ves Velké Albrechtice. Zajíčkové v Hošťálkovicích u panského
dvora vybudovali sídelní tvrz.
Byli ale v lenní závislosti na
opavských knížatech a od nich
při každém dědičném řízení přijímali Hošťálkovice jako léno.
Ještě v roce 1502 Zajíčkové byli
pány Hošťálkovic, když odprodali ves Martinov Janovi ze Štavna k panství Klimkovice. Záhy
se však pány Hošťálkovic stali
Děhylovští z Děhylova, kteří v té
době drželi již rytířské statky
Pustkovec a Plesnou.
Při Hošťálkovicích byli jen
překupníky, neboť již v roce 1505
je Jindřich z Děhylova odprodal Mikuláši Loutkovi (Lutko-

vi) z Olbramic. Osiřelí synovci
posledně jmenovaného Jindřich.
Jan a Jeremiáš Loutkovi prodejem postoupili Hošťálkovice
v roce 1536 Bernartovi ze Zvole
a tímto aktem se dosud samostatný rytířský statek stal součástí
hlučínského panství. Hlučínská

o starou chmelnici. Než se hlučínského panství dotkly události
třicetileté války, bylo v Hošťálkovicích 14 sedláků s povinností
jízdní roboty a 14 zahradníků
konat pěší robotu k panskému
dvoru. Žil zde také dědičný fojt
a mlynář.

Hošťálkovice, kostel, fara, hostinec a škola, foto datované 1925
V roce 1643 v Hošťálkovicích
vrchnost se samozřejmě starala
o prosperitu hospodaření zdej- žila v důsledku známých událostí
šího dvora, a tak se ve starých již jen třetina obyvatel. Brzy se
zápisech setkáváme s neustálými ale ves vzpamatovala. Při kupu
spory. V roce 1547 to byl spor panství Hlučín Emanuelem sv.p.
o pozemky u třebovického stavu, Spens-Boden od Gruttschreibev roce 1554 spor o vodu a skálu rů se vytvořil opět samostatný
Hošťálkovskou, v letech 1563 statek Hošťálkovice, který koupil
- 65 spor o stav třebovický, 1556 Florián Josef Langer.

Další jeho vlastník, ostravský obchodník Ant. Josef Röhmisch a jeho dědic Jan, přikoupili
k Hošťálkovicím od hlučínského
panství v roce 1842 Bobrovníky,
Lhotku, Ludgeřovice, Markvartovice a Petřkovice. A tehdy majitel Röhmisch postavil na místě
tvrze empírový zámek, který ale
po opětném spojení s Hlučínem
v roce 1847 za Salomona Mayera
barona Rothschilda a jeho potomků ztratil sídelní funkčnost,
splynul s komplexem budov hospodářského dvora a zanikl.
Za röhmischovské samostatnosti v roce 1840 k Hošťálkovicím patřil dvůr, větrný mlýn, pila,
lihovar, kamenolom a hostinec
a žilo zde v 72 domech 482 obyvatel. V Hošťálkovicích vznikla
škola již v roce 1736, první školní budova byla postavena v roce
1833, potom přestavěna v roce
1871, další školní novostavba se
uskutečnila v roce 1935.
Zmínka o kostele v Hošťálkovicích pochází sice již z roku
1588, ale nový kostel Všech svatých byl postaven v roce 1793. Po
připojení k ČSR v roce 1920 měly Hošťálkovice rozlohu 540 ha,
1156 obyvatel a 151 domů. Od
roku 1976 jsou součástí Ostravy.
Pokračování příště

