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Írán jak ho neznáte aneb Do nitra soln˘ch jeskyní
Na‰i ãtenáfii si urãitû je‰tû vzpomenou na roz-

hovor s Davidem ·evãíkem, pracovníkem

nadace âlovûk v tísni, kter˘ loni v listopadu

pfiijel do R˘mafiova na besedu o Ïivotû v sou-

ãasném Afghánistánu. Arabské zemû

Blízkého v˘chodu, o nichÏ se v‰eobecnû

(a zcela jednostrannû) míní, Ïe jsou veskrze

nebezpeãn˘m semeni‰tûm islámsk˘ch tero-

ristÛ, pfiitahují mladé dobrodruhy ãím dál víc.

Dokladem toho je i dal‰í beseda, tentokrát

o Íránu, kterou uspofiádal Studentsk˘ klub

SVâ v r˘mafiovské knihovnû 2. dubna. Jejím

hlavním aktérem byl Zdenûk Vilhelm, stu-

dent posledního roãníku geologie na Karlovû

univerzitû. Náv‰tûvníkÛm besedy, kter˘ch

bylo i tentokrát pomûrnû dost, vyprávûl o vû-

decké expedici, jíÏ se úãastnil, i o v‰edním Ïi-

votû ÍráncÛ, kter˘ mûl moÏnost ãásteãnû po-

znat, ukázal celou fiadu krásn˘ch fotografií,

pustil nûco íránského „popíku“ a pfiedvedl

i dva suven˘ry - nerosty, jeÏ si z dalekého

Íránu pfiivezl (co jiného mÛÏe zaujmout vá‰-

nivého geologa). V‰em, kdo besedu propásli,

nyní nabízíme alespoÀ krátk˘ rozhovor.

Pfiede dvûma mûsíci ses vrátil
z expedice do Íránu, která nesla
název Namak 2004. Co toto slo-
vo znamená?
„Namak“ znamená persky sÛl,

coÏ dobfie vystihuje zamûfiení

na‰í v˘pravy do íránského solné-

ho krasu. Expedice se konala na

pfielomu ledna a února, trvala

mûsíc a jejím cílem bylo naleze-

ní a zmapování nov˘ch jeskyní

a zároveÀ popis vzniku a v˘voje

tûchto jeskynních systémÛ.

Kdo se va‰í v˘pravy úãastnil
a kdo vás podporoval?
Bylo nás devût, v‰ichni mûli nû-

co spoleãného s geologií nebo

s jeskyÀáfistvím - kromû (zvû-

ro)lékafie v˘pravy Martina, kter˘

je mikrobiologem. Sestava v˘-

pravy byla takováto: Jirka

Bruthans, Luká‰ Palatinus,

Michal Filippi a já, v‰ichni stu-

denti geologie na praÏské pfiíro-

dovûdû, Milan Ger‰l, kter˘ stu-

duje geologii v Brnû, Ondra

Jäger ze správy CHKO âesk˘

kras, Martin Novák, kter˘ pracu-

je ve Zbra‰ovsk˘ch jeskyních,

sanaãní geolog Tomá‰ Svoboda

a jeskyÀáfi Michal Kolãava.

V̆ prava nemûla Ïádné oficiální

za‰títûní. PÛvodnû to také vypa-

dalo, Ïe si ji celou zaplatíme sa-

mi, a neb˘t ‰tûdrosti firem

Moravsk˘ cement, Gemma

a Namche, bylo by to tak i do-

padlo.

Která místa jste probádali a s ja-
k˘m v˘sledkem?
Nejatraktivnûj‰í mûlo b˘t propo-

jení pûtikilometrové jeskynû Tfií

naháãÛ s blízk˘mi jeskynûmi na

ostrovû Qeshm v Perském záli-

vu. Vznikl by tak nejdel‰í

systém v soli na svûtû! Letos se

nám to nakonec nepovedlo.

Kromû toho jsme zmapovali

pfies desítku jeskyní v soln˘ch

pních na ostrovech Qeshm

a Hormoz v Perském zálivu

a v pohofií Zágros, zdokumento-

vali nezvykle bohatou a krásnou

solnou v˘zdobu, odebrali vzorky

na datování radiouhlíkem ke

zji‰tûní stáfií jeskyní a rychlosti

v˘stupu soln˘ch pÀÛ. Soln˘ kras

se vyvíjí tak rychle, Ïe mÛÏeme

sledovat vznik jeskynû takfika pfied

oãima. Je to jednodu‰‰í model

k pochopení v˘voje klasického

vápencového krasu.

MÛÏe‰ pfiiblíÏit charakter sol-
n˘ch jeskyní?
Funguje to stejnû jako u jeskyní

ve vápenci, jenÏe tady de‰Èová

voda rozpou‰tí sÛl. Ta má pÛvod

v dávném vysychajícím mofii

a dostala se k povrchu ve formû

soln˘ch pÀÛ, které si mÛÏeme

pfiedstavit jako „komíny“ soli

tlaãené vzhÛru tíhou nadloÏí, po-

dobnû jako svíãková mezi kne-

dlíky na talífii. Solné jeskynû ma-

jí svoje zvlá‰tnosti. Voda, která

je protéká, obsahuje desetkrát ví-

ce rozpu‰tûné soli neÏ mofiská

voda a udrÏuje vlhkost v jeskyni

na 80 %, coÏ spolu s teplotou

vzduchu 29 °C zaji‰Èuje podob-

nou potící kÛru jako dobfie vy-

hfiátá sauna.

Jak na vás zapÛsobila íránská
krajina? Mûli jste problém
s aklimatizací?
Tak jako u nás vrcholí v Íránu na

pfielomu ledna a února zima, tak-

Ïe v Perském zálivu panuje mi-

losrdn˘ch 30 °C ve stínu (v létû

pfies 50 °C). Zatímco Íránci byli

navleãení, my jsme se v íránské

zimû cítili dobfie. Naproti tomu

jen nûkolik set kilometrÛ sever-

nûji v horách klesají teploty

v noci k nule a najdete tam

i sníh. Zima je také obdobím de-

‰ÈÛ - mûli jsme proto jedineãnou

moÏnost sledovat promûnu vy-

prahlé, sluncem seÏehnuté kraji-

ny v rozkvetlou louku bûhem nû-

kolika dní.

Na nûjaké aklimatizaãní potíÏe

jsme na‰tûstí nemûli ãas. V Íránu

je ãas posunut˘ jen o dvû a pÛl

hodiny, to si zvykne‰ rychle.

Pfiedpokládám, Ïe jste nezÛstali
po celou dobu ponofiení v jesky-
ních. Která mûsta jste nav‰tívi-
li? Pátrali jste i po historick˘ch
památkách staré Persie?
V Teheránu, ·írázu a v pfiístavu

Bandar Abás jsme pobyli dohro-

mady snad jen pût dní. Mûl bych

ale pfiipoãítat i pût dní na ostrovû

Hormoz, kde jsme bydleli na

kraji rybáfiské vesnice - tam jsme

byli obrovská atrakce - bûhal za

námi chumel dûcek a od obcho-

du k obchodu nás ochotnû vozili

jejich tátové na motorkách.

V Íránu je otázkou spoleãenské

prestiÏe postarat se o hosta - tím

spí‰, je-li to cizinec. A Íránci to

dûlají upfiímnû rádi, jsou na tebe

zvûdaví. Ve mûstech se to ale po-

malu zaãíná podobat lhostejnos-

ti, jakou známe u nás.

Co se t˘ãe historick˘ch památek,

jde o to, s ãím se spokojíte.

Rozhodnû neãekejte, Ïe v‰echny
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památky budou restaurované 

a udrÏované, jak jste zvyklí

z âech. Napfiíklad starodávná

Persepolis. Dá se tam udûlat pár

dobr˘ch fotek, ale vcelku máte

dojem, Ïe kdyby zÛstala pod ze-

mí, bylo by jí lépe. Necitlivé

„náhrady“ chybûjících ãástí be-

tonem nebo bezohlednû vedené

rozvody elektfiiny pro svûtelnou

show, reliéfy otluãené po islám-

ské „revoluci“ v sedmdesátém

devátém. Tím íránské památky

nezatracuju! Nádherné me‰ity

v Esfahánu, zoroastrijské chrá-

my v Jazdu, starodávné zikkura-

ty - urãitû je na co koukat.

Jací jsou Íránci? Chovali se
k vám coby cizincÛm ze zemû,
jeÏ je ãlenem NATO, nedÛvûfii-
vû?
Íránci dokonale rozli‰ují mezi

vládou zemû a národem. Jsme

ãlenem NATO, na‰e vláda pfii-

sluhuje „americkému satanovi“,

ale ty jsi prostû z âeska - jaké

tam máte poãasí? - a teì si spolu

dáme ãaj. OpovaÏ se ale ztratit

pas, jako se to stalo nám! Na 

úfiadech sakra pocítí‰, co stojí

ãlenství v alianci. Ale to je jasné

- úfiedník má svoje pokyny.

Stejnû jsme se chovali my k zá-

padním cizincÛm za komunistÛ.

Obãas se ti stane, Ïe se k tobû nû-

kdo má nedÛvûfiivû. Vût‰inou to

znamená, Ïe je poblíÏ „nûjakej

tajnej“ - i oni své tajné policisty

dobfie znají - a styk

s cizinci samozfiej-

mû podléhá kon-

trole.

Jinak je Írán doko-

nale kapitalistická

zemû. V‰echno ta-

dy za chvíli seÏe-

ne‰ a zafiídí‰ - po-

kud za to zaplatí‰.

Jako cizinec, kter˘

má pfiece spoustu

penûz, si dokonale

vychutná‰ smlou-

vání o v‰echno,

pokud nechce‰ pla-

tit troj- aÏ deseti-

násobek bûÏné ce-

ny.

Pfii besedû jsi ho-
vofiil o svém setká-
ní s koãovn˘mi
Ka‰kajci. Která et-
nika v souãasnosti

ob˘vají území Íránu?
Napoãítala bys desítku národÛ.

Témûfi v‰ichni jsou muslimové,

devût z desíti ‰íité. Troufnul bych

si charakterizovat pouze

Ka‰kajce. Jsou na tom podobnû

jako cikáni u nás - vypadají totiÏ

trochu jinak a navíc koãují. Pasou

v nekoneãnû rozlehlém Íránu

svoje kozy a ovce, jejich Ïeny vy-

rábûjí nádherné koberce. Vláda se

je snaÏí usídlit do umûle vybudo-

van˘ch vesnic. Jsou relativnû

chudí, ale vlastnû mají v‰echno,

co potfiebují. Obãas nûkde nûco

ukradnou - aspoÀ to o nich tvrdí

ostatní. Nám tedy shodou okol-

ností jeden chlapík s pu‰kou vzal

dva foÈáky a pár drobností, ale

podle toho se nedá soudit -

v âesku taky okrádáme cizince.

Nemohu si odpustit otázku

o postavení Ïen v této muslim-
ské spoleãnosti. Setkal ses s pro-
jevy jejich nerovnoprávnosti?
V médiích ãasto podobné zvûsti

zaslechne‰. V islámu je to prostû

jinak, Ïena má trochu jinou roli.

V Íránu mohou Ïeny studovat,

normálnû pracují, fiídí auta, mo-

hou volit a oficiálnû mohou b˘t

voleny. Pfied posledními volbami

sedûly v parlamentu na 50 kfies-

lech z 250 Ïeny. To se teì v pra-

xi zmûnilo, protoÏe konzervativ-

ci vyhráli a coby kandidátky o-

pozice je v‰echny vyfiadili. Îeny

dostávají niÏ‰í platy, ale to spí‰

souvisí s tím, Ïe rodinu Ïiví muÏ

- dostane proto víc. KdyÏ jde tfie-

ba Ïena po ulici, nesmí ji muÏ o-

slovit, natoÏ se jí dotknout!

Opaãnû to neplatí. Nad tím se

musí feministky rozpl˘vat bla-

hem, ne? A co se t˘ãe no‰ení ãá-

doru, ve kterém jsou muslimky

úplnû zakuklené - tak to prostû

v islámu je, a kdyÏ si ãlovûk uvû-

domí, Ïe to funguje jedno a pÛl

tisíciletí, mÛÏe tûÏko nûco namí-

tat. Mimochodem, Per‰anky umí

ãádor nosit, takÏe mandlová ku-

kadla mohou i v tom úzkém prÛ-

zoru vypadat zatracenû svÛdnû.

Va‰e v˘prava mûla vûdeck˘ ráz.
Írán je v‰ak zemû zajímavá ne-
jen soln˘mi jeskynûmi, ale také
svou bohatou historií, a jak vy-
pl˘vá z tvého vyprávûní a z foto-
grafií, i svéráznou pfiírodou.
Doporuãil bys Írán turistÛm?
Na co by se mûli zájemci o do-
volenou v této exotické zemi pfii-
pravit?
V̆ let do Íránu je v˘born˘ nápad.

Zajímavá krajina a úplnû jin˘

zpÛsob Ïivota. Nebudeme se ba-

vit o zájezdech. Tam má‰, co si

objedná‰ a zaplatí‰. Pokud ale

chce‰ nûco z Íránu zaÏít, vydej

se tam „naslepo“. Nikde není

problém sehnat ubytování nebo

nûco k veãefii. Pár slov persky se

nauãí‰ hned, pokud bude‰ dobfie

a vytrvale smlouvat, mÛÏe‰

v prÛmûru ãekat tfietinové nákla-

dy na Ïivobytí oproti zdej‰ím po-

mûrÛm - to se ale vût‰inou zby-

teãnû stydliv˘m cizincÛm hned

nepodafií. A chce to minimálnû

tak na mûsíc na získání cviku.

Dûkuji za rozhovor a skvûlou
besedu.
Rádo se stalo. ZN
Fota: Ondfiej Jäger, Luká‰ Pala-

tinus a Jifií Bruthans.
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Aktuálnû z mûsta

V tajném hlasování zastupitelé zvolili Jaroslava Kalu místostarostou
Ve ãtvrtek 1. dubna se uskuteãnilo
zasedání zastupitelstva mûsta
R˘mafiova, kterého se zúãastnilo
v‰ech jedenadvacet zastupitelÛ. Ti
pfiijali celkem sedmapadesát usnese-
ní, z nichÏ pfieváÏná ãást se t˘kala
majetkov˘ch záleÏitostí.

Jedním z dÛleÏit˘ch a vefiejností

oãekávan˘ch bodÛ jednání byla

volba místostarosty. Volební ko-

mise ve sloÏení MUDr. Bohumil

Servus, Josef Îilka a MUDr.

Stanislav Horák dohlíÏela na

správnost hlasování. Odevzdáno

bylo v‰ech jedenadvacet hlaso-

vacích lístkÛ a s celkov˘m po-

ãtem jedenácti hlasÛ zvolili za-

stupitelé v tajném hlasování Ing.

Jaroslava Kalu místostarostou

mûsta. Na druhém místû s po-

ãtem devíti hlasÛ skonãila Mgr.

Jarmila Labounková a na tfietím

místû Ing. Tomá‰ Köhler s jed-

ním hlasem. âlenové zastupitel-

stva volili také chybûjícího ãlena

rady mûsta, a tím se, opût v taj-

ném hlasování, stal Ing. Tomá‰

Köhler s dvanácti odevzdan˘mi

hlasy, na druhém místû se umístil

Josef Îilka s ‰esti hlasy a na tfie-

tím místû s jedním hlasem byl

MUDr. Marián Olejník. Dva za-

stupitelé se hlasování zdrÏeli.

Slouãit, ãi neslouãit stfiední ‰koly v R˘mafiovû, toÈ otázka
Neménû dÛleÏit˘m bodem jedná-

ní zastupitelstva mûsta, o kter˘ se

zajímalo velké mnoÏství obãanÛ,

pfieváÏnû studentÛ a kantorÛ

stfiedních ‰kol, byla problematika

slouãení stfiedních ‰kol -

Gymnázia R˘mafiov a SOU a OU

R˘mafiov - do integrované ‰koly.

Integrace stfiedního ‰kolství má

ve mûstû, jak známo, mnoho od-

pÛrcÛ, ale i zastáncÛ, a proto se

oãekávala k tomuto bodu vá‰nivá

diskuse nejen mezi zastupiteli,

ale pfiedev‰ím mezi pedagogic-

kou vefiejností.

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda

seznámil zastupitele s postup-

n˘m v˘vojem situace, pfiedev‰ím

pak s „Optimalizací stfiedního

‰kolství“, vyhlá‰enou Krajsk˘m

úfiadem Moravskoslezského kra-

je, a se v‰emi jednáními, která se

k této problematice uskuteãnila

na krajském úfiadû za úãasti zá-

stupcÛ vedení stfiedních ‰kol, sta-

rosty mûsta a námûstkynû hejt-

mana Jaroslavy Wenigerové.

Poslední jednání k dané proble-

matice pfied zasedáním zastupi-

telstva mûsta se uskuteãnilo 

29. bfiezna za úãasti starosty Petra

Kloudy, námûstkynû Jaroslavy

Wenigerové, starosty Bruntálu

Bc. Stanislava Navrátila a Ing.

Otakara Válka, vedoucího odboru

‰kolství v Krnovû. Delegace jela

na krajsk˘ úfiad do Ostravy z po-

vûfiení Rady pro rozvoj lidsk˘ch

zdrojÛ okresu s dÛkladnû pfiipra-

ven˘mi materiály. Námûstkynû

Wenigerová v‰ak návrhy odmít-

la pfiesnou a jednoduchou argu-

mentací. Jedna z nich je: chybû-

jící poãet studentÛ. Nask˘tá se

tedy otázka, jaké existují moÏ-

nosti? Starosta pfii zasedání za-

stupitelstva odpovûdûl, Ïe pou-

ze dvû. Buìto se stfiední ‰koly

slouãí a budou tak zachovány

do budoucna s mnoha dal‰ími

pozitivy nejen pro samotné uãi-

tele, ale pfiedev‰ím pro Ïáky, ne-

bo se neslouãí a jako samostatné

instituce postupnû zaniknou

a stanou se odlouãen˘mi praco-

vi‰ti (Gymnázium R˘mafiov

v Bruntále a SOU a OU R˘mafiov

ve Mûstû Albrech-

ticích), coÏ by jistû pfiineslo fiadu

problémÛ kantorÛm i studentÛm.

K tomuto problému se postupnû

vyjadfiovali nûktefií zastupitelé,

v závûru diskuse byl dán prostor

také uãitelÛm ‰kol. Napfiíklad

profesor gymnázia Mgr. Vla-

dimír Stanzel fiekl, Ïe slouãení 

obou ‰kol k 1. záfií leto‰ního ro-

ku pfiinese kaÏdopádnû odliv stu-

dentÛ gymnázia. Podle jeho ná-

zoru do dvou let nebude mít

gymnázium obsazené tfiídy,

v koneãném dÛsledku bude zru-

‰eno a zÛstane jen holé stfiední

odborné uãili‰tû, které nakonec

bude pfievedeno na odlouãené

pracovi‰tû, a nikdo tomu neza-

brání. Jak dále Mgr. Stanzel po-

dotkl, profesofii gymnázia cítí

velkou kfiivdu v tom, Ïe byli

v tomto jednání obejiti a posta-

veni pfied hotovou vûc, a to i pfies

to, Ïe zde existuje rada ‰koly, je-

jíÏ ãlenové jsou také zástupci

mûsta. Za gymnázium dále vy-

stoupili profesofii Mgr. Petr

Kroutil a Mgr. Vlastimil

Durman, ten zdÛraznil potfiebu

oprostit se od vzájemného oso-

ãování a napadání a uvûdomit si,

Ïe se jedná pfiedev‰ím o dûti.

Podle Mgr. Durmana je dÛleÏité

se dále zamyslet, jak bude inte-

grovaná ‰kola vypadat po strán-

ce organizaãní a ekonomické.