Třešňovou alejí (čtení na pokračování)
Pokračování z minulého čísla
12
Obrovská vrata třebomského
statku byla pevně zamčená. Sníh
fučel ze všech stran, nebylo kam
uhnout. Voják před vraty se ztrácel. Bušení na vrata snad nikdo
neslyší…
Edeltraud se pokoušela hníst
těsto na koblihy, ale mísa poskakovala, kam chtěla, vařečka ne
a ne zabrat těsto, ruce bolely, ale
Edeltraud se nevzdávala. Statek byl prázdný. Matka s dětmi
odešla do Sudic k příbuzným
a služebné s čeledí dostaly volno.
Edeltraud měla topit a zadělat
na koblihy. Velká plechová mísa
tloukla o stůl, a tak Edeltraud
neslyšela rány na vrata.
Voják u vrat se opřel o zeď.
Zdálo se, že tady umrzne.
Edeltraud přestala hníst. Zničeně usedla na kuchyňskou židli
a hleděla na bledě modrou mísu
s uchy. Chtělo by to pomocníka,
který by mísu držel…
Voják sebral zbytek sil a zno-



vu zabušil na vrata. Edeltraud
zpozorněla. Pohlédla na kuchyňské hodiny. Bylo ještě dost
času do návratu. Přistoupila ke
kamnům, dřepla si k nim, otevřela dvířka a přihodila do plamenů poleno. Bušení se ozvalo
znovu. Nebylo silné, znělo spíš
jako klam. Edeltraud přes sebe
přehodila teplý šátek a vyběhla na dvůr. Opatrně vyhlédla
okénkem ve vrátkách. Spatřila
smutnou postavu a spíše citem
než zrakem v ní poznala otce.
Když se pohnulo okénko ve
vratech, otec Edeltraud ulehčeně vydechl. Vzápětí se v úzkém
průzoru objevily tmavě hnědé
oči. Mozkem projela vzpomínka na znásilněnou a zastřelenou
ruskou dívku.
„Edeltraud,“ vydechl otec,
než se mu zatmělo před očima.
Vyděšená Edeltraud otevřela
vrátka a přiskočila k otci. Zdálo
se, že upadne, ale jen zavrávoral
a vzápětí už zase pevně stál. Vešel ztěžka do dvora.

Edeltraud zpanikařila. Vysvětlovala otci, že je na statku sama, a popisovala, kam se
všichni poděli. Mířil ke koním
a ona mluvila a mluvila k jeho
zádům. Vítr jí bral slova od úst
a sníh jako by ji chtěl umlčet.
Šla otci v patách, ale cítila zbytečnost svých kroků. Jako by o ni
nestál. Jako by ji nevnímal.
Ve stáji byl mír. Vítr a sníh
zůstaly na dvoře, koně spokojeně ržáli. Vůně stáje otce dojala.
Teplo domova. Poplácal koně
a vydal se do kuchyně. Edeltraud
pocítila úlevu, protože ji roztřásla zima.
Kuchyň dýchla přátelským
teplem. Edeltraud netušila, co
přesně by měla udělat, co by
její otec právě teď potřeboval.
Vzpomněla si na zbytek melty
od snídaně, postavila ji na plotnu a připravila mléko. Na stůl
položila chléb a máslo. Asi to
nebylo úplně ono, ale nic jiného
ji nenapadlo. Zavadila pohledem
o mísu s těstem. Lekla se. Úplně

na těsto zapomněla. Co když
se zkazí? Stokrát už slyšela, jak
zacházet s těstem, každé špatné
hnutí mohlo zkazit celé dílo.
A ona nedodělané těsto opustila.
Co když nevykyne? Až se matka
vrátí, bude chtít smažit koblihy,
všichni se na ně těší. Masopust
byl u konce a bez koblih to nebylo ono.
Edeltraud opatrně vařečkou
dloubla do těsta. Nepoznala, zda
je v pořádku.
Otevřely se dveře do kuchyně. Edeltraud stísněně pohlédla
na otce. Co tady budou spolu
dělat? O čem s ním má mluvit?
Otec shodil vojenskou uniformu. V tmavě šedých kalhotách,
košili a svetru vypadal jinak.
Edeltraud připadal ještě cizejší.
Znala ho už jenom z fotografie
a na té byl v uniformě. Člověk,
který s ní byl v kuchyni, jako by
s mužem na fotografii neměl nic
společného. Unavený, shrbený,
scvrklý.
Pokračování na straně 7
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Třešňovou alejí (čtení na pokračování)
Pokračování ze strany 6
Vzpomněla si na meltu. Nalila
ji do hrnku spolu s mlékem a hrnek položila na místo, u kterého
vždy otec v kuchyni sedával. Teď
na jeho místě sedávala matka, to
mu ale nechtěla říkat. Všimla si,
že po otcově tváři přelétl úsměv.
Usedl ke stolu, ukrojil si chleba,
namazal jej máslem a upil kávu.
Edeltraud se uklidnila. Náhle jí ale začalo připadat, že je
v kuchyni příliš ticho, měla by
asi něco říkat, ale co? Nebo se na
něco ptát. Ale na co? Všechny řeči jí připadaly nevhodné. Pustila
rádio. Otec sebou trhnul. Nebo
se jí to jen zdálo?
Znovu se dala do zpracování
těsta. Otec pozoroval, jak se snaží, a pak udělal něco nevídaného.
Vstal od své snídaně, uchopil
obrovskou bledě modrou mísu
za ucha a usmál se. Překvapená
Edeltraud sebrala zbytek sil a zapřela se do těsta. Usmívali se. Ne
na sebe, každý hleděl jinam, ale
usmívali se. S otcovou pomocí se
těsto hnětlo daleko lépe. Po chvíli Edeltraud řekla: „Stačí.“
Otec pustil ucha mísy, vstal ze
židle vedle Edeltraud a posadil
se znovu ke své snídani. Přežvykoval pomalu a dlouho chléb,
pomalu a dlouho popíjel meltu.
Edeltraud poprášila těsto
moukou, přikryla mísu utěrkou
a postavila ji na kamna. Otevřela
dvířka kamen, zdálo se jí, že
oheň hoří málo, ale přiložit ještě
nebylo třeba.
Kukačka v hodinách oznámila celou. Hudební produkci v rádiu vystřídal proud slov. Hlasatel
vzrušeně líčil situaci v Evropě,
vychvaloval hrdinství vojáků na
východní frontě a… Edeltraud
už neslyšela víc. Otec rádio vypnul. Neměla odvahu zeptat se
proč. Zapátrala v jeho obličeji,
ale připadal jí nepřístupný a nečitelný.
V kuchyni znovu zavládl klid.
Edeltraud položila ruce na
kachle kamen a zkoumala, zda
jsou dost teplé, aby těsto dobře
nakynulo. Věděla, že mísu nesmí
položit přímo na plotnu, tepla by
bylo příliš a těsto by se zkazilo.
Tepla muselo být akorát.
Otec vstal od stolu a nabral si
do umyvadla horkou vodu. Edeltraud si uvědomila, že se bude
chtít holit. Jeho holení bylo ale
vystěhováno. Překáželo. Edeltraud se zalekla. Rychle vyběhla
z kuchyně do ložnice. Věděla,