Podle nûj je nemoÏné pfiipravit

slouãení ‰kol od prvního záfií le-

to‰ního roku. Za Stfiední odborné

uãili‰tû a odborné uãili‰tû

R˘mafiov svÛj názor pronesli za-

stupitelka Ing. SoÀa Kováfiíková

a v diskusi kantorÛ pak Ing. Jifií

Lisick˘.

Zastupitelé podle § 84 odst. 4 zá-

kona o obcích pfiijali v souvislos-

ti s problematikou slouãení

stfiedního ‰kolství usnesení,

v nûmÏ si vyhrazují pravomoc

jednat a vydávat stanoviska

k optimalizaci stfiedního ‰kolství

v R˘mafiovû.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2004

5

·kolství musí reagovat na potfieby doby
Ze stfiedních ‰kol by nemûli vycházet odborníci, na míru je vychová aÏ praxe

Moravskoslezsk˘ kraj -

·kolství v regionu je nutné mû-

nit, pfiizpÛsobovat poÏadavkÛm

doby. „Dnes uÏ by stfiedo‰koláci
mûli získat spí‰e v‰eobecné
a v‰eobecnû odborné znalosti
neÏ úzkou specializaci. Na míru
by si je pak mûla vychovat aÏ
praxe, respektive je‰tû pfied ní
vy‰‰í nebo vysoká ‰kola,“ pfiibli-

Ïuje nutnost zmûn v systému

‰kolství námûstkynû hejtmana

Jaroslava Wenigerová (ODS).

„Stfiední ‰koly musejí projít vnitfi-
ní promûnou - je tu trend zvût‰o-
vat velikost ‰kol, sluãovat napfií-
klad uãili‰tû s podobn˘m zamûfie-
ním, pfiipravit nov˘ management
‰kol tak, aby si poradil sám, aby
neãekal jen na pokyny shora, co
má a nemá dûlat. Reagujeme také
na populaãní v˘voj - rodí se ménû
dûtí a pfiedpoklad je, Ïe po roce

2008 bude ze stfiedních ‰kol vy-
cházet o tfietinu ménû studentÛ neÏ
v polovinû devadesát˘ch let. A dÛ-
leÏit˘ je také trh práce - ten ale za-
tím nemá stfiednûdobou perspekti-
vu, má spí‰e aktuální potfieby,“
vypoãítává ‰éf pfiíslu‰ného odbo-

ru krajského úfiadu Tomá‰ Bouda.

Krajská samospráva má dlouho-

dob˘ zámûr vzdûlávání. A podle

nûj úfiedníci kraje pracovali.

„Ve‰keré kroky jsme samozfiejmû
konzultovali se v‰emi zúãastnûn˘-
mi stranami - profesními i sociál-
ními partnery, nic nedûláme pod
pokliãkou,“ fiíká vedoucí odboru

Bouda s tím, Ïe nejde o Ïádn˘ vel-

k˘ tfiesk, protoÏe kraj zásadní pro-

blémy se sítí ‰kol nemá a celá fia-

da zmûn se uÏ odehrála brzy po u-

stavení krajÛ. ·lo napfiíklad o slu-

ãování pedagogicko-psychologic-

k˘ch poraden nebo tfieba o zmûny

na ‰kolách a v uãili‰tích zemûdûl-

ského zamûfiení ãi na speciálních

‰kolách. Nejv˘raznûj‰í leto‰ní

zmûny schválilo v únoru krajské

zastupitelstvo. Je‰tû letos tak ãeká

slouãení napfiíklad nûkolik odbor-

n˘ch ‰kol a uãili‰È na

Novojiãínsku nebo Ostravsku, ru-

‰í se nûkterá stfiediska praktického

vzdûlávání, dílãí zmûny se do-

tknou ‰kol na Fr˘decko-

Místecku.

Pravdûpodobnû je‰tû v tomto ro-

ce kraj‰tí zastupitelé dostanou na

stÛl dal‰í návrhy. „Je tfieba je‰tû
dofie‰it oblast Bruntálska a mûs-
to Opavu. Tam nebudou jedno-
duchá fie‰ení, jsou tam jisté pro-
blémy se zemûdûlsk˘m a zdra-
votnick˘m ‰kolstvím. Zánik jedné
‰koly napfiíklad na Bruntálsku
znamená zánik prakticky jediné
‰koly pro pomûrnû velkou spádo-

vou oblast. Chceme jít cestou
zvût‰ení a integrace ‰kol - dfiíve
nebylo myslitelné mít pod jednou
hlaviãkou gymnázium a uãili‰tû,
dnes je to v fiídce osídlen˘ch ob-
lastech bûÏné,“ pokraãuje

Bouda. Vût‰í ‰kola mÛÏe uãit lé-

pe, má kvalifikované pedagogy.

„V malé ‰kole uãí pedagog tfieba
ãtyfii pfiedmûty, protoÏe ‰kola si
více uãitelÛ nemÛÏe dovolit. Ve
velké se mÛÏe lépe profesnû pro-
filovat a v˘uka je tam nutnû kva-
litnûj‰í. Lep‰í je také materiální
vybavení,“ fiíká Tomá‰ Bouda.

Optimalizace sítû ‰kol nezname-

ná podle nûj u‰etfiit peníze za

zru‰ené ‰koly, jde o proces ze-

fektivnûní a zkvalitnûní v˘uky,

posílení samostatnosti ‰kol a od-

povûdnosti jejich vedení.

Pfievzato z mûsíãníku
Moravskoslezsk˘ kraj

Zastupitelé projednali a schválili rozbor plnûní rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ za rok 2003
PÛvodní i upraven˘ rozpoãet mûsta roku 2003

byl sestaven jako vyrovnan˘ v tom smyslu, Ïe

rozpoãtovan˘mi pfiíjmy byly pokryty v˘daje

rozpoãtu a saldo operací financování.

PÛvodním rozpoãtem byly pfiedpokládány

pfiíjmy ve v˘‰i 125 mil. Kã, v prÛbûhu roku

do‰lo schválen˘mi rozpoãtov˘mi opatfieními 

(úãelové dotace - spla‰ková kanalizace, vodo-

vod, pfiesuny financí v souvislosti se zmûnami

v˘konu státní správy, pÛdní vestavby, zv˘‰ení

dávek sociální péãe apod.) ke zv˘‰ení o 118

mil. Kã na celkov˘ch 243 mil. Kã. Skuteãné

pfiíjmy v roce 2003 ãinily celkem 246 mil. Kã,

coÏ pfiedstavuje 101,4 % rozpoãtovan˘ch pfií-

jmÛ, a vydání 269 mil. Kã, tedy 99,2 % roz-

poãtovan˘ch v˘dajÛ; tím bylo dosaÏeno pfie-

bytku voln˘ch prostfiedkÛ ve v˘‰i 1,9 mil. Kã.

Zv˘‰ení pfiíjmÛ bylo zpÛsobeno zejména pfiíz-

niv˘m v˘vojem daÀov˘ch pfiíjmÛ, které byly

ve srovnání s rokem 2002 vy‰‰í o 9,5 %, dále

dobr˘mi v˘sledky u nedaÀov˘ch pfiíjmÛm,

kde do‰lo ke zv˘‰ení pfiíjmu za pronájem les-

ního majetku, k nárÛstu pfiíjmÛ oproti pfiedpo-

kladu do‰lo i u pokut vybíran˘ch mûstem. Ke

sníÏení v˘dajÛ oproti rozpoãtu do‰lo zejména

u poloÏky ostatní vûcné v˘daje, mzdové ná-

klady byly ãerpány na 99,6 %.

Splátky úvûrÛ byly plnûny v souladu se

splátkov˘mi kalendáfii.

Zastupitelé pfiedloÏen˘ rozbor plnûní rozpoãtu

pfiíjmÛ a v˘dajÛ schválili a také vzali na vûdo-

mí zprávu o plnûní vûcného plánu rozvoje

mûsta do roku 2006. V ní se konstatuje, Ïe

stavba kanalizace - nejvût‰í stavba v posled-

ních letech - je hotova, v leto‰ním roce zb˘vá

vybudovat pfiípojky. Hotov je rovnûÏ vodovod

v Jamarticích. Bude pokraãovat pfiíprava na

zaji‰tûní vlastního zdroje vody, jsou realizo-

vány práce na zaji‰Èování územních systémÛ 

ekologické stability. Byly opraveny mosty

„Palackého“ a „Krátká“, probíhá realizace

pÛdních vestaveb Bartákova 33-37

a Divadelní 4-8, v roce 2004 by mûla probíhat

rekonstrukce stfiech, opravy Stfiediska volného

ãasu, zaji‰tûno bylo zasnûÏování v parku

Hedvy. V leto‰ním roce jsou nebo je‰tû budou

podány Ïádosti o dotace na pÛdní vestavby na

âapkovû ulici, regeneraci sídli‰tû Pfiíkopy, re-

konstrukci ‰koly na 1. máje, projekt místní

komunikace ·kolní ulice, umûlou ledovou

plochu a péãi o krajinu. Zpráva upozorÀuje

i na neplánované zátûÏe financování z minu-

losti, které mohou nepfiíznivû ovlivnit moÏ-

nosti mûsta plnit zámûry, které si vyt˘ãilo.

Mûsto vstoupilo do obecnû prospû‰né spoleãnosti R˘mafiovsko
V souãasné dobû existuje pro-

gram Leader âR a je pfiipravován

program Evropské unie Leader

plus. Jedná se o programy, jejichÏ

cílem je vyuÏít finanãní prostfied-

ky státního rozpoãtu, respektive

EU pro rozvoj regionÛ. Mají za 

úkol podporovat zavádûní a reali-

zaci investic v rámci místních

strategií, tvorbu originálních inte-

grovan˘ch strategií rozvoje mik-

roregionÛ a regionÛ a podnûcovat

aktéry na místní úrovni k úvahám

o vyuÏití potenciálu jejich území

v dlouhodobûj‰í perspektivû.

Zamûfiují se pfiedev‰ím na nové

formy zlep‰ování kvality Ïivota,

posílení ekonomického prostfiedí

a zhodnocení pfiírodního kulturní-

ho dûdictví.

Podmínkou vyuÏití programÛ je

spolupráce mezi obcemi, podni-

katelsk˘mi a nepodnikatelsk˘mi

subjekty v regionu. Ta má pfiede-

v‰ím podobu „místní akãní skupi-

ny“ - sdruÏení v˘‰e popsan˘ch

subjektÛ, které má za úkol vypra-

covat strategii rozvoje regionu

a nést odpovûdnost za jejich reali-

zaci. Obce v na‰em regionu vyu-

Ïívají jiÏ existujícího SdruÏení ob-

cí R˘mafiovska. V této záleÏitosti

se v podstatû jedná o vytvofiení

základních formálních pfiedpokla-

dÛ pro vyuÏití obou programÛ pro

ná‰ region. ZaloÏení obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti prozatím ne-

vyÏaduje finanãní prostfiedky ne-

bo sloÏení podílÛ. Pfiíjemcem do-

tace z programu mohou b˘t o. p.

s., obce, podnikatelé a neziskové

organizace. Není moÏno poãítat

s tím, Ïe dotace bude vÏdy vyuÏí-

vat jen mûsto R˘mafiov. Program

má za cíl podpofiit vzájemnou

spolupráci, partnerství a komuni-

kaci v regionu.

Zastupitelé vstup mûsta R˘mafiov

do obecnû prospû‰né spoleãnosti

R˘mafiovsko spolu s obcemi

SdruÏení obcí R˘mafiovska a pod-

nikateli regionu schválili, zároveÀ

povûfiili starostu mûsta Ing. Petra

Kloudu zastupováním mûsta

R˘mafiova ve správní radû o. p. s.

R˘mafiovsko.
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Kraj poskytne neinvestiãní úãelovou dotaci dobrovoln˘m hasiãÛm

Zastupitelé navrhli, delegovali nebo jmenovali nové ãleny

Problémem recyklaãního dvora se zab˘valo také zastupitelstvo

Moravskoslezsk˘ kraj (MSK) pfiedloÏil ná-

vrh smlouvy o poskytnutí neinvestiãní dota-

ce ze svého rozpoãtu pro rok 2004 ve v˘‰i

175 tis. Kã na financování potfieb jednotky

sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (JSDH) mûsta

R˘mafiova. Dotace je urãena na v˘daje pro

zabezpeãení pohotovostí ãlenÛ JSDH a na

v˘daje na mzdy ãlena vykonávajícího sluÏbu

v jednotce jako svoje hlavní zamûstnání.

Podle zákona pfiináleÏí rozhodnutí o pfiijetí

dotace do pÛsobnosti zastupitelstva mûsta.

Zastupitelé zplnomocnili starostu Petra

Kloudu k podpisu smlouvy mezi mûstem

R˘mafiov a Moravskoslezsk˘m krajem o po-

skytnutí v˘‰e uvedené dotace na rok 2004.

âlenové zastupitelstva mûsta na

základû zákona o obcích:

- navrhli odvolat Ing. Pavla

Koláfie z dozorãí rady VaKu

Bruntál, a. s., a navrhli jmenovat

za nového ãlena dozorãí rady

Ing. Jaroslava Kalu

- zru‰ili delegaci Ing. Pavla

Koláfie na jednáních valn˘ch

hromad spoleãnosti Brvos

Bruntál, s. r. o., a novû delegova-

li Ing. Petra Kloudu

- odvolali z funkce pfiedsedy

a ãlena finanãního v˘boru Ing.

Jaroslava Kalu a novû jmenovali

Mgr. Jaroslavu Labounkovou

- jmenovali Ing. Tomá‰e Köhlera

pfiedsedou finanãního v˘boru

- odvolali Ing. Tomá‰e Köhlera

z dozorãí rady Tepla R˘mafiov, 

s. r. o., a novû jmenovali Ing.

Milana Kropáãe

- navrhli odvolání MUDr.

Bohumila Servuse z dozorãí ra-

dy Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov,

s. r. o., a novû jmenovali pana

Miroslava Vojáãka.

Zastupitelé povûfiili zastupová-

ním mûsta R˘mafiov na valn˘ch

hromadách VaKu Bruntál, a. s.,

pana Ladislava Îilku.

V závûru jednání zastupitelstva

mûsta se uskuteãnila diskuse, ve

které vystoupila zastupitelka

a zároveÀ pfiedsedkynû komise

pro spoleãenské záleÏitosti, ce-

stovní ruch a mezinárodní vzta-

hy BoÏena Filipová s informací

o konání spoleãenské akce s ná-

zvem „Cesta pfiátelství“, jeÏ se

uskuteãní v dobû od 7. do 11.

ãervence, a na kterou je jiÏ

v souãasné dobû pfiihlá‰eno ko-

lem 120 zájemcÛ. V té dobû by

mûlo dojít také k podepsání part-

nerské smlouvy mezi

R˘mafiovem a slovensk˘m mûs-

tem Krompachy.

V bodu rÛzné vystoupila zastupi-

telka Mgr. Jaroslava Labounková

a otevfiela problém recyklaãního

dvora; pfiitom citovala z dopisu

jednoho ze stûÏovatelÛ. Starosta

Petr Klouda poÏádal o vyjádfiení

vedoucího odboru Ïivotního pro-

stfiedí RNDr. Franti‰ka âermáka.

Ten popsal situaci v provozu re-

cyklaãního dvora v posledních

dnech a t˘dnech, sdûlil zastupite-

lÛm, jaké kontroly t˘kající se Ïivot-

ního prostfiedí se na recyklaãním

dvofie vystfiídaly, a fiekl, Ïe nebyly

shledány Ïádné závady, které by

bránily v jeho uÏívání nebo které

by poru‰ovaly jak˘mkoliv zpÛso-

bem zákon. Zastupitelé se vyjádfiili

k otevfienému problému jednoznaã-

nû - podle jejich názoru by zru‰ení

recyklaãního dvora vedlo k zaklá-

dání ãern˘ch skládek. V závûru

jednání zastupitelstva mûsta dosta-

li slovo také obãané. Do diskuse se

pfiihlásil pan Radoslav Vrobel

a problém recyklaãního dvora ko-

mentoval z pohledu obãana, jenÏ

bydlí v jeho tûsné blízkosti. ¤ekl

mimo jiné, Ïe recyklaãní dvÛr není

zabezpeãen proti úniku nebezpeã-

n˘ch látek v pfiípadû povodnû a Ïe

postrádá posouzení vlivu stavby na

Ïivotní prostfiedí.

Posledním diskusním pfiíspûvkem

bylo jednání zastupitelstva také o-

ficiálnû ukonãeno. Obãané najdou

jednotlivá usnesení na Úfiední des-

ce Mûstského úfiadu R˘mafiov.

Zprávy ze zastupitelstva
zpracoval JiKo

Rodinné domky R˘mafiov jsou v Evropû
Firma Rodinné domky R˘mafiov, spol. s r. o.,

dokazuje, Ïe neãeká na datum 1. kvûtna 2004

a je uÏ nyní skuteãnû evropskou firmou.

V prestiÏním nûmeckém deníku Frankfurter

Allgemeine Zeitung (v Nûmecku deník ã. 1,

více neÏ 1 milion ãtenáfiÛ dennû, distribuce ve

148 státech svûta) vy‰la pod názvem „Die ne-

uen - schon da“ série ãlánkÛ, které hovofiily

o vybran˘ch firmách z nov˘ch ãlensk˘ch ze-

mí Evropské unie. Rozhovor s generálním fie-

ditelem spoleãnosti Rodinné domky

R˘mafiov, spol. s r. o., Ing. Jifiím Pohloudkem

byl druh˘m v pofiadí a spoleãnost RD

R˘mafiov zde jako jediná zastupovala âeskou

republiku.

Dlouholetá práce na poli obchodním i medi-

álním se firmû vyplatila. Zejména nûmeãtí

obchodní partnefii si ãlánku velmi povaÏují

a vnímají jej jako v˘znamné ocenûní pozice

nejvût‰ího ãeského dodavatele montova-

n˘ch dfievostaveb. Pracovitost, vytrvalost,

schopnost pfiekonávat pfiekáÏky - to se cení

v‰ude na svûtû.

Firma se pocho-

pitelnû neorientu-

je jen na nûmeck˘

trh. V kvûtnu rea-

lizuje v˘znamnou

zakázku v ¤ecku,

pfiipravuje svá za-

stoupení v dal‰ích

evropsk˘ch stá-

tech. Nosn˘m tr-

hem zÛstává tu-

zemsko, kde fir-

ma vykazuje

znaãn˘ nárÛst

v poãtu proda-

n˘ch rodinn˘ch

domÛ. V souãas-

né dobû zahajuje v˘znamnou realizaci velké

zakázky bytov˘ch domÛ s tfiiadvaceti bytov˘-

mi jednotkami ve Starém Mûstû u Uherského

Hradi‰tû. Ing. Tomá‰ Pochop



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2004

7

Nezamûstnanost se sníÏila, byly zahájeny vefiejnû prospû‰né práce
V pátek 9. dubna mûli novináfii moÏ-

nost seznámit se s nejaktuálnûj‰ími in-

formacemi t˘kajícími se nezamûstna-

nosti. ¤editel Úfiadu práce v Bruntále

Mgr. Milan Horna informoval o po-

ãtech uchazeãÛ o zamûstnání a o moÏ-

nostech jejich uplatnûní. Region R˘-

mafiovska spolu s Bruntálskem

a Krnovskem patfií trvale k regionÛm

s nejvy‰‰í nezamûstnaností v kraji.

Lidé bez práce doslova ãekají na kaÏ-

dou sebemen‰í pfiíleÏitost, která se na-

skytne, aÈ uÏ v podobû firmy pfiicháze-

jící na trh práce s nov˘mi pracovními

pfiíleÏitostmi, a tûch je bohuÏel velmi

poskrovnu, nebo v podobû sezónních

prací, které nabízejí dfievozpracující,

zemûdûlské, stavební nebo úklidové

firmy s nadcházejícím jarním obdo-

bím. Také Mûstské sluÏby R˘mafiov, s.

r. o., zamûstnávají od mûsíce bfiezna

patnáct pracovníkÛ ve vefiejnû prospû‰-

n˘ch pracích. Tento poãet je v‰ak ko-

neãn˘ a organizace dal‰í uchazeãe pfii-

jímat nebude. Kromû toho zamûstná-

vají sluÏby také dva zamûstnance, kte-

fií si zde formou vefiejnû prospû‰n˘ch

prací odpykávají alternativní trest.