kam matka krabici s otcovým
holením uložila. V mžiku byla
s krabicí zpět. Otec právě zjistil,
že holení hledá marně. Edeltraud
čekala, že se bude zlobit, že bude
nadávat a křičet, ale neříkal nic.
Vypadal spíš překvapeně a rozpačitě. Podala mu krabici. Zamyšleně se na ni podíval, pak
ji pomalu od Edeltraud vzal do
svých rukou, otevřel ji a chvíli
hleděl na její obsah. Pak zamyšleně vytahoval mýdlo, štětku,
břitvu a kolínskou. Neukládal je
však na místo, kde bývaly, nechal krabici otevřenou, aby do ní
všechno znovu uložil.
Edeltraud se cítila hrozně. Ticho jako by všechno umocňovalo.
Dům jindy plný lidí úzkostně
mlčel prázdnotou. Chtěla utéct,
ale zima kolem ji nutila zůstat.
Kuchyň byla jedinou vyhřátou
místností.
Otec se dal do holení. Pomalu, důkladně, soustředěně. Třásly
se mu ruce.
Edeltraud se znovu sklonila
ke kamnům a přiložila. Kdyby
alespoň hrálo rádio! Zvedla oči
od dříví a zoufale zapátrala po
kuchyni. S velkou radostí objevila špinavé nádobí. Nebylo ho
mnoho, hrnek, talíř, konvice,
prkénko, kastrůlek od mléka na
těsto, ale nabízelo činnost. Sesbírala nádobí, nalila teplou vodu
do dřezu a pečlivě myla. Cinkot
nádobí přerušoval tísnivé ticho
v kuchyni. Po chvíli měla hotovo.
Otec se stále holil. Vylila vodu
z dřezu do kbelíku, nádobí utřela
dosucha. Pak je uklidila a vynesla kbelík se špinavou vodou. Otec
se stále holil.
Edeltraud stáhla těsto z kamen. Sundala utěrku z mísy
a zaradovala se. Těsto kynulo.
Párkrát ho protáhla vařečkou,
znovu zakryla mísu utěrkou
a postavila ji na kamna.
Bouchla vrata. Edeltraud poskočila radostí. Někdo se vrátil.
Dům ožije, už tady nebude úplně
sama. Úplně sama… Edeltraud
měla samotu ráda. Chvíle, kdy
všichni opustili dům a nechali ji samotnou, patřily k jejím
nejoblíbenějším. Mohla bloudit
pokoji, představovat si cokoli, být
chvíli princeznou, nebo dospělou
ženou, která si už žije svůj vlastní
život. Dnešní samota byla hrůzná. Otec nemluvil, mlčela i Edeltraud. Nejistotou a stísněností
samota zhořkla.
Edeltraud vyhlédla oknem na

dvůr. Přála si, aby to už byla
matka se sourozenci, ale přijel
jen starý Jürgen obstarat koně.
Zklamaná Edeltraud se odvrátila
od okna. Otec dokončil holení. Srovnal věci zpět do krabice
a podal ji Edeltraud. Edeltraud
nevěděla, co s ní. Měla ji uložit
zpátky do ložnice? Otec je ale
zase doma… Náhle měla pocit,
že to není její otec, jen jakýsi
návštěvník, který za chvíli zase
odejde.
Odnesla krabici zpět do ložnice, a když se vrátila, otec v kuchyni nebyl. Oknem ho viděla
přecházet dvůr směrem ke stáji.
Edeltraud zapnula rádio.
Otec vyšel na dvůr a zapálil si cigaretu. Přestalo sněžit
a ustával vítr. Šedivá mračna se
trhala. Zdálo se mu, že se na něj
život šklebí, posmívá se. Viděl
mrtvé, zraněné, násilí, bolest,
krev, cítil nenávist, zlobu, hněv.
Dnes ho osud zavřel samotného s Edeltraud. Malá drobná
Edeltraud a její oči. Jako o něco
starší Ruska na východní frontě.
Proč jen tenkrát zahlédl její oči?
Bylo v nich víc bolesti a údivu
než v čemkoli, co dosud spatřil.
Ty oči ho pronásledovaly, spojily
se s Edeltraud. Kolikrát znásilnil její matku? Těžko spočítat.
Vždycky to bylo ve tmě ložnice.
Měla v očích bolest? A ten podivný údiv? Myslel si, že v očích
jeho ženy je jen pohrdání, teď si
ale nebyl jistý. Potáhl ze všech sil
z cigarety a zamířil za Jürgenem.
Potřeboval alespoň hlt šnapsu
a s tímhle si Jürgen věděl vždycky
rady.
Jen co za ním zapadly dveře
od stáje, objevily se na dvoře
malé sáně tažené koněm. Přijela matka s dětmi ze Sudic.
Zmrzlí a prokřehlí seskočili ze
sání a spěchali do kuchyně. Edeltraud radostí skoro tančila. Táhla
z nich zima, ale přijeli a tím ji
zachránili. Brebentili jeden přes
druhého a Edeltraud se ani nemohla dostat k tomu, aby jim
řekla, že otec je doma. Matka
hned zamířila do ložnice. Vzápětí byla zpět v kuchyni. V rukou vojenské sako a boty, v očích
otázku. Edeltraud přikývla. Děti
dál brebentily a sundávaly si šály,
svetry a čepice.
Matka se vrátila do ložnice. Z Edeltraud opadla radost.
V matčině výrazu zachytila něco,
čemu nerozuměla a co ji zneklidnilo. Rychle přiložila do kamen.