Co vlastnû jsou vefiejnû prospû‰né práce (dále jen VPP)?
Jsou to nové pracovní pfiíleÏitosti, které vy-

tváfií obec nebo zamûstnavatel na základû pí-

semné dohody s úfiadem práce, ke krátkodo-

bému pracovnímu umístûní uchazeãe o za-

mûstnání.

S k˘m mÛÏe úfiad práce dohodu o vytváfie-
ní VPP uzavfiít?
S obcemi nebo zamûstnavateli, ktefií nejsou 

ústfiedními orgány státní správy nebo státními

fondy.

Co pfiedchází uzavfiení dohody?
Pokud se jedná o pfiíspûvkovou organizaci,

lze dotaci poskytnout pouze prostfiednictvím

jejího zfiizovatele.

Jaké doklady zamûstnavatel k uzavfiení
dohody potfiebuje?
Dle právní formy zamûstnavatele - v˘pis

z obchodního rejstfiíku, Ïivnostensk˘ list,

koncesní listinu, stanovy apod.

Potvrzení, Ïe nemá Ïádné závazky vÛãi státu

a Ïe plní povinnosti zamûstnavatele, vypl˘va-

jící ze zvlá‰tních právních pfiedpisÛ (tzn. da-

Àové nedoplatky, dluhy na pojistném, na so-

ciálním zabezpeãení a zdravotním poji‰tûní).

Na jakou dobu lze uzavfiít dohodu?
Na období nepfiesahující 12 po sobû následu-

jících kalendáfiních mûsícÛ.

Pro které obãany jsou VPP urãeny?
V̆ hradnû pro uchazeãe o zamûstnání, kter˘m

se nepodafiilo z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ po del-

‰í dobu zprostfiedkovat vhodné zamûstnání

a ktefií jsou písemnû doporuãeni úfiadem prá-

ce.

Které druhy prací je moÏno zafiadit do
VPP?
RÛzné druhy prací spadající do oblasti sluÏeb

obyvatelstvu, jako napfi. úklid mûst a obcí,

v˘sadba zelenû, úklidové a dokonãovací prá-

ce na stavbách ãi rekonstrukcích objektÛ,

krátkodobé pracovní pfiíleÏitosti v kulturních,

tûlov˘chovn˘ch, zdravotnick˘ch zafiízeních

apod.

Financování VPP?
Pfiíspûvek formou dotace na zamûstnance 

umístûné na tyto práce mÛÏe úfiad práce po-

skytovat aÏ do v˘‰e skuteãné vyplacené mz-

dy (platu) a jejích náhrad, vãetnû pojistného

na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní

politiku zamûstnanosti a pojistného na vefiej-

né zdravotní poji‰tûní.

Kdy pfiijmout uchazeãe o zamûstnání do
pracovního pomûru?
VÏdy po uzavfiení dohody o vytváfiení VPP

mezi úfiadem práce a zamûstnavatelem.

Datum nástupu do pracovního pomûru je

sjednáno v dohodû. 

(Webové stránky ÚP Bruntál)

Lidé bez práce mají dal‰í ‰anci
Lidem bez práce nabízí bezplat-

nou pomoc také nové obãanské

sdruÏení Kofoedova ‰kola 

(kofoeds.br@quick.cz). Neza-

mûstnaní z okresu Bruntál evi-

dovaní na úfiadu práce, mamin-

ky na matefiské dovolené a dÛ-

chodci se mohou pfiihlásit do

kurzÛ základÛ práce na PC, ang-

liãtiny, nûmãiny. Pracovat zaãa-

la také tvÛrãí v˘tvarná dílna.

Spoleãná setkání jim poskytnou

nové informace a povzbuzení

pfii hledání zamûstnání.

Studentem Kofoedo-vy ‰koly se

mÛÏe stát kaÏd˘, kdo nemá pla-

cené zamûstnání a chce fie‰it

svou situaci aktivnû. Kofoedova

‰kola sídlí ve ãtvrtém patfie azy-

lového domu Bethel - b˘valého

internátu prÛmyslové ‰koly

v Kavalcovû ulici v Bruntále.

Do kurzÛ se lze zapsat vÏdy

v pondûlí a ve ãtvrtek od 8.00

do 10.00 hodin. Po telefonické

domluvû na ãísle 554 254 654 je

moÏné pfiihlásit se také v kter˘-

koliv jin˘ pracovní den.

Statistika a grafy
K 31. bfieznu 2004 bylo na ÚP Bruntál 

evidováno 10 437 uchazeãÛ o zamûstnání,

míra nezamûstnanosti tak dosáhla 19%
a drÏí se jiÏ nûkolik let na ‰estém místû

v celorepublikovém srovnání. Podle fiedite-

le bruntálského úfiadu práce Mgr. Milana

Horny nezamûstnanost v porovnání se stej-

n˘m obdobím loÀského roku (17,3 %)

stoupla o 1,7 %. Co se t˘ãe vûkové struktu-

ry nezamûstnan˘ch, nejhÛfi jsou na tom 

uchazeãi o zamûstnání ve vûku 50 - 54 let,

druhou nejpoãetnûj‰í skupinu uchazeãÛ

tvofií mladí lidé ve vûku 20 - 24 let. 

K 31. bfieznu uzavfiel Úfiad práce v Bruntále

více jak 200 individuálních akãních plánÛ

pro druhou nejohroÏenûj‰í vûkovou katego-

rii 20 - 24 let.

Z pohledu vzdûlanostní struktury si nejhÛfi

hledají práci uchazeãi se stfiedním odbor-

n˘m vzdûláním (vyuãen). Paradoxní v‰ak
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je, Ïe nejvíce pracovních míst (celkem 124)

je nabízeno právû v této oblasti, tedy v ob-

lasti stfiedního odborného vzdûlání (vyu-

ãen). ¤editel Horna se domnívá, Ïe uchaze-

ãi o tato volná pracovní místa nemají jed-

nak dostateãnou praxi a také Ïe nedostateã-

nû vysoká mzda, za kterou by mûli praco-

vat, je nijak nemotivuje. Je také nedostatek

absolventÛ studijních oborÛ, které v regio-

nu chybí. Je to ov‰em problém celostátní.

Mgr. Horna zdÛraznil, Ïe ‰kolsk˘ zákon,

kter˘ byl schválen v parlamentu ve druhém

ãtení, dává ‰kolám, podnikatelÛm i obcím

urãitou moÏnost, jak problém fie‰it. „Pokud
projde tento návrh tak, jak byl schválen, to
znamená, Ïe se ‰koly nebudou fiídit ‰kolsk˘-
mi osnovami, ale budou si vytváfiet své pro-
gramy a budeme umût do toho vtáhnout ta-
ké obce a zamûstnavatele, aby se spolupo-
díleli na tvorbû uãebních programÛ, tak
jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe nesoulad mezi
poptávkou a nabídkou pracovních míst by
se mohl ãasem upravit,“ uvedl fieditel

Milan Horna.

Druhou nejohroÏenûj‰í skupinou jsou ucha-

zeãi se základním vzdûláním a praktickou

‰kolou, za nimi následují uchazeãi s úpln˘m

stfiedním odborn˘m vzdûláním s maturitou

(bez vyuãení). Podle profese jsou na tom

v nezamûstnanosti statisticky nejhÛfi po-

mocní a nekvalifikovaní pracovníci, druhé

místo zaujímají fiemeslníci a kvalifikovaní

v˘robci, zpracovatelé, opraváfii a tfietí jsou

provozní pracovníci ve sluÏbách a obchodû.

¤editel Horna dále uvedl, Ïe ze v‰ech tfií

povûfien˘ch obcí bruntálského okresu je na

tom nejhÛfi Bruntálsko a procentuálnû „nej-

lépe“ si vede R˘mafiovsko. Poãet cizincÛ

v okrese, ktefií získali pracovní povolení, je

ke konci bfiezna osmaosmdesát.

Je tfieba dodat, Ïe poslanecká snûmovna

Parlamentu âeské republiky schválila ve

stfiedu 7. dubna ve tfietím ãtení návrh nové-

ho zákona o zamûstnanosti. Ten obsahuje

celou fiadu zmûn, které by mûly podstatnû

sníÏit míru nezamûstnanosti v âeské repub-

lice. Návrh je‰tû musí schválit senát a po-

depsat prezident.

V pfií‰tím vydání seznámíme ãtenáfie s v˘-

znamn˘mi zmûnami t˘kajícími se nového

zákona - napfiíklad se zpfiísnûním podmínek

pro vznik nároku na podporu nebo se zmû-

nou v˘‰e podpory v nezamûstnanosti, dél-

kou podpÛrãí doby jejího poskytování ãi 

úpravou ãásteãné nezamûstnanosti, s kom-

plexní úpravou problematiky osob se zdra-

votním postiÏením a jejich postavením na

trhu práce nebo s nov˘mi pfiíspûvky - na

dopravu zamûstnancÛ, na zapracování, pfie-

klenovacím pfiíspûvkem - a dal‰ími zajíma-

v˘mi informacemi. JiKo
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Je dobré vûdût

Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na v˘‰i pfiíjmu
Dávky státní sociální podpory jsou v pfieváÏné vût‰inû odvozeny od ãástek Ïivotního minima, a proto jsou po zv˘‰ení Ïivotního minima auto-

maticky valorizovány. Od 1. 10. 2001 jsou platné (podle nafiízení vlády ã. 333/2001 Sb.) následující ãástky Ïivotního minima v Kã za mûsíc:

âástka potfiebná k zaji‰tûní v˘Ïivy 
a ostatních základních osobních potfieb:

nezaopatfiené dûti do 6 let ..............  1 690

od 6 do 10 let .................................  1 890

od 10 do 15 let ...............................  2 230

od 15 do 26 let ...............................  2 450

ostatní obãané ................................  2 320

1. Pfiídavek na dítû
Pfiídavek na dítû se poskytuje na

nezaopatfiené dítû v závislosti na

pfiíjmu rodiny v pfiedchozím ka-

lendáfiním roce. Jeho v˘‰e je sta-

novena násobkem Ïivotního mi-

nima na osobní potfieby dítûte.

Dávka se pfiiznává na dobu neur-

ãitou. Pro nárok na v˘platu pfií-

davku na dítû se prokazuje v˘‰e

rozhodn˘ch pfiíjmÛ za pfiedchá-

zející kalendáfiní rok do 30. záfií.

Nejsou-li pfiíjmy doloÏeny ani

do 31. fiíjna, nárok na pfiídavek

dnem 1. listopadu zaniká.

Nezaopatfiené dítû má mûsíãní
nárok na pfiídavek na dítû:
ve zv˘‰ené v˘mûfie - ve v˘‰i

0,32 násobku Ïivotního minima

na osobní potfieby dítûte, jestliÏe

pfiíjem rodiny nepfiesáhl 1,1 ná-

sobek Ïivotního minima rodiny;

v základní v˘mûfie - ve v˘‰i

0,28 násobku Ïivotního minima

na osobní potfieby dítûte, jestliÏe

pfiíjem rodiny pfievy‰uje 1,1 ná-

sobek Ïivotního minima rodiny,

ale není vy‰‰í neÏ 1,8 násobek

Ïivotního minima rodiny;

ve sníÏené v˘mûfie - ve v˘‰i

0,14 násobku Ïivotního minima

na osobní potfieby dítûte, jestliÏe

pfiíjem rodiny pfievy‰uje 1,8 ná-

sobek Ïivotního minima rodiny,

ale není vy‰‰í neÏ 3,0 násobek

Ïivotního minima rodiny.

2. Pfiíspûvek na dopravu
Pfiíspûvek na dopravu - pfii po-

skytování této dávky je testován

pfiíjem rodiny za kalendáfiní rok.

Pouze v pfiípadech, kdy dítû plní

povinnou ‰kolní docházku, nále-

Ïí pfiíspûvek bez ohledu na pfií-

jem v rodinû.

DojíÏdí-li dítû na stfiední nebo

vysokou ‰kolu, je pfiíspûvek po-

skytován, jestliÏe rozhodn˘ pfií-

jem nepfiesáhl v uplynulém ka-

lendáfiním roce dvojnásobek Ïi-

votního minima. Pfiíspûvek se

neposkytuje v ãervenci a srpnu

bez ohledu na studijní povinnos-

ti dítûte. Má-li dítû v místû sídla

‰koly nebo její souãásti pfiidûle-

no (sjednáno) ubytování v inter-

nátu nebo domovû mládeÏe, po-

pfi. v jiném zafiízení, které slouÏí

k ubytování studentÛ, pak se ne-

jedná o denní dojíÏdûní.

V̆ ‰e mûsíãního pfiíspûvku se sta-
noví procentem z ãástky odpoví-
dající ãtyfiicetinásobku jedno-
smûrného jízdného ve vefiejné
autobusové dopravû, kterou sta-
noví Ministerstvo financí.

V˘‰e pfiíspûvku ãiní:
a) 30 % stanovené ãástky, pokud

dítû do 15 let vûku dojíÏdí dennû

a plní povinnou ‰kolní docházku;

b) 50 % stanovené ãástky, pokud

dítû dennû dojíÏdí na stfiední ãi

vysokou ‰kolu nebo pokud dítû

star‰í 15 let plní povinnou ‰kolní

docházku a dennû dojíÏdí;

c) 6 % stanovené ãástky, pokud

dítû plnící povinnou ‰kolní do-

cházku nedojíÏdí dennû;

d) 10 % stanovené ãástky, jde-li

o dítû star‰í 15 let, které plní po-

vinnou ‰kolní docházku nebo se

pfiipravuje na budoucí povolání na

stfiední ‰kole a nedojíÏdí dennû;

e) 5 % stanovené ãástky, jde-li

o dítû, které se pfiipravuje na bu-

doucí povolání na vysoké ‰kole

a nedojíÏdí dennû.

3. Sociální pfiíplatek
Nárok na dávku je vázán péãí

o nezaopatfiené dítû a na pfiíjem

v rodinû, kter˘ v pfiedchozím ka-

lendáfiním ãtvrtletí musí b˘t niÏ‰í

neÏ 1,6 násobek Ïivotního minima

rodiny. Se zvy‰ujícím se pfiíjmem

se v˘‰e dávky postupnû sniÏuje.

Do v˘‰e sociálního pfiíspûvku se

promítá zdravotní postiÏení dítû-

te nebo rodiãe a osamûlost rodi-

ãe. Dávka se pfiiznává na období

od 1. ãervence do 30. ãervna ná-

sledujícího kalendáfiního roku

nebo v rámci tohoto období na

dobu krat‰í.

V̆ ‰e rozhodn˘ch pfiíjmÛ musí

b˘t pro období dal‰ího ãtvrtletí

prokázána nejpozdûji do konce

prvního kalendáfiního mûsíce to-

hoto kalendáfiního ãtvrtletí (do

31. 1., 30. 4., 31. 7. a 31. 10.).

4. Pfiíspûvek na bydlení
Poskytování pfiíspûvku na bydle-

ní podléhá testování pfiíjmÛ za

kalendáfiní ãtvrtletí.

Nárok na pfiíspûvek na bydlení

má vlastník nebo nájemce bytu,

kter˘ je v bytû hlá‰en k trvalému

pobytu, jestliÏe rozhodn˘ pfiíjem

rodiny nedosahuje 1,6 násobku

Ïivotního minima rodiny.

Za nájemce se povaÏují oba

manÏelé, jde-li o spoleãn˘ nájem

bytu manÏely.

Pro stanovení nároku není rozho-

dující, zda jde o byt nájemní nebo

druÏstevní, v soukromém vlast-

nictví nebo ve vlastním domû

a jaké jsou náklady na bydlení.

âerpáno z webu ÚP Bruntál

V pfií‰tím vydání pfiineseme in-

formace o ostatních dávkách - ro-

diãovsk˘ pfiíspûvek, zaopatfiovací

pfiíspûvek, dávky pûstounské pé-

ãe, porodné a pohfiebné. JiKo

âástka potfiebná k zaji‰tûní nezbytn˘ch nákladÛ na
domácnost (spoleãn˘ch potfieb domácnosti):
s jednou osobou .............................  1 780

s 2 osobami ....................................  2 320

se 3 aÏ 4 osobami ...........................  2 880

s 5 a více osobami ..........................  3 230

Îivotní minimum se skládá z ãástky na osobní potfieby jednotliv˘ch

osob domácnosti a z ãástky na domácnost podle poãtu spoleãnû po-

suzovan˘ch osob.
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Rybáfii bilancovali uplynul˘ rok
V sobotu 3. dubna probûhla v˘roãní ãlenská

schÛze Místní organizace âeského rybáfiské-

ho svazu R˘mafiov. K na‰í radosti nás nav‰tí-

vil starosta na‰eho mûsta Ing. Petr Klouda.

Pfiedseda organizace mu podûkoval za jeho

zájem i zájem zastupitelstva a odboru Ïivot-

ního prostfiedí vycházet na‰í organizaci vstfiíc

ve vzájemné spolupráci, jejímÏ dokladem je

revitalizace rybníkÛ Edrovice a U Lomu

a rybníku slouÏícího kdysi ãistírnû odpad-

ních vod jako sedimentaãní nádrÏ. Tím na‰i

ãlenové získali 3,8 ha lovného revíru.

V‰echny tfii zmínûné akce byly pro obû stra-

ny finanãnû nároãné. Dále pfiedseda vyslovil

podûkování za finanãní pfiíspûvek 5 000 Kã

na podporu v˘chovy na‰ich ÏákÛ, které uãí-

me lásce k pfiírodû, ekologii a rybáfisk˘m

pfiedpisÛm.

Pfiedmûtem jednání v˘roãní ãlenské schÛze

bylo seznámení ãlenské základny s celkovou

ãinností za uplynul˘ rok po stránce ekono-

mické, hospodáfiské, dále s pfiehledem stati-

stiky nasazen˘ch a uloven˘ch ryb a koneãnû

s novû vydan˘m zákonem o rybáfiství.

Pro zajímavost ãtenáfiÛ uvádíme statistiku 

úlovkÛ na‰ich rybáfiÛ za uplynul˘ rok 2003.

Na vodách mimopstruhov˘ch bylo uloveno

10 532 kg ryb. Druhová skladba, která pfie-

vaÏovala, byla tato: kapr, ‰tika, candát, cejn

a dal‰í lovné ryby. Z toho nejvût‰í poãet ryb

v celkové hmotnosti 6 664 kg byl uloven na

Slezské Hartû.

Na vodách pstruhov˘ch bylo uloveno 234,9

kg lososovit˘ch ryb. Vzhledem k otevfiení

Slezské Harty se vût‰ina rybáfiÛ pfieoriento-

vala na vody mimopstruhové.

Dále byla ãlenská základna seznámena s mi-

mofiádn˘mi úlovky nûkter˘ch na‰ich ‰tûstû-

nou obdafien˘ch ãlenÛ:

Horst Kyt˘r - ‰tika 116 cm - 12,5 kg

Karel Bulava - ‰tika 105 cm - 9,8 kg

Tomá‰ Lysík - ‰tika 100 cm - 9 kg

Michal Citovsk˘ - ‰tika 90 cm - 8 kg

Miroslav HorÀáãek - ‰tika 6 ks 85-92 cm - 7,2 kg

Pavel Svoboda - ‰tika 96 cm - 7,2 kg

Pavel Lesák - candát 75 cm - 5 kg

David Zemánek - candát 75 cm - 4,5 kg

Jan Tu‰inovsk˘ - kapr 70 cm - 6,5 kg

Jifií Brisuda - kapr 70 cm - 4 kg

V prÛbûhu jednání

byly slavnostnû udû-

leny diplomy, odzna-

ky a dárkové ko‰e

ãtyfiem na‰im ãle-

nÛm, ktefií byli vybrá-

ni dle smûrnic nadfií-

zeného orgánu, za

dlouhodobé ãlenství

a aktivní pomoc orga-

nizaci. Blahopfiání

patfií paní Ludmile

Pospí‰ilové, panu

Miroslavu Krajíãko-

vi, panu Mgr. Vlasti-

milu Rau‰erovi a pa-

nu RNDr. Franti‰ku

âermákovi.

Na závûr jednání vystoupil starosta na‰eho

mûsta s pfiíjemn˘m a zajímav˘m projevem

o dal‰ím pokraãování ve vzájemné spoluprá-

ci. Byl mile pfiekvapen celkov˘m poãtem

ãlenÛ na‰í organizace, kter˘ ãiní 530 dospû-

l˘ch a 80 ÏákÛ. Konstatoval, Ïe jsme nejvût-

‰ím obãansk˘m sdruÏením v na‰em regionu.

Se zájmem vyslechl v˘roãní zprávu pfiedse-

dy, hospodáfie, úãetního, pfiedsedy dozorãí

komise a vedoucího v˘chovy mládeÏe.

Zjistil, Ïe prioritou rybáfiÛ je sice pfiedev‰ím

sportovní lov, ale získal také informace

o tom, co je nutno uãinit a fie‰it, aby lov mo-

hl b˘t úspû‰n˘. Jedná se o plánované fiízení

násad lososovit˘ch ryb na líhni Bfiidliãná,

pravidelné vysazování rybí obsádky, kontro-

lu ãistoty vod, zdravotního stavu ryb a vod-

ních ÏivoãichÛ, péãi a udrÏování majetku or-

ganizace a dal‰í sloÏité úkoly. 

V̆ bor MO âRS R˘mafiov

Rybáfii o lístky nepfiijdou
Rybáfiské lístky vydávaly aÏ dosud
zájemcÛm jednotlivé obecní úfiady
v místû jejich bydli‰tû. Nov˘ zákon
o rybníkáfiství s úãinností od 1. dub-
na 2004 pfiesunul tyto pravomoci na
obecní úfiad s takzvanou roz‰ífienou
pÛsobností.
Vydáním nového zákona 

ã. 99/2004 Sb., o rybníkáfiství,

v˘konu rybáfiského práva, ry-

báfiské stráÏi a ochranû mofi-

sk˘ch rybolovn˘ch zdrojÛ (zá-

kon o rybáfiství) pfie‰la kompe-

tence vydávání státních rybáfi-

sk˘ch lístkÛ z obecních úfiadÛ na

obecní úfiady s roz‰ífienou pÛ-

sobností. V praxi to znamená, Ïe

ve správním obvodu Mûstského

úfiadu R˘mafiov od 1. dubna to-

hoto roku smí státní rybáfiské

lístky vydávat pouze tento úfiad.

„PfiestoÏe se v televizi i v tisku
objevily zprávy, Ïe vzhledem
k tomu, Ïe k zákonu nebyla do-
sud vydána provádûcí vyhlá‰ka,
nelze nyní rybáfiské lístky vydá-
vat, chtûl bych rybáfie uklidnit.
Jsme pfiipraveni vydávat tyto do-
kumenty na poãkání, tak jako do-
posud,“ fiekl k problematice ve-

doucí odboru Ïivotního prostfiedí

a v˘stavby RNDr. Franti‰ek

âermák.

Po vydání provádûcí vyhlá‰ky

dojde pravdûpodobnû k nûkte-

r˘m zmûnám (úprava doby plat-

nosti, v˘‰e správního poplatku),

absence této vyhlá‰ky v‰ak urãi-

tû nebude dÛvodem, kter˘ by ry-

báfiÛm zabránil zahájit leto‰ní

sezónu. 

JiKo

Stfiedisko DIAKONIE âCE
v R˘mafiovû

pofiádá
sbírku na investici Domova odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici

Kdy: od 19. 4. do 23. 4. 2004
Bude se vybírat formou pokladniãek. Ti, ktefií chtûjí pfiispût,

a koledníci je nezastihnou doma, mohou vyuÏít pokladniãek,

které budou umístûny na Mûstském úfiadû v R˘mafiovû, 

na obecních úfiadech okolních obcí a na farních úfiadech.

O v˘tûÏku sbírky vás budeme informovat v tisku.

Kontaktní osoba: StaÀková Marcela, tel.: 554 211 294.
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·kolství

Cílem projektu tzv. pomoci „na

dálku“ je podpofiit dûti, které se

nacházejí v podmínkách úplné

chudoby, pfiedev‰ím zprostfied-

kovat pfiístup ke vzdûlání tako-

v˘m dûtem, jejichÏ rodiãe nebo

opatrovníci si nemohou dovolit

hradit ‰kolné a v˘daje spojené

s v˘ukou. Dítû nadále Ïije se

svojí rodinou v Africe, ale „ado-

ptivní rodiã“, coÏ mÛÏe b˘t jed-

notlivec, skupina lidí, rodina, or-

ganizace nebo firma, mu hradí

‰kolné, v‰echny uãební pomÛc-

ky a ‰kolní uniformu. Zasíláním

finanãní ãástky na tyto v˘daje

mu tak pomÛÏe dosáhnout ales-

poÀ minima Ïivotních podmí-

nek, jaké mají ostatní dûti jinde

na svûtû. „Adoptivní rodina“ je

pravidelnû informována o tom,

jak si dítû vede ve ‰kole, mÛÏe si

s ním dopisovat, poslat dítûti dá-

rek a v rámci moÏností se mohou

i vzájemnû nav‰tívit.

Do tohoto prospû‰ného projektu

se k 1. lednu 2004 zapojila i sexta

r˘mafiovského gymnázia. Na pod-

nût svého tfiídního uãitele Mgr.

Vladimíra Stanzela se studenti

rozhodli (a nebylo to vÛbec lehké

rozhodování, protoÏe poãet po-

tfiebn˘ch dûtí je nepfiíjemnû vel-

k˘) pro adopci pûtiletého guinej-

ského chlapce Algassimou Dialla.

Algassimou pochází z chudé po-

ãetné rodiny, má deset sourozen-

cÛ a je osm˘m dítûtem své mat-

ky. Matka pracuje na poli a pro-

dává zeleninu, otec prodává bon-

bony a cigarety, ale tento mal˘

v˘dûlek nestaãí ani pro uspoko-

jení základních potfieb dûtí.

Chlapec bydlí v jednom pokoji

spolu se sedmi sourozenci a stra-

vuje se pouze jednou dennû.

Je tedy jasné, Ïe rodiãe, ktefií

jsou s nejvût‰í pravdûpodobností

sami negramotní, nejsou schopni

zajistit sv˘m dûtem ani základní

vzdûlání. Také slab˘ sociální

systém nedokáÏe problém negra-

motnosti fie‰it. Tyto dûti jsou tak

odkázány pfiedev‰ím na meziná-

rodní pomoc a na podobné pro-

jekty, jako je adopce na dálku.

Náklady, které dítûti umoÏní stu-

dium a zlep‰í jeho tíÏivou Ïivot-

ní situaci, ãiní pouh˘ch 5 520 Kã

na rok a platby je moÏné rozdûlit

na ãtyfimûsíãní ãi mûsíãní ãlán-

ky. KaÏd˘ ze studentÛ tak mûsíã-

nû zaplatí 20 Kã, coÏ je podle

mého názoru smû‰ná ãástka na

pfiíspûvek, kter˘ mÛÏe poskyt-

nout obãan vyspûlé zemû obyva-

telÛm rozvojov˘ch zemí, a za

krásn˘ pocit, kter˘ kaÏd˘ z nich

z tohoto pfiíspûvku bude mít.

Pokud vás tento projekt zaujal,

tady je kontaktní adresa, na kte-

ré se mÛÏete dovûdût více o pro-

jektu pomoci na dálku:

http://www.humanisti.cz.  

Jana Zlámalová

Sexta r˘mafiovského gymnázia „adoptovala“ malého Afriãana

Poprvé jsme byli v Lond˘nû
Pod vedením sv˘ch uãitelek anglického ja-

zyka a tfiídní uãitelky Ing. Ludviky

Matzkeové vyrazilo letos poprvé ãtyfiicet

studentÛ SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov na

poznávací zájezd do Lond˘na se Student

Agency. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala rych-

le, jeli jsme totiÏ dvoupatrov˘m, komfortnû

vybaven˘m autobusem. NejdobrodruÏnûj‰í

v‰ak byla plavba trajektem z francouzského

Calais do anglického Doveru. V‰ichni se tû-

‰ili, jak uplatní své znalosti anglického jazy-

ka, protoÏe vût‰ina studentÛ hodlá z tohoto

jazyka maturovat.

·est dní je na Lond˘n málo, ale pfiesto jsme

toho vidûli a pro‰li spoustu. Jsme nad‰ení -

vidûli jsme Big Ben, Buckingham Palace

i stfiídání stráÏí, Houses of Parliament,

Trafalgar Square, Tower of London, St.

Paul’s Cathedral, Leicester Square, Soho,

Covent Garden, nav‰tívili jsme Windsor

Castle, Britské muzeum, Madame

Tussod’s Museum s voskov˘mi celebritami

a politiky, Pfiírodopisné muzeum, kde jsme si

na vlastní kÛÏi zkusili zaÏít zemûtfiesení,

Greenwich a nult˘ poledník a také jsme byli

svûdky otvírání Tower Bridge.

Mûli jsme ‰tûstí i na typické lond˘nské poãa-

sí - chvíli sluneãno a jako mávnutím kouzel-

ného proutku de‰tivo a zamraãeno, ale kve-

toucí narcisy, zlat˘ dé‰È i krokusy tvofiily jar-

ní atmosféru.

Ubytování bylo zaji‰tûno v britsk˘ch rodi-

nách. V‰ichni byli pfiíjemní a pohostinní. Na‰e

paní domácí pekla vynikající buchty a my

jsme ji na oplátku nauãily nûkolik ãesk˘ch

pfiísloví. Ukázalo se, Ïe nás na‰e uãitelky dob-

fie pfiipravily, takÏe Ïádné potíÏe nenastaly.

Po celou dobu pobytu se o nás peãlivû stara-

la sleãna prÛvodkynû.

Na‰e ‰kola bude podobné zájezdy do

Británie pofiádat kaÏdoroãnû a my takov˘

t˘den pln˘ záÏitkÛ v‰em velice doporuãu-

jeme!!

Hana Skokánková a Katefiina Kohutová,
studentky 3.A

Nav‰tívily Osvûtim
Studentky 4. roãníku oboru Management a tu-

rismus se vydaly 25. bfiezna 2004 na tematick˘

zájezd do koncentraãního a vyhlazovacího tá-

bora v Osvûtimi. Pfiekvapivé je, Ïe si tento cíl

k poznání váleãné historie vybraly samy.

KaÏd˘ odborn˘ zájezd studentÛ cestovního ru-

chu zaãíná vÏdy nûkolik dnÛ i t˘dnÛ pfiedem.

Nejdfiíve se seznámí s pfiírodními, kulturními,

historick˘mi i sociálními podmínkami regionu,

do kterého mají namífieno. Pfiipraví si vlastní

program zájezdu a spolupracují na jeho organi-

zaãním zaji‰tûní. To znamená, Ïe si sami vybe-

rou vhodnou trasu, ovûfií náklady na dopravu,

ceny sluÏeb a vstupného, pfiekontrolují cestov-

ní doklady, vyfiídí cestovní poji‰tûní a mohou

vyrazit. Tím nejdÛleÏitûj‰ím je v‰ak pfiíprava na

vlastní „prÛvodcovsk˘“ v˘klad.

Nejinak tomu bylo i v pfiípadû zájezdu do

Osvûtimi. Studentky pfiedvedly praktické ukáz-

ky prÛvodcovské ãinnosti pfii zahájení zájezdu,

v prÛbûhu trasy i v cílovém místû zájezdu. Na

vlastní kÛÏi si opût ovûfiily, Ïe jako prÛvodci

musí organizovat, informovat, rozhodovat, im-

provizovat, navíc bavit a obveselovat úãastníky

a je‰tû pfii tom v‰em i kontrolovat fiidiãe a tra-

su. I kdyÏ v‰echny v˘kony „prÛvodcÛ“ nebyly

na nejvy‰‰í profesionální úrovni, je tfieba vy-

zdvihnout alespoÀ jeden.

Studentka Veronika Zajícová nám pfied pfiíjez-

dem do koncentraãního tábora dokázala velmi

sugestivnû vysvûtlit v‰echny hrÛzy a utrpení

1,5 milionu zmafien˘ch ÏivotÛ. Seznámila nás

s historií i s metodami vyhlazovacího tábora.

Tím nás pfiipravila na depresivní, ale pravdivé

poznání minulosti, které jsme mohli spatfiit na

vlastní oãi. V̆ klad místního polského prÛvod-

ce pak potvrdil a doplnil informace na‰í vlastní

prÛvodkynû.

I pfies velmi nevlídné poãasí, které umocÀova-

lo ponurou atmosféru tohoto místa, jsme odpo-

ledne odjíÏdûli obohaceni o nové informace

a hlavnû o nov˘ pohled na Ïivot, zdraví a svo-

bodu.

Koncentraãní a vyhlazovací tábor Osvûtim I. je

pro vefiejnost otevfien dennû od 8.00 do 17.00

hodin. Prohlídka trvá 2 - 4 hodiny. Prohlídku si

mÛÏete doplnit dobov˘m filmem. Vstup do 

areálu je bezplatn˘. Odborn˘ prÛvodce pro sku-

pinu stojí 110 ZL. O tfii kilometry dál je druh˘

tábor Osvûtim II., kter˘ je rovnûÏ otevfien pro

vefiejnost. Na velkém parkovi‰ti jsme si ovûfiili,

Ïe Osvûtim je cílem mnoha zájezdÛ z celého

svûta, zejména pak zájezdÛ ‰kolní mládeÏe. 

Ing. Eva Sovi‰ová, SSO· Prima

Foto: archiv Prima

Algassimou Diallo
Foto: www.humanisti.cz
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Základní umûlecká ‰kola a DPH?
V Televizních zprávách televi-

ze Nova 4. dubna 2004 redak-

tor Pavel Dumbrovsk˘ fiekl:

„Ve‰keré komerãní vzdûlávání,
kam patfií napfiíklad lidové
‰koly umûní a podobnû, pfie-
cházejí od 1. kvûtna ze sníÏené
do základní sazby devatenácti
procent.“ Reagoval tak na pro-

hlá‰ení ministrynû ‰kolství

Petry Buzkové

v pofiadu

Sedmiãka: „Po
1. kvûtnu se
s nejvût‰í prav-
dûpodobnos t í
zdraÏí i mnohé
mimo‰kolní akti-
vity pro na‰e dûti, napfiíklad
jazykové kurzy, umûlecké a po-
hybové programy a podobnû.“
Petra Buzková dále fiekla:
„Pokud napfiíklad va‰e dûti
hojnû nav‰tûvují nejrÛznûj‰í
mimo‰kolní krouÏky a vzdûlá-
vací kurzy, pak si uÏ pro pfií‰tí
pÛlrok pfiipravte podstatnû pl-
nûj‰í penûÏenku.“ Vláda se

brání tím, Ïe zafiazení tûchto

kurzÛ do vy‰‰í sazby DPH po

nás poÏaduje Evropská unie.

Ponechme stranou otázku,

proã podobné nesmysly zazní-

vají v tak mocném sdûlovacím

médiu, jak˘m je televize, a pfii-

drÏme se faktÛ. ·kolné na zá-

kladních umûleck˘ch ‰kolách

je urãováno zvlá‰tní vyhlá‰kou

a DPH nemá s v˘poãtem ‰kol-

ného na tomto typu ‰koly vÛ-

bec nic spoleãného. Nejde totiÏ

o komerãní vzdûlávání. Pokud

se tedy u nûkter˘ch sluÏeb ãi

zboÏí zv˘‰í cena v dÛsledku

zv˘‰ení DPH, ‰kolného na

ZU· se tato sku-

teãnost nedo-

tkne. Paní minis-

trynû pouze ne-

‰Èastnû formulo-

vala vûtu a sen-

zacechtiví re-

daktofii televize

ji nesprávnû interpretovali.

Zv˘‰ení ‰kolného se v tomto

pfiípadû t˘ká pouze tûch zafiíze-

ní, která nejsou zafiazena do sí-

tû ‰kol - tedy soukrom˘ch kur-

zÛ a dal‰ích komerãních akti-

vit. Ty instituce, které poskytu-

jí vzdûlání ãi volnoãasové akti-

vity a jsou zafiazeny do sítû

vzdûlávání v této republice, ne-

mají s DPH nic spoleãného

a v dÛsledku zv˘‰ení DPH se

jejich ‰kolné mûnit nebude.

Z podkladÛ Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

zpracoval Mgr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov

V˘let do stfiedovûku - Gotika
Zaãátkem tohoto

‰kolního roku Ïáci ze

Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov zaãali

pracovat na novém

projektu: „V˘let do

stfiedovûku - Gotika“.

Sami si navrhli

i zkonstruovali stroj

ãasu, kter˘ je dokáÏe

pfienést i nûkolik sto-

letí do minulosti.

Mûli tak úÏasnou pfií-

leÏitost zjistit, jak ta-

kov˘ stfiedovûk˘ ãlo-

vûk vlastnû Ïil: v ãem

bydlel, jak se oblékal,

co jedl, jakou hudbu

poslouchal, ãemu vû-

fiil, jak se bavil, jak

vydûlával peníze i jak

razil mince.

Cesta to byla nesmír-

nû zajímavá, a proto-

Ïe dûti ze ZU·

R˘mafiov nejsou vÛ-

bec sobecké, rozhod-

ly se, Ïe se o své zá-

Ïitky podûlí i s vámi

a tento jedineãn˘ stroj ãasu vám na jedno odpoledne zdarma zapÛjãí.

Kdo má tedy zájem podívat se s námi do 14. století, aÈ se dostaví dne 27. 4.

2004 v 17.00 do sálu ZU· R˘mafiov na Divadelní ulici (popfi. 6. 5. 2004 do

zasedacího sálu na Mûstském úfiadû v Bfiidliãné). Pfiijìte vãas, na opozdilce

se neãeká, odlétáme pfiesnû! Mgr. Martina Kohoutková,
uãitelka v˘tvarného oboru

LahÛdka pro klavíristy ...
... se rozhodnû odehraje ve

ãtvrtek 22. dubna v 18 hodin

v koncertním sále základní 

umûlecké ‰koly. Do R˘mafiova

totiÏ po roce opût pfiijede dvoji-

ce vynikajících koncertních 

umûlcÛ - Jan Barto‰ a Adam

Soukup. Oba pánové jsou po-

sluchaãi Akademie múzick˘ch

umûní a jiÏ to je záruka kvalit-

ního a umûlecky hodnotného

koncertního vystoupení.

R˘mafiov‰tí posluchaãi si bu-

dou zfiejmû tyto umûlce pama-

tovat z loÀského roku, neboÈ

u nás jiÏ vystupovali. Tentokrát

bude repertoár sestaven ze

skladeb Leo‰e Janáãka,

Josepha Haydna, Bedfiicha

Smetany a Johannesa Brahmse.

Pro ná‰ kraj má tento koncert

zvlá‰tní v˘znam v tom, Ïe Jan

Barto‰ pochází z Krnova,

a pfiestoÏe dnes Ïije v Praze

a cestuje po celém svûtû, na

svÛj rodn˘ kraj nezapomnûl.

Milovníci váÏné hudby se tedy

mohou tû‰it na skvûl˘ záÏitek,

jak˘ nám zcela jistû mÛÏe závi-

dût i velkomûstské publikum.  