Z rádia znovu zazněly zprávy.
Edeltraud přidala na hlasitosti.
Chtěla vědět, co otce zneklidnilo, chtěla vědět, proč zprávy
vypnul. Hlasatel znovu vzrušeně
líčil situaci v Evropě a vychvaloval hrdinství vojáků na východní
frontě. Edeltraud byla zvyklá slýchat z rádia radostné a nadějné
zprávy. Dnes tomu bylo stejně
jako kterýkoli jiný den. Co otci
vadilo? Proč nechtěl slyšet, že se
blíží konečné vítězství?
Matka vyběhla z domu ke stájím. Jen co zmizela uvnitř, objevil
se na dvoře Jürgen a obstarával
koně.
Edeltraud si vzpomněla na
těsto. Nadzvedla opatrně utěrku
a zkoumala obsah mísy. Bouchly
dveře. Přikryla mísu a začala rozvěšovat mokré dětské oblečení.
Slyšela matku, jak znovu jde do
ložnice.
Po chvíli přišla do kuchyně. Převlečená a klidná. Sundala
z kamen mísu, nahlédla do ní
a pochválila Edeltraud. Pak ze
spižírny přinesla obrovský hrnec
s polévkou, postavila ho na plotnu, stáhla ze stolu ubrus, položila
na něj vál, mouku a marmeládu. Děti se seběhly kolem stolu
a nábožně sledovaly vykrajování
koblih. Edeltraud směla pomáhat. Na plotně bublala polévka,
koblih přibývalo, teplo, hudba
z rádia, mraky se rozehnaly a bílý
sníh rozjiskřilo polední slunce.
Když vstoupil do kuchyně otec,
všechno na okamžik ztuhlo. Sedl
si na gauč, sledoval svou rodinu
nalepenou kolem stolu a neříkal
nic. Matka vhodila do tuku první
koblihy. Vůni polévky protnula
vůně smažených koblih. Matka
se postavila k plotně, Edeltraud
uklízela ze stolu, děti se rozlezly
po kuchyni. Jako by vůbec nebyla
válka, jako by všechno bylo naprosto v pořádku.
Edeltraud prostřela k obědu.
Matka ji znovu pochválila za
dobře vypracované těsto.
„Otec mi pomohl,“ přiznala
Edeltraud.
„Jen trochu,“ řekl otec.
Usmáli se na sebe. Jako by
znovu stáli u těsta a snažili se
o dílo.
Koblihy už nikdy potom nebyly tak kypré, tak vláčné a tak
chutné jako třebomské masopustní koblihy roku tisíc devět
set čtyřicet dva.
Pokračování příště
Eva Tvrdá
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KDO jsem já?
V minulých článcích jsme si
vysvětlili CO je to podnikání,
KDO je podnikatel a v tomto
si prozradíme názvy knih, které nám pomohou poznat sebe
sama. Zjistíme tak své přednosti – schopnosti, způsobilosti
(kompetence), jaká jsme osobnost
a jakou máme motivaci k naším
lidským činnostem tedy i k podnikání.
Opustit jistotu pravidelného
měsíčního příjmu, být závislý na
tom, zda získáme zakázky, zda
se práce podaří, zda ji zákazník
zaplatí…Je zde mnoho rizikových faktorů, které člověk nemůže ovlivnit, i když pracuje poctivě
a čestně. Na druhou stranu se
ale otevírá možnost významně
vyšších výdělků, o jejichž osudu
bychom mohli svobodně rozhodovat podle našeho přesvědčení.
Buď v nás uzraje rozhodnutí:
Jdeme do toho! nebo nás nikdo
nezaměstná a nám nic jiného
nezůstane …
Samozřejmě, každému začínajícímu podnikateli „vrtá“ v hlavě
zdali na to má… a je to správné,
totiž nestačí být jenom řemeslník, odborník v dané činnosti,
ale musí své dílo umět umístit
na trhu. To se nazývá marketing. Proto jednoduchá definice
marketingu zní: je to všechna
činnost, která vede k ziskovému
umístění díla (produktu) na trhu.
Dílo může být výrobek, nebo
služba a samozřejmě každý je
jiný „mistr“ a proto i dílo je vždy
jiné kvality. Optimální kvalitu
za přiměřenou cenu je otázkou
prodejních dovedností každého
tvůrce díla.
Odpověď na otázku „zdali na
to mám?“ (a kdo jsem) mi dají následující tři knihy, které dle mého
názoru to zvládli nejlépe.
Jaké barvy je tvůj padák? od
autora Richarda Nelsona Bollesá,
je to „klasika“ pro danou oblast
hledání nové kariéry a vychází
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jako ročenka (od roku 1970!).
Praktický manuál jak si najít
práci a novou kariéru. A kromě
jiného zde najdete vysvětlených
„5 nejméně účinných způsobů
hledání práce“ a „5 nejúčinnějších metod shánění práce“. Je
zde hlavně kvalitně popsaná
metodika sebeanalýzy osobních
schopností a každý ji zvládne
sám. Například diagnóza vlastních schopností při práci s věcmi,
lidmi, nebo informacemi, daty
a myšlenkami. Nejlepší praktický manuál, jaký jsem četl na
dané téma. Podnikatel musí znát
v první řadě sebe, své přednosti,
nedostatky a pochopit co dělá
rád a co ne. Pokud rád například
jenom vyrábím kovářské výrobky, ale nerad je prodávám tak se
musím spojit s obchodníkem…
Podobně je to s účetními, daňovými, bankovními, právními
a dalšími nezbytnými činnosti
úspěšného podnikání. Nebo to
zvládnout na požadované úrovni,… ale to stojí mnoho času,
omylu, za které se platí…
Testy vašich schopností od
autorů Jim Barretta, Geoff Williamse, je to opět „klasika“ všech
personalistů, kteří důležitě testují vaše schopnosti, osobnost
a motivaci. Vyhodnocením testu
osobnosti (test FLAG) získáte
představu o svých silných stránkách a ty by měl znát i každý
podnikatel a na těch intenzívně
pracovat, aby byl spokojený profesionál a úspěšný v podnikání.
Motivace nejsou zde myšleny peníze… ty jsou jenom následným
ovocem spokojeného tvůrce svého díla… Všechny permanentně
úspěšných podnikatelů nemotivují peníze, ale jejich osobní
motivace.
Osobní kariéra od Františka
Bělohlávka je kniha, kde zjistíte
jakou máte kariérovou orientaci,
zdali na výkon, na přátelství nebo
moc. Také jaký jste profesionální
typ zdali podnikavý, realistický, sociální, konvenční, umělecký nebo zkoumavý. Zjistíte jaký
okruh povolání preferujete a co
je pro vás kariérovou kotvou.
Cílem je si potvrdit jaké uznávám hodnoty, co umím, chci a rád
bych dělal. Pokud nelžu sám sobě dostanu svůj „obraz“ a můžu
ho vylepšovat tak jak uznám za
vhodné. Své životní poslání nenacházíme, ale objevujeme.
Poznej sám sebe (kniha osobních testů) J. Maya Pilkingtová