Mgr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov

Událost

Kvalitní obraz i zvuk programu TV Prima koneãnû bude
Poãátkem loÀského roku rada

mûsta jednala o zfiízení kvalitního

signálu televizního programu

Prima. Mnoho obãanÛ s plynou-

cím ãasem pfiestávalo vûfiit tomu,

Ïe se na program TV

Primy budou moci dí-

vat v poÏadované kvali-

tû, tak jako témûfi v‰ich-

ni v na‰em státû. Dlouhá, ov‰em

nezbytná jednání a schvalovací fií-

zení, nejen na stranû ãeské, ale

i polské, nakonec vedla ke k˘Ïe-

nému úspûchu. Rada pro rozhlaso-

vé a televizní vysílání v nedávné

dobû pfiidûlila kmitoãet pro vysílá-

ní programu Primy v R˘mafiovû.

To byl rozhodující krok k tomu,

aby mohl b˘t v R˘mafiovû posta-

ven TV vysílaã, kter˘ zajistí kva-

litní zvuk i obraz. Realizací tohoto

projektu byla povûfiena firma B

PLUS TV, a. s.

V úter˘ 6. dubna pfiije-

li zamûstnanci zmínû-

né firmy, aby na vûÏi

kostela sv. Michaela provedli po-

slední pfiípravy pfied realizací v˘-

stavby TV vysílaãe. Podle vyjá-

dfiení obchodního fieditele firmy 

B PLUS TV, a. s., pana Jaroslava

Elfmarka se pfiedpokládá, Ïe by

práce mûly b˘t ukonãeny asi v po-

lovinû kvûtna. JiKo

Foto: ZU· R˘mafiov
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V posledních dnech zaznamenala Policie âR v˘razn˘ nárÛst krádeÏí platebních karet. Opûtovnû proto policisté upozorÀují na zv˘-
‰ená rizika v pfiípadech, kdy si majitelé ke kartám pí‰í také PIN kódy. Pfii krádeÏích pachatelé buì vyuÏívají nestfieÏen˘ch okamÏi-
kÛ (dámské kabelky v nákupních vozících apod.), nebo se jedná o krádeÏe penûÏenek v objektech (zejména v kanceláfiích).

Upozornûní policie

Opil˘ muÏ vyhroÏoval
druÏce smrtí

K tvrdé partnerské roztrÏce do‰lo

28. bfiezna veãer v Dolní

Moravici mezi sedmadvacetile-

t˘m muÏem a jeho pfiítelkyní, kte-

rá byla v té dobû na náv‰tûvû

u svého známého. MuÏ vyhroÏo-

val druÏce zabitím, Ïádal vydání

svého syna a kopal do dvefií.

Agresor byl na místû zaji‰tûn

hlídkou r˘mafiovsk˘ch policistÛ,

pfievezen na sluÏebnu a dále es-

kortován na protialkoholní zá-

chytnou stanici v Opavû.

Provedenou dechovou zkou‰kou

u nûj bylo zji‰tûno 1,47 promile

alkoholu v krvi.

Ukradené radiátory
prodali do sbûru

Ve dvû hodiny ráno 29. bfiezna

byl na hraniãním pfiechodu Star˘

Hrozenkov zadrÏen podezfiel˘

dvacetilet˘ muÏ z Olomoucka,

kter˘ byl poté eskortován na od-

dûlení Skupiny kriminální policie

a vy‰etfiování Bruntál. Mladík je

obvinûn z toho, Ïe v srpnu roku

2003 spoleãnû s osmnáctilet˘m

spolupachatelem (ten byl obvinûn

jiÏ v prosinci 2003) vnikli do ob-

jektu b˘valého internátu

v RyÏovi‰ti a zde demontovali je-

denáct litinov˘ch radiátorÛ. ·est

z nich vyházeli pfied budovu a od-

vezli do kovo‰rotu v Bfiidliãné,

kde za nû utrÏili pfies 1 500 Kã.

Pro zbyl˘ch pût radiátorÛ se oba

mladíci vrátili 13. záfií. Jakmile je

naloÏili na pfiívûsn˘ vozík, byli

pfiistiÏeni policisty z Bfiidliãné.

Opil˘ fiidiã
z místa nehody ujel

Bruntál‰tí policisté fie‰í pfiípad

podnapilého fiidiãe, kter˘ zpÛso-

bil nehodu a ujel. K havárii do‰lo

nad ránem 31. bfiezna mezi

Vajglovem a Bfiidliãnou.

Osmadvacetilet˘ fiidiã Fabie zfiej-

mû vlivem podnapilosti vjel do

protismûru, kde se stfietl s návû-

sem projíÏdûjícího Liazu. ¤idiã

Fabie poté z místa nehody ujel, 

av‰ak nedostal se daleko. Byl

krátce nato zji‰tûn a zadrÏen hlíd-

kou r˘mafiovsk˘ch policistÛ. Pfii

nehodû vznikla na návûsu ‰koda

za 10 000 Kã a na Fabii za 40 000

Kã. MuÏi, kter˘ nehodu zpÛsobil,

bylo namûfieno 1,94 promile.

Policie vyhla‰uje
celostátní pátrání

po dÛchodci z Krnova

Krátce po poledni 31. bfiezna

oznámila manÏelka osmdesátile-

tého Josefa Myleka z Krnova (ul.

Opavská) na místním oddûlení

policie, Ïe svého manÏela postrá-

dá. Policie po tomto muÏi pátrá

a Ïádá vefiejnost o spolupráci.

DÛchodce trpí onemocnûním srd-

ce a cukrovkou, je 165 cm vyso-

k˘, ‰tíhl˘, má ‰edé krátce stfiiÏené

vlasy, byl oholen˘. Má pfiihrbené

drÏení tûla a chodí pomalu s hÛl-

kou. Na sobû mûl hnûdé sako, ‰e-

dé kalhoty a zfiejmû i károvanou

ãepici s k‰iltem.

Hned na druh˘ den po nahlá‰ení

jeho zmizení probûhla celodenní

pátrací akce, do níÏ se zapojili

i ãlenové Hasiãského záchranného

sboru Bruntál, ãlenové Vodní zá-

chranné sluÏby, psovodi, krimina-

listé, pohraniãníci a vrtulník mi-

nisterstva vnitra. Pátrání skonãilo

bez úspûchu. V dal‰ích dnech by-

lo provedeno nûkolik dal‰ích akcí,

byli pfiivoláni i potápûãi, ktefií pro-

hledali tok fieky Opavy, av‰ak dÛ-

chodce dosud nebyl nalezen.

Policie vyz˘vá obãany, ktefií se
v noci ze 30. na 31. bfiezna po-
hybovali na ulici Opavské smû-
rem k Hlavnímu námûstí

v Krnovû a mohou podat jaké-
koli informace k osobû pohfie-
‰ovaného, aby kontaktovali lin-
ku 158 nebo kteroukoli policej-
ní sluÏebnu.

Zlodûj vybílil restauraci
v Horním Mûstû

Neznám˘ pachatel vnikl v noci

z 1. na 2. dubna do objektu res-

taurace v Horním Mûstû. Zlodûj

se vloupal do budovy sklepem

a vypáãil dvefie do v˘ãepu. Ze

skfiíÀky pod v˘ãepním pultem od-

cizil hotovost 3 500 Kã, z pfiístro-

je hracích ‰ipek a juke-boxu dal-

‰ích 1 500 Kã. Kromû toho si od-

nesl mobilní telefon, nûkolik lah-

ví alkoholu, rÛzné cukrovinky

a také nealkoholické nápoje

v PET lahvích. Z restaurace se

dostal oknem v patfie. ·koda byla

zatím vyãíslena na více neÏ 

11 000 Kã, nejsou do ní v‰ak za-

hrnuty ãástky za po‰kození elek-

tronick˘ch zafiízení.

K vyloupení restaurace
do‰lo i v Karlovû

Dal‰í vloupání do restaurace se 

událo mezi 30. bfieznem a 6. dub-

nem v Karlovû. Neznám˘ pacha-

tel vyuÏil pfieru‰ení provozu a ne-

pfiítomnosti provozovatele penzi-

onu a vnikl oknem do objektu

chaty. Hasícím pfiístrojem rozbil

sklenûnou v˘plÀ dvefií propojují-

cích ubytovací prostor s restaura-

cí a ze zásuvky v baru odcizil fi-

nanãní hotovost ve v˘‰i 2 000 Kã.

Kromû toho si odnesl rÛzné cuk-

rovinky, alkoholické nápoje, ci-

garety, plynové zapalovaãe a po-

traviny z mrazícího boxu, celkem

za témûfi 3 000 Kã.

Pfii‰el o vÛz
za ãtvrt milionu

Bûhem dopoledne 3. dubna pfii‰el

ãtyfiiatfiicetilet˘ muÏ z Olo-

moucka o svÛj dodávkov˘ vÛz

Volkswagen Transporter za dvû-

stû padesát tisíc korun, kter˘ po-

stavil na parkovi‰tû nedaleko

Sovince. Vozidlo, v nûmÏ bylo 

uloÏeno pracovní náfiadí - lesnic-

ká pfiilba, lopatka a dfievorubeck˘

klín, odcizil neznám˘ pachatel

bûhem jeho nepfiítomnosti. Po

vozidle bylo vyhlá‰eno celostátní

pátrání.

Vandal si odnesl cédéãka
Neznám˘ pachatel se vyfiádil na

vozidle Audi ãtyfiicetiletého muÏe

z Brna, které bylo zaparkováno

vedle penzionu v Malé Morávce.

V noci z 3. na 4. dubna nehlídané

auto po‰kodil a vyloupil. Ostr˘m

pfiedmûtem rozfiízl dvû pneumati-

ky, poniãil lak na pfiední i zadní

ãásti vozidla, zadní kryty osvûtle-

ní, odrazové svûtlo a chromové

li‰ty. Poté cihlou rozbil sklenûnou

v˘plÀ zadních dvefií. Leasingové

spoleãnosti, která automobil

vlastní, tak zpÛsobil celkovou

‰kodu za více neÏ 40 000 Kã.

Rozbit˘m oknem vnikl do zava-

zadlového prostoru, odkud navíc

odcizil zásobník na CD vãetnû

nûkolika hudebních nosiãÛ cel-

kem za 11 000 Kã.

Nechal muÏe
v bezvûdomí leÏet

na silnici
K váÏnému pfiípadu do‰lo 

8. dubna kolem pÛl deváté veãer

na ulici Národní v R˘mafiovû.

Neznám˘ fiidiã zde srazil místní-

ho tfiiapadesátiletého muÏe. Ten

zÛstal leÏet v bezvûdomí na vo-

zovce. Na‰tûstí jel kolem osma-

ãtyfiicetilet˘ fiidiã Volkswagenu

Passat z R˘mafiova, kter˘ posky-

tl ranûnému muÏi první pomoc

a pfiivolal zdravotníky. Svûdkem

nehody byl zfiejmû dal‰í místní

muÏ, kter˘ byl ale v daném oka-

mÏiku podnapil˘ a zatím nepo-

skytl Ïádné informace. O‰etfiující

lékafi uvedl, Ïe zranûní muÏe je

tûÏké s blíÏe neurãenou dobou lé-

ãení. Policie pfiivítá jakékoli
poznatky k neznámému vozid-
lu, které muÏe srazilo a z místa
ujelo, i dal‰í informace k této
nehodû na lince 158.

Z podkladÛ
Mgr. npor. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál
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Policejní akce byla zamûfiena
na podávání alkoholu nezletil˘m

Úderem dvaadvacáté hodiny se

v pátek 9. dubna rozbûhla

v R˘mafiovû preventivní akce

zamûfiená na podávání alkoho-

lick˘ch nápojÛ nezletil˘m

a mladistv˘m. R˘mafiov‰tí poli-

cisté a pracovnice mûstského 

úfiadu z komise sociálnû právní

ochrany dûtí se vydali na kon-

trolu do nûkolika náhodnû vy-

bran˘ch restaurací a diskotéko-

v˘ch tanãíren. V nûkter˘ch

z nich bylo zji‰tûno poru‰ení

zákona ve smyslu podávání al-

koholick˘ch nápojÛ mladist-

v˘m. Tûm alkohol koupil star‰í

kamarád, v hor‰ím pfiípadû byl

dokonce podán obsluhujícím

personálem. S obsluhou, která

poru‰ila zákon, fie‰ila policie

pfiestupek na místû blokovou

pokutou, stejnû tak s osobou

star‰í osmnácti let, která mla-

distvému zakoupila alkohol.

Mladiství, u kter˘ch policie zji-

stila pozitivní orientaãní decho-

vou zkou‰kou pfiítomnost alko-

holu, byli pfiedvedeni na poli-

cejní oddûlení a následnû pfie-

dáni rodiãÛm. JiKo

Pavel Novák dvakrát jinak
Popularita souãasn˘ch mla-

d˘ch hvûzd pop music je zále-

Ïitost více ménû efemérní.

Dokonalé obliãeje a prostodu‰e

líbivé písniãky obvykle zazáfií,

protlaãeny sv˘mi manaÏery do

rádií a televizních hitparád,

a poté zhasnou. Skuteãn˘mi

stálicemi v dne‰ní zrychlené

dobû, v níÏ se ãlovûk ‰patnû 

orientuje, a fiídí se proto zvy-

kem, zÛstávají pfiedev‰ím inter-

preti star‰í, ktefií se snaÏí za

kaÏdou cenu udrÏet krok s do-

bou a nesejít z oãí. Jsou mezi

nimi v‰ak i v˘jimky, které více

neÏ na modernost vsázejí na

staré hity. Díky tomu oslovují

ponûkud uÏ‰í publikum a v mé-

diích se objevují ménû ãasto.

Nicménû své posluchaãe si 

udrÏují stále, poskytujíce jim

nostalgickou atmosféru vzpo-

mínek na mládí.

Mezi stálice populární hudby

tohoto typu bezesporu patfií

i Pavel Novák, bronzov˘ slavík

z roku 1967, kter˘ 5. dubna za-

vítal se sv˘m dvojãlenn˘m do-

provodem do R˘mafiova. Mal˘

sál Stfiediska volného ãasu se

v podveãer zaplnil obecen-

stvem, v naprosté vût‰inû Ïen-

sk˘m, a rozeznûl se znám˘mi

melodiemi z ‰edesát˘ch let, ale

i vyprávûním. Zpûvák, sklada-

tel a autor nûkolika knih Pavel

Novák svÛj pofiad s názvem

Charles Darwin - V˘voj ãlovû-

ka tematicky zamûfiil na zapek-

lité partnerské vztahy a jejich

analogie se svûtem zvífiat, pro-

dchl jej lehk˘m vtipem a nená-

roãnou poezií. Chvílemi v‰ak

zaznûly i tóny váÏnûj‰í, to kdyÏ

se dotkl sv˘ch osobních Ïivot-

ních zku‰eností, mezi nimiÏ

dominuje jeho nedávn˘ boj

s tûÏk˘m onemocnûním, ze kte-

rého vy‰el s novou, upfiímnou

chutí do Ïivota. Mírná sebeiro-

nie muÏe, kter˘ uÏ dávno ztra-

til vzhled lamaãe Ïensk˘ch srd-

cí, ale stále je dokáÏe sv˘m

hlasem potû‰it, dodávala jeho

vystoupení na autenticitû. I po

hudební stránce Novák pfiesa-

huje bûÏnou plytkost popu, tu

jazzov˘m, tu ‰ansonov˘m pfií-

zvukem.

Následující den v kinû se Pavel

Novák pfiedstavil ve zcela od-

li‰né roli, jako hlavní protago-

nista v˘chovného koncertu pro

Ïáky 5. - 9. tfiíd. Nûkdej‰í uãitel

tûlocviku orientoval svÛj pro-

gram sportovnû. Provázel své

mladé publikum rÛzn˘mi spor-

tovními disciplínami a hrami,

seznamoval je s jejich pravidly

a zásadami fair play. Bylo aÏ

pfiekvapivé, jak bezprostfiednû

na nûj obecenstvo reaguje. AÈ

uÏ jsme, nebo nejsme pfiíznivci

Novákovy hudby, musíme

uznat, Ïe si své publikum doká-

Ïe získat a Ïe mu má - ve svém

Ïánru - co nabídnout. ZN

Hrad Sovinec zve na akci

Na hradû Sovinci
se budou upalovat ãarodûjnice

Na víkend 1. a 2. kvûtna pfiipravili organizátofii akcí hradu Sovinec

tradiãní jarní podívanou s názvem Pálení ãarodûjnic a Pfiízrak
z temné vûÏe.
PÛjde o m˘ticko-démonick˘ program pln˘ ohÀov˘ch efektÛ s netra-

diãními prohlídkami hradních sklepÛ. V programu vystoupí nejús-

pû‰nûj‰í kejklífi v âeské republice Vojta Vrtek, ·ermífii Allegros,

Remember a MCE, divadelní soubor Magnet, Katovna Ordál a ori-

entální taneãnice. Nebude chybût oblíben˘ rej ãarodûjnic, ty se na

hrad budou slétávat po oba dny ve 13 hodin.

Podávat se budou nejrÛznûj‰í lektvary, peãení hadi, chybût nebude

ãarování a vû‰tûní z koule.

Pfiipravena je také Náv‰tûvnická soutûÏ o ãarodûjnici roku.

Na 16. hodinu bude pfiipraveno vyhodnocení a pasování ãarodûjnic,

v sobotu od 18 hodin se zapálí pekeln˘ oheÀ.

První májov˘ víkend bude nabit˘ celodenním programem, kter˘ za-

ãíná v sobotu od 9.00 hodin a konãí ve 21.30 hod., v nedûli pak od

9.00 do18.00 hodin.

Náv‰tûvníci hradu spatfií také parodii na slavné muzikály a rovnûÏ

zkrocení nedospûlého kondora EvÏena. V sobotu veãer se uskuteãní

velká ohÀová show.

BliÏ‰í informace obdrÏí zájemci na tel.: 777 205 029; e-mail: sovi-

nec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz. JiKo
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Má‰-li rozum, fiiì se rozumem, nemá‰-li jej, fiiì se pfií-

slovím. kalmycké pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí

18. 4. Mezinárodní den památek a historick˘ch sídel vyhlásilo
UNESCO, slaví se od roku 1984

18. 4. 1899 nar. Zdenûk Chalabala, dirigent a skladatel (zemfi. 4. 3. 1962)
- 105. v˘r. narození

18. 4. 1869 potvrzen statut âeské polytechniky, pozdûji âVUT - 135. v˘r.
18. 4. 1934 nar. Jan Klusák, soudob˘ skladatel - 70. v˘r. narození
19. 4. 1909 nar. Franti‰ek Gross, malífi (zemfi. 27. 7. 1985) - 95. v˘r. nar.
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspofiádán

v roce 1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez hranic
21. 4. 1924 nar. Slávka Budínová, hereãka (zemfi. 31. 7. 2002) - 80. v˘r. nar.
22. 4. Evropsk˘ den akcí proti rasismu (vyhlásila Evropská

konference o problémech rasismu)
22. 4. Arbor Day (Slavnosti stromÛ), slaví se hlavnû v USA

a Velké Británii
22. 4. Den Zemû (Earth Day), vyhlá‰en na zasedání generální kon-

ference UNESCO v roce 1983, v âR se slaví od roku 1990
23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva - z rozhodnutí

UNESCO, 23. duben byl vybrán proto, Ïe na nûj pfiipadají
v˘roãí velikánÛ svûtové literatury Miguela de Cervantese,
Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy (v‰ichni tfii
zemfieli 23. 4. 1616 )

24. 4. Mezinárodní den skautÛ a skautek, slaví se u pfiíleÏitosti
svátku sv. Jifií, patrona skautÛ a skautek

24. 4. Svûtov˘ den laboratorních zvífiat - Den boje proti vivisekci
- vyhlásila anglická spoleãnost NAVS (National antivivi-
section society)

25. 4. 1924 nar. Vladimífi ·olta, malífi (zemfi. 19. 12. 1977) - 80. v˘r. nar.
25. 4. 1934 nar. Miroslav Rafaj, spisovatel (zemfi. 5. 12. 1987) - 70. v˘r. nar.
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na âernobyl
27. 4. Svûtov˘ den grafiky, vyhlásila Mezinárodní rada organizací

grafického designu ICOGRADA na pamûÈ v˘roãí jejího
zaloÏení v roce 1963, v âeské republice se slavil poprvé
v roce 1966

27. 4. 1904 nar. Miloslav Disman, rozhlasov˘ pracovník a reÏisér (zemfi. 
29. 4. 1981) - 100. v˘r. narození

28. 4. Mezinárodní den smutku, vyhlásila Mezinárodní konfede-
race svobodn˘ch odborÛ jako vzpomínku na ty, ktefií pfii‰li
pfii práci o Ïivot nebo byli zranûni, slaví se od roku 1996

29. 4. Mezinárodní den tance, vyhlá‰en Mezinárodním divadel-
ním ústavem v roce 1982, slaví se v den v˘roãí narození
francouzského choreografa Jeanna Georgese Novarra

30. 4. 1924 nar. Ilja Prachafi, herec - 80. v˘r. narození
30. 4. 1344 zaloÏení praÏského arcibiskupství - 660. v˘r.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - DUBEN 2004

16. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

17. - 18. 4. SVâ Soustfiedûní TS Freeze Dance

19. 4. SVâ 16.15 Aprílov˘ turnaj ve stolním tenisu

ÏákÛ a dorostu

20. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

21. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

24. 4. SVâ 15.00 Pódiové skladby

25. 4. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

26. 4. SVâ 18.00 TALIANKA - koncert

30. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Daniela Dfievová ................................................................ R˘mafiov

Denisa Dfievová ................................................................. R˘mafiov

Luká‰ Zvulík ..................................................................... R˘mafiov

·árka Beyerová ................................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alois Talãík - R˘mafiov ......................................................... 80 let

BlaÏena Mareãková - R˘mafiov .............................................. 80 let

Vladimíra Sedláãková - R˘mafiov ......................................... 82 let

Jifiina Chodilová - R˘mafiov ................................................... 82 let

Marie Charvátová - R˘mafiov ................................................ 84 let

Irma Scholzová - R˘mafiov .................................................... 85 let

Terezie Zvárová - R˘mafiov ................................................... 87 let

Josef Musil - R˘mafiov .......................................................... 90 let

Marie Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
Ludmila Holubová - R˘mafiov ............................................... 1924

BoÏena Trávníãková - Horní Mûsto ........................................ 1919

Marie Vaníãková - R˘mafiov ................................................... 1913

Ladislav Hlobil - R˘mafiov ..................................................... 1923

Marie ·alenová - R˘mafiov ..................................................... 1953

Matrika MûÚ R˘mafiov

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v dubnu
Pozor zmûna!

Od 1. bfiezna je kryt˘ bazén
v pondûlky pro vefiejnost uzavfien!

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 -17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘),

26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

Muzeum pfiedstavilo práce dvou mlad˘ch v˘tvarnic
Od 3. do 25. dubna vystavují v r˘mafiovském

muzeu dvû mladé v˘tvarnice. V men‰ím sále

otevírá svou v˘stavu Zuzana PoÏárová, ro-
zená Hronová. Pochází z Prahy a jejím

manÏelem je grafik a ná‰ rodák Jakub PoÏár.

Oba na‰li domov na pÛvabné Vysoãinû v sta-

robylé Tfiebíãi. Paní Zuzana vystudovala

V̆ tvarnou ‰kolu Václava Hollara v Praze,

pozdûji se vûnovala vyuãování v˘tvarné v˘-

chovy a dûjin umûní v Kulturním centru

Praha prima a pfiispûla svou prací i ke vzniku

nûkolika barrandovsk˘ch seriálÛ skupiny

Bratfií v triku. Ze znám˘ch uveìme tfieba

svûtoznám˘ dûtsk˘ seriál Krteãek. Roku

2002 absolvovala v Ateliéru ilustrace a grafi-

ky u prof. Jifiího ·alamouna na Vysoké umû-

leckoprÛmyslové ‰kole v Praze. Bûhem vy-

soko‰kolského studia se úãastnila fiady stáÏí

na své alma mater, ale téÏ v holandském

Maastrichtu, v Lipsku a na Vysoké ‰kole

krásn˘ch umûní v Marseille.

Pod názvem Mont Puget nabízí v souhrnu ví-

ce prací neÏ ty nejpfieplnûnûj‰í v˘stavy dfiíve.

Dokázala je uspofiádat tak, Ïe si neuvûdomí-

me mnoÏství jednotlivin. Drobné práce sou-

stfiedûné na malém prostoru jsou jistou remi-

niscencí na Komenského proslul˘ Orbis pic-

tus. Drobouãké obrázky na ãtvereãcích le-

penky tvofií soukrom˘ a zcela intimní ãesko-

francouzsk˘ slovník (na rubu je vÏdy ãesk˘

ekvivalent francouzského slovíãka na líci).

Na druhé stranû je v‰ak kaÏdé dílko téÏ pfied-

lohou ãi pfiedbûÏn˘m návrhem rozmûrnûj‰í

finální práce a pfiedstavuje tak neobyãejnû

rozsáhl˘ zásobník nápadÛ.

Zfietelnû, s úctou a skromností ãerpá z dílny

nejvût‰í umûlkynû, matky pfiírody. Ve skvûlé

nadsázce se setkáváme s elegantním úhofiem,

drobounk˘mi stfievlemi ãi jejich zavalitûj‰í-

mi pfiíbuzn˘mi, tedy tvory ãastûji citovan˘mi

spí‰e v souvislosti s chemick˘mi nebo uboze

vandalsk˘mi útoky. Pfiíroda v‰ak vstupuje do

na‰eho sálu dal‰ími Ïivoãichy a krajinami,

jak naznaãuje název v˘stavy, mnohdy z vá-

biv˘ch prostor svûtelnû nenasytné Provence.

Nepfiekvapí ani v˘let do oblasti japonské ka-

ligrafie, neboÈ není na svûtû nad Japonce po-

zornûj‰ích posluchaãÛ pfiírody. KdyÏ je tfie-

ba, vyskytne se tu i nástroj, onde sloup a dal-

‰í vûci ãlovûku potfiebné.

V dal‰ím souboru se autorka odpoutává jiÏ

k jasné geometrické imaginaci aÏ k ekvilib-

ristice s body, ke strukturální grafice.

Pfiírodní inspiraci kombinuje s mûstskou ar-

chitekturou ãi urbanismem ãastûji z ptaãí

perspektivy, ménû i z boãního pohledu. Po

praktické pomÛcce nás zavádí do svûta pfii-

taÏliv˘ch a velmi osobních emocí, které

v‰ichni proÏíváme moÏná odli‰n˘mi zpÛso-

by, ale se stejnou intenzitou. Obsahem je

my‰lenka na star˘ domov a místa, kde b˘va-

lo ãlovûku dobfie. Nejsou to reálné obrazy,

ale za‰ifrované pocity v kombinaci se vzpo-

mínkou na velmi pfiibliÏné tvary prostfiedí

bezstarostn˘ch dûtsk˘ch her. Volí celou ‰ká-

lu barev od tmav‰ích nostalgick˘ch odstínÛ

po jásav˘ kolorit karlínského Vítkova.

Za‰ifrovala sem tmavé mûstské dvorky,

hluãné ref˘Ïe i ztichlé ulice, kde v Praze svû-

tel bydlela, ãi vzpomínku na celou neopako-

vatelnou Caput regni Boemiae s kfiíÏem, kos-

tely i domy, jen ojedinûle se objeví pod ná-

zvem Zdroje téÏ horsk˘ masiv. V‰echny vy-

stavené práce se vyznaãují sevfienou a osobi-

tou formou i technickou dokonalostí, jeÏ

svûdãí o zralé a hotové umûlecké osobnosti.

Skromná a pfiíjemná autorka nezapfie vrchol-

né umûlecké ‰kolení, obdivuhodnou fantazii

a podobnû jako její kolegynû téÏ Ïenskou

jemnost, nûhu, citlivost a vût‰í zapojení srd-

ce, neÏ tomu b˘vá o chladnûji kalkulujících

muÏÛ.

Velk˘ sál rozzáfiila sv˘mi grafick˘mi listy, li-

noryty a rozmûrn˘mi malbami Zuzana
RÛÏiãková. Pochází z Olomouce, ale vyrÛ-

stala v nedaleké Bfiidliãné. Vystudovala

Stfiední umûleckoprÛmyslovou ‰kolu

v Uherském Hradi‰ti, obor grafika. Získala

víc neÏ jen fiemeslo, tj. dokonalou techniku,

pod vedením v˘znamn˘ch osobností jihomo-

ravské umûlecké obce, ale styl její práce tvo-

fiil podstatnû del‰í proces. Jak sama fiíká,

smûr a zájem o v˘tvarnou ãinnost ji v‰típila

matka. Skuteãn˘ zájem se v‰ak ustálil aÏ

v období prvních ‰kolních krÛãkÛ a zÛstal jiÏ

trval˘ se v‰emi zlomy, radostmi, trápeními

i úspûchy. Momentálnû nav‰tûvuje jazyko-

vou ‰kolu v Brnû, coÏ je u kaÏdého ãlovûka

z umûleckého svûta velmi moudré - kulturní

svût se koneãnû otevfiel i nám. Je Ïenou vel-

mi cílevûdomou, ale s vysokou dávkou

skromnosti, laskavosti k ostatním a pokory

pfied velk˘m umûním.

Práce d˘chají vitalitou a temperamentem.

Záfií dokonce aÏ bl˘skav˘mi barvami, jeÏ

v‰ak autorka uÏívá s úctyhodnou mírou.

Tématem b˘vá lidská tváfi, polopostava ãi

shluky figur v zajímavé zkratce a pfiirozeném

prostfiedí, v‰ude je cítit hovor a neustál˘ po-

hyb. Vzácnûji se objevuje domácí mazlíãek

jak z Ezopovy bajky ãi pfiírodní atributy. Je

fascinována neobvykle velk˘mi formáty ba-

revn˘ch grafick˘ch listÛ. Za pozornost stojí

téÏ naprosto ojedinûl˘ zpÛsob jejich tvofiení.

NeuÏívá tiskafisk˘ lis, aby získala stovky ko-

pií. Listy klade do vymezeného rámu na ma-

trici a pfiená‰í obraz nikoli stejnomûrn˘m tla-

kem, ale podstatnû jemnûj‰ím uhlazováním

rukou a poté pfiitlaãováním bfií‰kem lÏíce.

KaÏdá z kopií tak získává do jisté míry od-

li‰né i nespornû svébytné rysy, a je tak o-

pravdu nezpochybniteln˘m originálem.

Soubor linorytÛ jednobarevn˘ch i vícebarev-

n˘ch lze rozdûlit na dvû skupiny. V první se

objevily ty, jeÏ se témûfi blíÏí technice dfievo-

fiezu svou pevnou pfiímoãarou linií, a na dal-

‰í, vzácnûj‰í, které svou jemností a trpûlivos-

tí autorky zdaleka opustily to, co ãekáme od

linorytu. Nalézáme zde pfiírodní detail i fan-

taskní nepozemskou krajinu, ale i ãást cyklu

s písmeny halen˘mi kmitajícími kfiídly hmy-

zu. Poslední nepfiehlédnutelnou ãástí jsou

malby opût inspirované ãlovûkem. I zde mÛ-

Ïeme konstatovat obvykle h˘fiivé barvy, ale

i v˘razn˘ kontrast, jak od grafiãky, tfieba pra-

cuje ‰tûtcem, oãekáváme. Autorka nám na-

bídla vyspûlé, velmi zajímavé práce i nûkolik

cest, kudy je moÏno se ubírat. Pfies rÛzné

techniky v‰ak nesou zcela neopakovatelnou

peãeÈ své tvÛrkynû nejen v tématech, ale pfie-

dev‰ím ve tvarech a liniích i obrazotvornos-

ti. Setkáváme se s nesmírnû pfiíjemnou Ïenou

a osobností, jeÏ nepovaÏuje své umûlecké

‰kolení a hledání za ukonãené, jsem pfiesvûd-

ãen, Ïe nejen dnes, ale i v budoucnosti nás 

opût mile pfiekvapí. Mgr. Jifií Karel

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno,  Út - So: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, Ne: 13.00 - 16.00
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Rusko v paláci i za zdmi blázince
Ruská kinematografie v poslední dobû zaznamenala strm˘ vzestup.

UÏ dávno neplatí, Ïe by filmy vzniklé na území b˘valého Sovûtského

svazu a priori budily nedÛvûru. Evropsk˘ divák je ãím dál víc zaujat

ruskou tvorbou, která pomalu, ale jistû vybfiedá z baÏiny provincio-

nalismu, proniká do ‰irokého povûdomí laického obecenstva i kriti-

ky, ba dokonce získává festivalová ocenûní. Po pÛvabné

RogoÏkinovû Kuku‰ce a zneklidÀujícím Návratu debutanta Andreje

Zvjaginceva mífií do ãesk˘ch kin, r˘mafiovské nevyjímaje, dal‰í dva

snímky ruské provenience. DÛm bláznÛ a Ruská archa dokládají, Ïe

v dávné i docela nedávné minulosti matiãky Rusi je stále co objevo-

vat, co ztvárÀovat a ãím uchvacovat.

Pfied nûkolika t˘dny Jindfiich ·treit instaloval do budovy r˘mafiov-

ského gymnázia v˘bûr ze svého nového cyklu fotografií, jeÏ vytvofiil

v uprchlick˘ch táborech na ãeãensko-ingu‰ské hranici. Snímek

Andreje Konãalovského DÛm bláznÛ (2002) nás zavádí do podobné-

ho prostfiedí. Hlavním dûji‰tûm je psychiatrická léãebna na hranici

âeãny a Ingu‰ska, která se bûhem první ãeãenské války v roce 1996

náhle ocitá v bojové zónû. Nic netu‰ící a nechápající pacienti jsou 

opu‰tûni personálem krátce pfiedtím, neÏ léãebnu ovládnou obû zne-

pfiátelená vojska. Nastává dokonale absurdní situace, smû‰ná a záro-

veÀ dûsivá. Léãebna se promûní v boji‰tû. Pfiímo uprostfied zufiícího

konfliktu pobíhají pla‰í blázni, ktefií uzavfieni do vnitfiních svûtÛ

sv˘ch psychóz nevnímají závaÏnost dûjÛ kolem sebe. Hranice mezi

jejich choromyslností a ‰ílenstvím války postupnû mizí a brzy není

jasné, kdo je tu vût‰í blázen.

ReÏisér a zároveÀ autor scénáfie Andrej Konãalovskij svÛj námût kon-

centroval na minimální vyprávûcí plochu. Jeho pfiístup pfiipomíná an-

tickou zásadu tfií jednot. Pfiíbûh se odehrává v úzce vymezeném pro-

storu ústavu bûhem jediné noci a pfiidrÏuje se hlavní dûjové linie, jejíÏ

hrdinkou je pacientka Îanna. Ta, nezasaÏena váleãn˘mi okolnostmi,

fie‰í milostné dilema, zda se provdat za âeãence Ahmeda (kter˘ ji po-

Ïádal o ruku v Ïertu), nebo zÛstat vûrná svému vyvolenému - britské-

mu zpûváku Bryanu Adamsovi (provázejícímu její halucinace), aniÏ

tu‰í, Ïe je tajnû milována sv˘m spolupacientem, básníkem Alim. Prostá

romantika ãist˘ch du‰í, zdÛraznûná protikladem necitelného okolí, je

téma, v nûmÏ na‰lo zalíbení i ãeské publikum (viz oceÀovanou Nudu
v Brnû). Jeho promítnutí na plátno váleãného konfliktu, obestfieného

stylizovanou atmosférou choromyslnosti, slibuje siln˘ diváck˘ záÏitek.

Druh˘ rusk˘ snímek, kter˘ v dubnu nabízí Filmov˘ klub, je tematicky

mnohem rozmáchlej‰í a v˘pravnû velkorysej‰í. Ruská archa (2002)

Alexandra Sokurova se honosí hned nûkolika efektními bilancemi, jeÏ

propagaãní materiály uvádûjí v ãíslech. Pomûr dvou nejpodstatnûj‰ích

kvalit pak vystihuje základní charakteristiku tohoto pozoruhodného

snímku - 300 let ruské historie v jediném zábûru. Stejnû jako DÛm bláz-
nÛ se i Ruská archa natáãela v koprodukci a s vûdomou snahou o obec-

nûj‰í srozumitelnost. NesnaÏí se b˘t ryze rusk˘m filmem, ale spí‰e zo-

brazit ruskou minulost s ‰ir‰í platností (není bez zajímavosti, Ïe historií

prochází soudob˘ Rus v doprovodu francouzského diplomata z poãátku

19. století). Film vychází divákovi vstfiíc, aniÏ by se mu podbízel (jisté

povûdomí o rusk˘ch dûjinách je pro pochopení filmu pfieci jen nutné).

Za jeho pfiipravenost a ochotu vnímat nabízí velkolepou podívanou.

JestliÏe hlavním dûji‰tûm snímku DÛm bláznÛ byl uzavfien˘ prostor lé-

ãebny, pak v pfiípadû Ruské archy je tato uzavfienost grandiózní - defi-

lé historick˘ch osobností a dûjinn˘ch aktÛ se odehrává v pfiekrásn˘ch

prostorách petrohradské ErmitáÏe. Chodbami, sály a pokoji, vyzdobe-

n˘mi umûleck˘mi skvosty, plynule proplouváme díky nepfietrÏitému

zábûru digitální kamery od jednoho okamÏiku ke druhému. Stáváme

se úãastníky v˘znamn˘ch momentÛ, setkáváme se s Katefiinou

Velikou, s Pu‰kinem, s rodinou cara Mikulá‰e, nav‰tûvujeme ples,

spl˘váme s dûjem, nevidûni a nesly‰eni, bloumáme spoleãnû s na‰imi

prÛvodci v okouzlení aÏ do souãasnosti. Do pfiítomného ãasu, jehoÏ

ráz ilustrují finanãní starosti fieditele ErmitáÏe. Hledisko v‰edních pro-

blémÛ dne‰ního Ruska dodává v‰í té nádhefie nostalgick˘ nádech ne-

návratna a nepfiímo vzbuzuje otázky: Jaké je nynûj‰í Rusko a jaké bu-

de v budoucnosti? Na to odpovûdût nedokáÏeme. Koho v‰ak zajímá,

kam se ubírá souãasná ruská kinematografie, má moÏnost to zjistit ve

Filmovém klubu. ZN

pátek 16. dubna 19.30
Padlé Ïeny

Drama (UK/Irsko 2002)
Pfiíbûh z Irska ‰edesát˘ch let minulého století. „Provinilé“ Ïeny a dív-

ky jsou posílány do klá‰tera, kde si musí odpykat svÛj „hfiích“ - tvr-

dou prací za neustálého poniÏování a despotického zacházení ve jmé-

nu BoÏím. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 17. dubna 19.30
KameÀák 2

Komedie (âR 2003)
Pfiesnû po roce vás znovu zveme na pût dní do KameÀákova, kde se

uÏ zase dûjí vûci. Dobfie známé postavy i postaviãky z nich mají, kaÏ-

d˘ trochu po svém, pûknû zamotané hlavy. Vyfie‰í policejní náãelník

Pepa Novák sérii znásilnûní mlad˘ch muÏÛ? Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 23. dubna 19.30
DÛm bláznÛ

Drama (Rusko/Francie 2002)
Ústav pro fyzicky a mentálnû postiÏené se za první ãeãenské války

(1996) ocitá v zónû bojÛ. Nic netu‰ící pacienti vedou kaÏdodenní Ïi-

vot. Personál náhle zmizí a pfiicházejí vojáci - nejdfiíve âeãenci, po-

tom Rusové. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 24. dubna 19.30
Na pln˘ plyn

Akãní (Francie 2003)

Rychlá závodní auta, rivalita, pfiátelství, láska. Bûhem rozhodujícího

závodu v Le Mans musí ‰piãkov˘ závodník Michel Vailant zachránit

svou rodinu, lásku i Ïivot. Skvûlá natáãecí technika umoÏÀuje divá-

kÛm stát se souãástí legendárního závodu.  Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 30. dubna 19.30
Ruská archa

Historická epopej (Rusko/SNR 2002)
2000 hercÛ, 300 let ruské historie, 33 místností ErmitáÏe, 3 Ïivé or-

chestry, 1 nepfieru‰ovan˘ zábûr. Jedin˘m zábûrem do jedineãné histo-

rie Ruska. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 1. kvûtna 19.30
Jak básníci neztrácejí nadûji

Komedie (âR 2003)
Básníci Du‰ana Kleina a Ladislava Pecháãka - trochu zestárli, ale zÛ-

stal jim smysl pro humor, sny a na‰tûstí i dÛvod k Ïivotu. Po smrti ma-

minky se ·tûpán musí rozhodnout, jak naloÏí se sv˘m Ïivotem. Pracuje

jako lékafi záchranky, jeho vztah s Ute zev‰ednûl a ke v‰emu se k nû-

mu nastûhuje Kendy, kter˘ se právû rozvádí. MládeÏi pfiístupn˘

!!! UpozorÀujeme na zmûnu promítání v r˘mafiovském kinû !!!
!! Od zaãátku bfiezna je promítání v nedûli zru‰eno !!