obsahuje neobvykle komplexní
výběr informací a testů, které vám pomohou, abyste lépe
poznali a chápali sebe sama.
Kombinuje osvědčené starobylé
metody a moderní, staticky ověřené postupy. Všechna praktická
cvičení jsou doplněna o nejnovější poznatky a jsou výsledkem
moderního zkoumání charakteru
lidské osobnosti. Je tu plno otázek, které čekají na odpověď,
možností, ze kterých si můžete vybrat, měření, která můžete provádět – zkrátka celá řada
způsobů, jak prozkoumat více
než sto různých aspektů vašeho života, vaší osobnosti i vašich
vztahů k ostatním lidem.
Výsledkem mého osobního
zkoumání (i pomocí výše uvedených knih) jsou odpovědi na
následující otázky: V čem vynikám? Co nejraději dělám? Která
činnost, již dělám, nevypadá jako
práce? Co udělám, abych byl co
nejvíce efektivní vzhledem svým
cílům? Jaký to má vše dopad na
osobní akční plán?
VAŠE OTÁZKY – NAŠE
ODPOVĚDI.
1. Manžel zemřel před více
než 20 lety. Rozhodnutí státního
notářství jsem dávno vyhodila. Jak
bych měla postupovat, abych dohledala, zda pole a les patří mému
zemřelému manželovi?
Doporučuji vám, abyste navštívila nejbližší katastrální
pracoviště katastrálního úřadu
v úřední den, a tam požádala
prostřednictvím dálkového přístupu o zjištění, zda váš zemřelý
manžel je v katastru evidován jako vlastník nějakých nemovitostí
v daných katastrálních územích.
Kterékoliv katastrální pracoviště
vám může na vyžádaní zjistit
údaje dostupné v celé republice,
a vy tak jedinou návštěvou a na
počkání můžete zjistit všechny
potřebné údaje. Vyhledání bude
vhodné provést prostřednictvím
rodného čísla zemřelého manžele, případně podle jeho jména
a příjmení. Samozřejmě je to
možné i na všech „Czech point“
místech, dle zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech
veřejné správy, ale lidé na katastru „svým“ informacím rozumí
lépe… Je taky možné, že manžel
vlastnil (např. zdědil), ale v katastru to není evidováno, nebo
…, ale to už je pro odborníka
(znalec, notář,…), který umí kva-