! V pátek promítáme od 19.30 !

a Filmového klubu
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Jak jsme jiÏ naznaãili, patfiil Jan

star‰í Kobylka z Kobylí vedle

sv˘ch politick˘ch ambicí téÏ ke

schopn˘m hospodáfiÛm. Pokud se

t˘ká dÛlní ãinnosti, byl nov˘ pán

ponûkud opatrnûj‰í neÏ jeho ede-

rov‰tí pfiedchÛdci, vÏdyÈ vstupoval

na dosud neznámou pÛdu hornic-

kého podnikání. Nejist˘ v˘nos

z dolÛ jej navíc nezaujal natolik,

aby se míchal do dosavadních

zvyklostí, a tak na Rudû mezi dÛl-

ními podnikateli nadále najdeme

barvitou pospolitost. Nûco tûÏila

ze setrvaãnosti vrchnost, usilov-

nûj‰í jiÏ byli ‰lechtiãtí podnikatelé

a spoleãnosti odjinud, ale ãetn˘ch

jam se ujali téÏ sami zbohatlí haví-

fii i profesnû znaãnû vzdálení míst-

ní obyvatelé. Sám Kobylka jiÏ ro-

ku 1594 pfiedal plinkoutské Ïelez-

norudné doly místním zájemcÛm

zcela. Jámu sv. Pavla získal Jura

âapek a Jan Matou‰Û se ujal dolu

jak jinak neÏ sv. Matou‰e.

Zku‰enûj‰ímu pozorovateli na po-

ãátku 17. století neunikly první

známky blíÏící se krize. Nikde se

netûÏilo trvale, mnohde poklesl

v˘tûÏek na minimum, jako na sv.

Jobovi roku 1602. Soudobá tech-

nika téÏ neumoÏÀovala pfies

v‰echnu svou mohutnost a nespor-

né technické kvality pokraãovat za

rudou hloubûji pro prÛvaly vody.

Jen doly svat˘ch Václava, Tomá‰e

a Kry‰tofa je‰tû roku 1620 pfied-

stihly upadající sousedy. Po znaã-

ném kolísání do‰lo k jistému oÏi-

vení nejspí‰ v souvislosti s válkou,

jeÏ doslova poÏírala Ïelezné záso-

by, ale velké mnoÏství rudy se ani

tak nevytûÏilo a jedin˘m kupcem

byla sovinecká vrchnost. V̆ ‰e

kovnatosti rudy byla nevalná, tak-

Ïe cena neustále kolísala, jak lze

prokázat na dodávkách rudy fr˘d-

lantsk˘m hamrÛm. Pfiesto nadále

dominovaly rudské ‰toly nad

plinkoutsk˘mi. TûÏilo se

stále aÏ do pfiíchodu

‰védsk˘ch oddílÛ na

hrad Sovinec i neda-

lek˘ Rab‰tejn. Krutá

‰védská okupace 

udusila od roku

1643 cel˘ hospodáfi-

sk˘ Ïivot obou pan-

ství, na dlouhá léta na-

stal také nechtûn˘ útlum

dolování.

Hamry byly v provozu neustá-

le. Roku 1618 pracoval v˘znamn˘

hamr ve Fr˘dlantû (Bfiidliãné)

a dal‰í v Horní Moravici. Oba po-

hánûlo vodní kolo. Provoz hutí, jeÏ

b˘valy u hamrÛ, museli zaji‰Èovat

ãetní uhlífii, pálící dfievûné uhlí

v milífiích pansk˘ch lesÛ. Zvlá‰tní

kapitolkou byla tûÏba písku pro tû-

chanovskou skláfiskou huÈ. Za kaÏ-

dou fÛru získala vrchnost 2 gro‰e.

Dal‰í v˘znamnou souãástí panství

byly v˘nosné vrchnostenské i pod-

danské ml˘ny, jeÏ byly vzájemnû

srovnatelné. Tfieba b˘val˘ pansk˘

ml˘n v Dolní Moravici, kter˘ roku

1580 prodali Ederové mlynáfii

Junkovi za 350 zlat˘ch, koupil po

smrti dal‰ího majitele Exnara roku

1599 od obce zpût Jan Kobylka uÏ

za 800 zl., coÏ byla cena neobyãej-

nû vysoká a obvykle by ãlovûk za

ni tehdy koupil velkou rychtu se

v‰emi právy. Z drobnûj‰ích pod-

dansk˘ch dluÏno uvést ml˘ny

rychtáfiÛ v Malé ·táhli, Velké

·táhli, Lomnici, Stránském,

Tylovû (1602) a v Nov˘ch

Veverãicích (Vevefií),

vrchnost z nich získá-

vala roãnû po dvou aÏ

osmnácti zlat˘ch za

nájem, proto hájila

dále zájmy vlastní-

kÛ, jako by se jedna-

lo o ml˘ny panské.

Rolníci v nich museli

mlít a pfiísnû se zaka-

zovalo odebírat ml˘nÛm

vodu jako dfiív. SvÛj vlast-

ní ml˘n mûli i Brunzejf‰tí

(RyÏovi‰Èané), ale nejvíce stál

ml˘n vajglovsk˘, u nûhoÏ se pro-

vozovala i pila. Jeho cena se roku

1608 vy‰plhala aÏ na 1168 zlat˘ch,

jeÏ zaplatil Bartl Keller z Janovic.

Nadále vznikaly i dal‰í malé ml˘-

ny.

V pivovarnictví se Kobylka dove-

dl velmi úãinnû bránit konkurenci

i na úkor mlsn˘ch pivafiÛ. Jedin˘

pansk˘ pivovar v Horní Dlouhé

Louãce, jeden z nejvût‰ích na

Moravû, mu roãnû pfiiná‰el obrov-

skou sumu 4000 zlat˘ch. A tak na-

fiídil rychtáfiÛm tvrdû dohlíÏet, aby

se jiné neÏ louãské pivo ve svûfie-

n˘ch obcích nepilo. Ustoupil jen

RyÏovi‰Èsk˘m, ktefií byli vÏdy

blízko jeho srdci, kdyÏ jim na je-

jich prosby udûlil roku 1599 ponû-

kud okle‰tûné právo váreãné.

Mohli totiÏ ‰enkovat v˘hradnû

fiid‰í jeãné pivo po devíti beãkách

z jedné várky, kvalitnûj‰í p‰eniãné

museli nadále odebírat z Louãky.

Jen v˘jimeãnû se mohlo na pan-

ství ‰enkovat téÏ pivo svídnické ãi

opavské, nejv˘‰e v‰ak 4 - 5 t˘dnÛ

v roce. ZároveÀ bylo nafiízeno pro-

dávat víno dováÏené majitelem

panství z Dolních Rakous nebo

jiÏní Moravy. Vrchnost dokonce

prodávala pivo a pálenku i na ji-

n˘ch panstvích.

Velk˘mi obnosy pfiispívaly do

bezedn˘ch sovineck˘ch pokladnic

nadále panské dvory, jichÏ se

Kobylka narozdíl od janovick˘ch

pánÛ nezbavoval, a pokud se tak

jiÏ stalo, skupoval je zpût, a nejen

to, kupoval i grunty. Tfieba 1612

odkoupil statek Martinu

Macháãkovi za 150 zl.

Pochopitelnû nejvût‰í v˘znam si

podrÏel dvÛr v Louãce, hospodafií-

cí jiÏ na úrodné pÛdû Hané, jak

praví urbáfi roku 1618, Ïe „v tom

dvofie mÛÏe se chovati dobytku

kravského dojného, jalového,

sviÀského a jiného v‰elijakého

drahnû. K témuÏ dvoru je téÏ luk

drahnû, na kter˘ch se sena a otavy

nabírá“. Nutno dodat, Ïe krom lá-

nÛ p‰enice a jeãmene zde stály

i chmelnice. To v knûÏpolském

dvofie se více dafiilo dobytku o 250

kusech za roãní pronájem 200 zla-

t˘ch. Mgr. Jifií Karel

Kobylkovské dolování, hamry, ml˘ny, dvory a pivo

Z historie

Mûstská knihovna

Které knihy mají ãe‰tí ãtenáfii nejrad‰i?
Na webov˘ch stránkách ankety Hledáme nej-

oblíbenûj‰í knihu, jíÏ se úãastní i r˘mafiovská

knihovna, byly 7. dubna zvefiejnûny první v˘-

sledky. V‰ichni, kdoÏ se do ankety zapojili ne-

bo se alespoÀ zajímali o její prÛbûh, si mohli

na stránkách www.mojekniha.cz prohlédnout

seznam dvou set nejoblíbenûj‰ích knih ães-

k˘ch ãtenáfiÛ. Mezi uveden˘mi tituly figurují

díla ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ, ãetba pro

dûti a mládeÏ, bestsellery, ale i nároãná díla

klasikÛ. Nechybí zde samozfiejmû Harry
Potter Joanne Kathleen Rowlingové, jeden

z nejvût‰ích kniÏních hitÛ poslední doby, nebo

knihy Johna Ronalda Reuela Tolkiena v ãele

s Pánem prstenÛ, ale ani Tolstého Vojna a mír,
Dostojevského Zloãin a trest, MárquezÛv ro-

mán Sto rokÛ samoty ãi Mistr a Markétka
Michaila Afanasjeviãe Bulgakova. Z ãesk˘ch

klasikÛ jmenujme alespoÀ BoÏenu Nûmcovou,

Aloise Jiráska, Otu Pavla, Jaroslava Seiferta

nebo jubilanta Milana Kunderu. Ze souãas-

n˘ch ãesk˘ch autorÛ je dále zastoupena napfi.

Halina Pawlovská, Michal Viewegh nebo

Kvûta Legátová, jejichÏ popularitu do jisté mí-

ry ovlivÀují úspû‰né filmové adaptace jejich

knih a oblíbené televizní pofiady.

Nûktefií autofii jsou zastoupeni i více neÏ jed-

ním titulem. Mezi dvûma sty nejoblíbenûj‰ími

knihami jsou napfi. hned ãtyfii foglarovky, pût

titulÛ od Ericha Marii Remarqua, a dokonce

ãtrnáct románÛ Lenky Lanczové, která se tím

stává co do poãtu knih nejãtenûj‰í autorkou

pfiispûvatelÛ ankety. Z hlediska Ïánrového jas-

nû vedou romány a dûtská ãetba. Naopak

z dramat se ujal pouze William Shakespeare se

svou nesmrtelnou hrou Romeo a Julie, v poe-

zii se prosadil Máj Karla Hynka Máchy,

Erbenova Kytice z povûstí národních
a Nezvalova Manon Lescaut. Mezi nejãtenûj‰í

knihy patfií rovnûÏ Kámasútra, Bible
a Guinessova kniha rekordÛ.

Anketa Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu dosáhla

na svou první metu. Známe nyní dvû stû tûch

nej- kníÏek, o jejichÏ umístûní v anketû roz-

hodli sami ãtenáfii. Anketa v‰ak trvá dál. Stále

je‰tû máte moÏnost do jejích v˘sledkÛ zasáh-

nout tím, Ïe na webov˘ch stránkách www.mo-

jekniha.cz nebo pfiímo v r˘mafiovské knihovnû

dáte hlas té své nej- kníÏce. UÏ‰í seznam sta

nejoblíbenûj‰ích knih âeské republiky bude

zvefiejnûn v ãervnu. ZN

Jak si vybrat svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Nejoblíbenûj‰í knihu lze vybírat podle nerÛz-

nûj‰ích hledisek a kaÏd˘ musí rozhodnout, kte-

ré je pro nûj nejdÛleÏitûj‰í. MÛÏe to b˘t napfií-

klad:

- kniha, která mû nejvíce ovlivnila

- kniha, ke které se ãasto vracím

- kniha, kterou bych doporuãil/a dobr˘m pfiá-

telÛm

- kniha, která zmûnila mÛj Ïivot

- kniha, na kterou nemohu zapomenout

- kniha, která mne uvedla do jiného svûta

- kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako je-

dinou na pust˘ ostrov apod.
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Studentsk˘ klub

- -  -   Pozor! Znovu pfiipomínáme . . .   -  -  -

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhlásily
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í

slavné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘

psavec ãi kreslífi bez ohledu na vûk, spole-

ãenské postavení, náboÏenské vyznání

a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ potrvá aÏ

do konce srpna, kdy budou v‰echny pfiís-

pûvky bez rozdílu vyhodnoceny odborníky

na slovo vzat˘mi. V záfií bude pro autory

tûch nejlep‰ích uspofiádán literární veãer

spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰ením a ocenû-

ním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete a malujte, va‰í fan-

tazii se meze nekladou. SoutûÏ není tema-

ticky, Ïánrovû ani teritoriálnû vymezena

(hranice r˘mafiovského regionu nejsou za-

vazující). Zasílejte nám své básnû, povídky,

fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nejzajímavûj-

‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Na‰e v˘zva platí aÏ do konce srpna, ale uÏ

nyní mÛÏeme ãtenáfiÛm pfiedstavit první

soutûÏní pfiíspûvky. V minulém vydání

jsme v kategorii próza uvedli hororovou

grotesku Radka Oceláka z cyklu Horrory
starého R˘mafiova, kterou v tomto ãísle ná-

sleduje dal‰í pokraãování s titulem

Pfiespfiíli‰ úplatn˘ duch. V kategorii poezie
otiskujeme nûkolik dal‰ích básní

Miroslava Václavka.

Radek Ocelák
Horrory starého R˘mafiova - 2. ãást

Pfiespfiíli‰ úplatn˘ duch
Posedával jsem toho dne na 

okraji zamfiíÏované studny

v jednom ze dvorÛ blízko ná-

mûstí a v lehce tíÏivé náladû

pozoroval vlnky a kruhy na

vodní hladinû hluboko pode

mnou. Náhle za mnou zaznûl

tich˘, bezv˘razn˘ Ïensk˘ hlas:

„S dovolením.“

Otoãil jsem se a spatfiil stfiednû

starou Ïenu s lehce pro‰edivû-

l˘mi vlasy, drÏící v rukou ja-

kousi misku. Se sklopen˘m po-

hledem zamumlala: „Kdybyste

si laskavû odsednul.“ Beze slo-

va jsem tak uãinil a ona uvol-

Miroslav Václavek
Jisté svítání

Svítá

Ta vûc zdá se b˘t jistá

Îe nebe je jen

Sirotãinec hvûzd

Svítá

V̆ vrÏek svûtla

Stráven˘ sovicí noci

Co pfies den spí

Na hradbách tûl

Svítá

Ta vûc zdá se b˘t ãistá

Îe den je jen

Trocha nadûje

KdyÏ nic se nedûje

A mûstem chodí slunce

Tanãíce kriminál tango

Se sv˘mi odrazy

Svítá

Svítá mi

Mûsíãní krev

Rybí krev studenou

v mûlãinû Ïiloví

na kose z písku

ve sv˘ch ‰upinách

cítím tuhnout

kdyÏ stéblo

jsem

pfied senoseãí

a s ostatními se k˘vám

jako sen

malomocného mûsíce

z nûjÏ nemoc

si ukrajuje

po nocích

do hladov˘ch úst tfipytu

tváfi

¤ekl mi to dé‰È

¤ekl mi to dé‰È

Îe Ïádn˘ muÏ nepatfií jediné Ïenû

¤ekla mi to noc

Îe Ïádná Ïena nepatfií jedinému muÏi

Na‰eptal mi to mofisk˘ vítr

AÏ na kraji svûta

Kde modré svûtlo ãistého nebe

Patfií v‰em

Îe srdce pije svoji vlastní ‰patnou krev

Jako tûÏké víno

V Ïízni

Po rozpr‰eném svítání

Rozdaná zima

Stromy ty si spí

Na vûtvích

Ofiechy mrazu

Chrastí

Jako drobné

V hrsti

Zima mlãí

Jako rybí oãi

Ve tváfiích

Dozrála jablka

Gloria

Andûli odûn˘

Do baroka

BÛh rozdal lásku

Pro dne‰ní den

LevoboãkÛm v podchodech

A pasáÏe

Hfiejí se dechem

Do dlaní

Zahrada ticha

Mlãení je odpovûì na bláznovy otázky

Jikry hvûzd jsou zality nûm˘m mlíãím

Stfiíbrné ‰tiky mûsíce

V zahradû ticha kde postavím si dÛm z ãasu

Padají andûlské vlasy jako stébla snÛ

Do nádob zmlklého obzoru

NeÏ nebe zkrvaví se hlukem

Do barev dne

Nestihnu

Nestihnu uÏ

Dne‰ní v˘chod slunce

Cel˘ zbytek dne

Se s tím

Budu smifiovat

MÛj stíne

Na‰eptavaãi
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nûn˘m otvorem mezi mfiíÏemi

do studny vysypala obsah hlu-

boké misky. Dûlala to s v˘ra-

zem konání nûãeho, co rozhod-

nû nezvût‰uje spoleãenskou

prestiÏ, ale je nutné to udûlat,

a urãitû se s m˘m pohledem

v zádech cítila dost trapnû.

Byla v‰ak zároveÀ odhodlána

to provést a nûãím k tomu byla

nucena. Spû‰nû zase vy‰la na

ulici, za rty pfiipravena slova:

„Je mi jedno, co si myslíte,“

a po nervózním rozhlédnutí

zmizela za rohem.

S pochopiteln˘m údivem a zá-

jmem jsem nahlédl do studny,

pfiesnû tak rychle, abych spatfiil

kruhov˘ pohyb, jak veliká ústa

pohlcovala cosi plovoucího na

hladinû. A nebyla to tlama ry-

by, ale nûãeho mnohem podiv-

nûj‰ího, vût‰ího, a oãi toho

stvofiení se na mû z hloubky de-

seti metrÛ posmû‰nû dívaly

a obrovská odulá ústa se kfiivi-

la ú‰klebkem, ìábelsk˘m a vy-

z˘vav˘m!

A pak, pak se celá studna roze-

chvûla nelidsky hlubok˘m hla-

sem, dunícím z hloubky a ne-

pochybnû vycházejícím 

z onûch odporn˘ch nadut˘ch

úst! „Pfiedstavoval sis mû ji-

nak?“ posmû‰nû se zavlnila o-

hyzdná tlama a její slova roze-

zvuãela kovovou mfiíÏ, jeÏ nás

spoleãnû s hloubkou dûlila.

Nebyl jsem schopen slova, na-

toÏ abych odpovûdûl kfiivící se

tváfii stvÛry. A ona pokraãova-

la, a aãkoli byly její oãi daleky

jakéhokoli lidského vzezfiení,

ãetl jsem v nich vyz˘vav˘ pos-

mûch. „Myslel sis, Ïe mû na-

jde‰, jak se potuluji mûstem

k jeho prospûchu?“ vibrovala

slova cel˘m m˘m tûlem. „Îe

mi dûlá potû‰ení tvofiit? Myslí‰,

Ïe jsem jiní neÏ vy? Myslí‰, Ïe

bych odsud nedokázal unik-

nout? Proã bych to mûl dûlat?