litně lustrovat vývoj vlastnických
vztahů k nemovitostem.
2. Chci prodat rodinný dům
přes realitní kancelář v hodnotě
4,5 mil. korun. Zajímalo by mě,
jaké všechny poplatky-daně jako
prodávajícího v souvislosti s prodejem nemovitosti musím uhradit.
Myslím, všechny daně a poplatky
kromě provize realitní kanceláře
se mě budou týkat a v jaké procentní výši je budu muset zaplatit?
Prodáváte-li svůj rodinný dům
přes realitní kancelář, potom máte s ní jistě jako zprostředkovatelem prodeje uzavřenou smlouvu,
která se týká práv a povinností
realitní kanceláře jako zprostředkovatele a vás jako zájemce. Tato
smlouva by měla řešit i váš dotaz.
Jste povinen hradit daň z příjmu a to podle ustanovení zákona o daních z příjmů. Základní
informace je, že podle tohoto
zákona, a to podle §4, jsou osvobozeny:
a) příjmy z prodeje rodinných
domů, bytů a podobně, pokud
v něm měl prodávající bydliště
nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových
prostor… přesáhne-li doba mezi
nabytím a prodejem dobu 5 let.
Pokud se rozhodnete rodinný
dům prodat, pak jste ze zákona
poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Kupující je ze zákona
ručitelem při platbě této daně.
Vaše vzájemná dohoda o způsobu
platby této daně neovlivní ustanovení zákona. Účinnost převodu
vlastnického práva nastává zápisem do katastru nemovitostí, a je
tedy nutné podat návrh na vklad
vlastnického práva dle předmětné smlouvy do KN v ČR, který
je zpoplatněn kolkem ve výši 500
korun.
Štefan Mikulášek
E-mail:mikulasek@cbox.cz
GSM: 608 873 568
Prodám
Rodinný dům v Hlučíně.
Velký Rodinný dům
v atraktivní části,
ve výborném stavu
2 samostatné byty, garáž
a záhrada.
Volejte: 608 873 568