Proã bych nevyhovûl va‰im

mocn˘m, kdyÏ to umûjí oce-

nit?“

„Co jsi? Kdo jsi?“

Je‰tû odpornûji se tváfi toho

stvofiení stáhla v˘razem v˘s-

mû‰ného pohrdání a zasyãela:

„Ty ví‰.“

A já vûdûl! Nalezl jsem ho,

pfieb˘val tam, po mnoho let

skryt˘, prastar˘, nadut˘ a ú-

platn˘ genius loci.

Co v‰echno jste chtûli vûdût o roce 1945 a báli jste se zeptat
Od poãátku tohoto roku probíhá

v r˘mafiovské knihovnû seriál

pofiadÛ, které by rozhodnû nemû-

ly zÛstat nepov‰imnuty v‰emi,

kdoÏ se zajímají o minulost kra-

je, v nûmÏ Ïijí. KaÏdé první úte-

r˘ v mûsíci se zde v podveãer

koná pfiedná‰ka Mgr. Jifiího

Karla o historii R˘mafiovska.

Autor bûhem lednového, únoro-

vého a bfieznového exkurzu do

dûjin tohoto místa pfiekonal celá

staletí na pomyslné cestû do stfie-

dovûku. Na dubnové besedû se

zamûfiil na události novodobé

historie - rok 1945.

To, Ïe konec druhé svûtové války

s sebou pfiinesl témûfi totální v˘-

mûnu obyvatelstva na

R˘mafiovsku a v cel˘ch Sudetech,

je notoricky známo. Zcela nezná-

má nebo jen málo známá je v‰ak

fiada podrobností, jeÏ se s tûmito

událostmi pojí a které mnohdy

vyvolávají, ne-li údûs a zdû‰ení,

pfiinejmen‰ím pfiekvapení. Jejich

zprostfiedkovatel pfiitom k navo-

zení tohoto úãinku nepotfiebuje 

uÏívat barvit˘ch pfiívlastkÛ, úplnû

mu postaãují holá fakta.

Mgr. Karel zapoãal svou pfied-

ná‰ku krátkou rekapitulací nûko-

lika vln osídlení na‰í oblasti, od

nejstar‰ího keltského (jemuÏ

vdûãíme i za oznaãení Sudety,

neboli Kanãí hory), poté ger-

mánského a slovanského, aÏ

k ãeské a nûmecké kolonizaci ve

stfiedovûku (nejdÛleÏitûj‰í je pfie-

myslovská kolonizace druhé po-

loviny 13. století). I v‰echny ná-

sledující vlny odlivu a pfiílivu 

obyvatelstva, zpÛsobené pfiednû

Ïivotními podmínkami drsného

kraje, nám z historické perspek-

tivy osvûtlují nacionální tfienice

pfiedváleãn˘ch, váleãn˘ch a po-

váleãn˘ch let jako o to absurd-

nûj‰í, Ïe ãeské a moravské po-

hraniãí nikdy nebylo národnost-

nû a jazykovû jednolité, ale nao-

pak silnû smí‰ené.

StûÏejní ãást pfiedná‰ky byla za-

mûfiena právû na oboustranné ná-

rodnostní neshody, které pozdûji

vyústily v otevfienou nesná‰enli-

vost, a odhalila jejich kofieny jiÏ

za Masarykovy první republiky.

Pomnichovsk˘ odsun ãeského 

obyvatelstva, trpké osudy tûch,

ktefií zÛstali, rostoucí fanatis-

mus, sebevraÏdy Ïidovsk˘ch 

obyvatel, koncentraãní tábory, to

v‰e jsme zvyklí s osvobozením

v roce 1945 povaÏovat za ukon-

ãené. Pro Sudety to v‰ak tak do-

cela neplatí. Spí‰e naopak - pro

místní nûmecké i nenûmecké 

obyvatelstvo teprve s rokem

1945 nastává to skuteãné váleã-

né peklo. Úãastníci besedy se

mohli podrobnû seznámit s prÛ-

bûhem tûch nûkolika posledních

dnÛ druhé svûtové války

v R˘mafiovû a jeho okolí, poznat

chaotickou atmosféru chabû brá-

nûného mûsta, posléze vydran-

covaného rusk˘mi osvoboditeli,

i ãísla (patrnû ne koneãná) o za-

bit˘ch, popraven˘ch, zasebe-

vraÏdûn˘ch, znásilnûn˘ch. Dal‰í

m˘ty byly zpochybnûny ãi vy-

vráceny v souvislosti s pováleã-

n˘m odsunem a pfiíchodem prv-

ních osadníkÛ z vnitrozemí.

Nepfieberné bohatství dosud ne-

znám˘ch informací, které pfied-

ná‰ka Mgr. Karla pfiinesla, nelze

prostfiednictvím novinové refe-

rence pfiiblíÏit ani v hrub˘ch ry-

sech. Nezb˘vá neÏ odkázat na

dal‰í pokraãování pfiedná‰kové-

ho cyklu, kter˘ pfiístupnou a po-

utavou formou doplÀuje na‰e

znalosti místa, které je na‰ím do-

movem. Na první kvûtnové úter˘

je pfiipraveno téma Stfiedovûké
mûsto a mûstsk˘ hrad spojené

s procházkou historick˘m areá-

lem R˘mafiova.  ZN
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Kam na v˘let

Na rozhlednu v Úvalnû
Na jafie, kdyÏ se pfiíroda zaãíná

zelenat, je zajímavé se podívat

na krajinu z rozhledny. Vydá-li

se skupinka lidí na v˘let vlakem

o víkendu, mÛÏe za jízdné se sle-

vou jet na nedaleké Krnovsko,

protoÏe Krnov má rozhledny dvû

- na JeÏníku, kam se vydáme jin-

dy, a na Cvilínû. Blízké Úvalno

má rozhlednu jednu.

Krnov, pfiipomínan˘ jiÏ roku

1221, leÏí pfii ãesko-polské hrani-

ci na soutoku fiek Opavy

a Opavice, má dobré Ïelezniãní

i autobusové spojení a bohat˘ kul-

turní a sportovní Ïivot. Je nejvût-

‰ím sídlem b˘valého okresu

Bruntál s více neÏ 25 tisíci obyva-

tel. Dfiíve byl znám˘ pfiedev‰ím

sv˘mi textilkami, ale i v˘robou

strojírenskou a v˘robou varhan.

Ty se tu vyrábûjí stále, zatímco

textilní a strojírenská v˘roba je o-

mezena. Renomovaní architekti

zde nechali v minulosti postavit

ãetné zajímavé stavby a díky po-

vodním v roce 1997 se je‰tû dnes

mnoho staveb opravuje.

Vydáte-li se od krnovského nád-

raÏí âD po zelené znaãce smû-

rem na kopec Cvilín, projdete té-

mûfi cel˘m mûstem a mÛÏete vi-

dût hodnû stavitelsk˘ch pamá-

tek. Znaãka vás spoleãnû s novû

vyznaãenou nauãnou stezkou

pfiivede po 222 schodech ke kos-

telu sv. KfiíÏe a Panny Marie

Sedmibolestné na Pfiední

Cvilínsk˘ kopec. Od kostela vle-

vo mÛÏete dojít ke kamenné ro-

mantické rozhlednû, vzdálené

necel˘ch 300 metrÛ, která je

v‰ak v souãasnosti v dlouhodobé

opravû. Ale nezoufejte, pûkné

v˘hledy jsou i od kostela a z roz-

hledny na Úvalnû. Vidût je jak

do blízkého Polska, ta

i k Pradûdu, na Opavsko a za

pfiízniv˘ch podmínek aÏ

k Beskydám.

Od kostela pÛjdeme dále po znaã-

ce kolem penzionu ·elenburk na

Zadní Cvilínsk˘ kopec s rozvali-

nami ranû gotického hradu

·elenburku. Na vlastní nebezpeãí

si mÛÏete zajímavou zfiíceninu

projít, pak lesní cestou sestoupit

do údolí Hájnického potoka

s vodními nádrÏemi a upraven˘m

komplexem odpoãívadla pro una-

vené turisty a pokraãovat lesem

do údolí B˘kovského potoka

s dal‰ím rybníkem. Hned za jeho

hrází odboãíme vpravo a vystou-

páme lesním prÛsekem na kopec

StráÏi‰tû, kde nás pfiíjemnû pfie-

kvapí jak novû upravená rozhled-

na s památníkem Hanse

Kudlicha, tak zdej‰í oddechov˘

areál.

Ze StráÏi‰tû pak dojdeme pfies

v˘stavnou obec Úvalno na nád-

raÏí âD a vlakem se vrátíme do

R˘mafiova.

Ten, kdo chce k v˘letu pouÏít

auto, mÛÏe dojet na Cvilín témûfi

aÏ ke kostelu a pak zpût pfies

Krnov pokraãovat do Úvalna.

BliÏ‰í informace o Krnovû

i o pfiístupnosti rozhledny

v Úvalnû na StráÏi‰ti mÛÏete zís-

kat v Mûstském informaãním

stfiedisku v Krnovû na tel.: 554

614 706 / 554 614 570, nebo na

obecním úfiadu v Úvalnû na tel.:

554 648 022, kde vám rádi vy-

jdou vstfiíc, anebo v Regionu.

Vzdálenosti:

• Krnov, nádraÏí - Cvilín, kostel

3,5 km

• Cvilín, kostel - Hájnick˘ potok

2,5 km

• Hájnick˘ potok - StráÏi‰tû -

Úvalno, nádraÏí 5 km 

Hana Ka‰parová

¤ezbáfi pracuje na zastaveních kfiíÏové cesty
UÏ témûfi dva mûsíce pracuje fiezbáfi
Franti‰ek Nedomlel na dfievûné plas-
tice, která bude jedním ze zastavení
kfiíÏové cesty ve ãtyfifiadé lipové
aleji na Uhlífiském vrchu u Bruntálu.
Objednala si ji paní Vlasta Kozáãko-
vá, maminka místního podnikatele,
a stejnou ‰anci mají i dal‰í lidé nebo
organizace.
Osm aÏ deset hodin voÀavé prá-

ce ãeká fiezbáfie kaÏd˘ den. „Je
to takov˘ cibulov˘ zpÛsob práce.
KrouÏím kolem plastiky dokola
a pofiád ji vylep‰uju,“ fiekl

Nedomlel. Pfiísnû pfiitom dodrÏu-

je kompozici danou sádrov˘m

modelem. Po sesazení plastiky

by mûl mít divák oãi pfiibliÏnû 

uprostfied obrazu. Pfii zpracování

fiezbáfi nezachází pfiíli‰ do detai-

lÛ. „Jednak je to vût‰í vûc a de-
taily by zdálky splynuly. Na ruku
tfieba nedûlám nehty, ale zdálky
je ãlovûk uvidí,“ popisuje

Nedomlel. Pfii práci uÏívá dláta

men‰í neÏ 18 milimetrÛ. Má jich

pfiitom v pfiehledném regálu ne-

sãetné mnoÏství. KdyÏ si tako-

vou sadu fiezbáfi pofiídí, je to v˘-

bava na nûkolik generací.

Pfiítomnost velk˘ch zrcadel na

stûnách ateliéru vysvûtluje

Franti‰ek Nedomlel zcela prak-

tick˘mi dÛvody: „Oko si zvykne

na podobu, kterou
tvofiím, ale pfii po-
hledu do zrcadla
mÛÏu vidût chyby.“
V˘jev, kter˘ nese

název JeÏí‰ padá

pod kfiíÏem popr-

vé, zobrazen v dfie-

vu borovice ve-

jmutovky. Obraz je

1,5 metru vysok˘

a metr ‰irok˘.

Bude pak umístûn

do dfievûného sok-

lu se stfií‰kou, ãeká

ho nátûr a patina.

Celé dílo pak bude

posazeno na ká-

men, vytûÏen˘ ve

Val‰ovû. Skulptura

dosáhne 3,5 metru

a bude váÏit skoro

ãtyfii tuny. S prací

bude fiezbáfi hotov

zhruba v polovinû dubna.

Projekt kfiíÏové cesty vítá i farní

úfiad ¤ímskokatolické církve

v Bruntále a sám nabídl pomoc.

„Chceme oslovit poutní místa
u nás i v zahraniãí a poprosíme
je o spoluúãast pfii tvorbû dal-
‰ích zastavení,“ fiekl pastoraãní

asistent Karel Peschke. Takovou

pfiíleÏitost má v‰ak kaÏd˘ obãan.

Jména v‰ech, ktefií se rozhod-

nout financovat tento projekt,

budou zvûãnûna nápisem na

podstavci plastiky. Poslední dub-

nov˘ veãer bude nové zastavení

v lipové aleji posvûceno fará-

fiem. Sádrov˘ model celé kfiíÏové

cesty je umístûn ve v˘kladní

skfiíni Podnikatelského infor-

maãního centra Bruntálska na

Zámeckém námûstí. -dd-

Hbité ruce fiezbáfie Nedomlela Foto: -dd-

Dfievûné plastiky v koneãné podobû. Foto: -dd-
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R˘mafiovsk˘ radioklub slaví 40. v˘roãí svého vzniku
V mûsíci dubnu je tomu právû ãtyfiicet let, co

poprvé zaznûlo éterem první vysílání r˘ma-

fiovského radioklubu. Na pfielomu roku 1963-

64 si ãtyfii nad‰enci: Vladimír Mûrák,

Ladislav Kunãar, Jaroslav Dadák a dnes jiÏ

neÏijící Franti‰ek Bene‰ fiekli, Ïe by nemuse-

lo b˘t marné zaloÏit radioklub. V dubnu 1964

obdrÏeli koncesi na klubovou radiostanici

s volacím znakem OK2KWS. ¤ady zájemcÛ

o radioamatérství se brzy zaãaly rozrÛstat.

Jedním ze ãlenÛ r˘mafiovského radioklubu je

od roku 1978 také pan Jaroslav Luke‰, jeho

souãasn˘ pfiedseda, kterého jsme si pozvali

k redakãnímu mikrofonu, abychom se ho ze-

ptali nejen na poãátky radioklubu

v R˘mafiovû, ale také na to, zda je v souãas-

né poãítaãové dobû je‰tû o radioamatérství

zájem.

Co je to vlastnû radioamatérské
vysílání?
Tady se musí rozli‰ovat mezi 

uÏivateli takzvan˘ch CB stanic

a mezi radioamatéry. Zkratka

CB je z angliãtiny a znamená

„Obãanské pásmo“. Jedná se

o stanice naladûné na pevnû sta-

novené kmitoãty (kanály) o v˘-

konu 4 watty. Takovou stanici

mÛÏe provozovat kaÏd˘ bez ja-

k˘chkoliv zkou‰ek. Na trhu je

jich dostatek a v ‰irokém sorti-

mentu.

Radioamatér se podrobuje

zkou‰ce u komise âeského tele-

komunikaãního úfiadu a získává

svou volací znaãku. Máme k dis-

pozici fiadu kmitoãtov˘ch úsekÛ

v rozsahu krátk˘ch a velmi krát-

k˘ch vln. Ty jsou stejné na celém

svûtû, abychom se mohli spojit

napfiíklad s Japoncem. U nás exi-

stují ãtyfii operátorské tfiídy a od

toho se odvíjí to, kde mÛÏe drÏi-

tel pfiíslu‰né tfiídy vysílat a jak˘

mÛÏe pouÏít v˘kon. Na‰e vysíla-

ãe jsou plynule laditelné na roz-

díl od CB stanic, které se ladí

skokem na jednotlivé kanály.

MÛÏete se rádiovû spojit napfií-
klad s letectvem nebo námofi-
nictvem?
NemÛÏeme, protoÏe ti pracují na

kmitoãtech, na které my nemá-

me pfiístup. MÛÏeme poslouchat

jejich provoz, ne v‰ak do nûj za-

sahovat. Jistû i v letectví nebo

námofinictvu, dokonce i v rake-

toplánu se najde radioamatér,

kter˘ vysílá na kmitoãtech pfiidû-

len˘ch amatérské sluÏbû, a s tím

mÛÏeme spojení navázat.

Pokud se vrátíme zpátky k his-
torii, kde mûl v zaãátcích radi-
oklub svou základnu, jak fun-
goval, kolik mûl ãlenÛ?
Radioamatéfii dostali pfiidûlenu

místnost v budovû dne‰ního mu-

zea, tenkrát to byl DÛm pion˘rÛ

a mládeÏe, a ãlenové radioklubu

byli organizovaní ve Svazarmu

(Svaz pro spolupráci s armádou).

Kdo nebyl ãle-

nem Svazarmu,

nemohl získat

koncesi a v‰e by-

lo pod státním

dohledem. Tady

se také cviãili

branci v odbor-

nostech spojova-

cích. Nûktefií

z nich po návratu

z vojny pfii‰li do

r a d i o k l u b u .

Pozdûji se radi-

oklub stûhoval do

dnes zbouraného

domu sousedící-

ho s obchodním

domem Koruna.

Dal‰í stûhování

bylo do Junácké

chaty Na Stráni,

kde bylo dfiíve

v˘cvikové stfiedisko brancÛ.

Nakonec jsme chatu pfiedali zpût

junákÛm a dnes vlastnû funguje-

me jako obãanské sdruÏení bez

stál˘ch prostor.

Máme ãleny z R˘mafiova,

Bfiidliãné, Bruntálu, jeden je

z Olomouce. âinnost radioklubu

se dnes pfieváÏnû orientuje na

VKV závody. V Dobfieãovû

u Horního Mûsta máme na kopci

boudu a odsud se úãastníme zá-

vodÛ v prÛbûhu mûsícÛ dubna aÏ

listopadu, kdy se sem dá pfiijet

auty. Není zde elektfiina, proto

stanice napájíme z akumulátorÛ.

Závod trvá vût‰inou ãtyfiiadvacet

hodin a spotfieba energie je znaã-

ná, vozíme si proto víc neÏ met-

rák aku-baterií. Velké meziná-

rodní závody se konají jednou za

dva mûsíce a men‰í národní nû-

kolikrát v mûsíci. Vloni jsme se

zapojili do pomûrnû rozsáhlého

projektu s názvem „Tisícovky“.

Jde o radioamatérské vysílání

z vrcholÛ nad 1000 m v˘‰ky

v âechách, na Moravû a ve

Slezsku.

Za urãit˘ poãet bodÛ za spojení

se udûluje radioamatérsk˘ di-

plom.

Kde jste shánûli vysílaãky, vÏdyÈ
na trhu jich pfieci tolik nebylo
a sériovû se nevyrábûly?
Byl to docela velk˘ problém.

Shánûlo se, jak se dalo. UÏ osoba

samotného radioamatéra budila

u tehdej‰ího reÏimu podezfiení

a kaÏd˘, kdo se jen trochu zají-

mal o vysílání, mûl na sobû punc

moÏného ‰piona. PouÏívala se

tenkrát rÛzná trofejní zafiízení ne-

bo jejich ãásti je‰tû po Nûmcích

a pak se to skládalo dohromady.

Na závody se jezdilo na Vysokou

holi a pokaÏdé vysílací zafiízení

vypadalo jinak. Postupem ãasu

se vysílaãe zdokonalovaly a pro-

stfiednictvím Svazarmu se daly

obãas sehnat vyfiazené vojenské

radiostanice, které byly sice za-

staralé, ale po úpravách svÛj úãel

splnily. ·irok˘ sortiment stanic

vyrábûn˘ch pro tyto úãely se

k nám dostal aÏ po roce 1989.

Dnes uÏ není problém koupit rá-

dio „co kapsa dovolí“. Postupem

doby se také roz‰ifiovalo spekt-

rum druhÛ provozu. Z poãátku to

byla vlastnû telegrafie a modulo-

vaná fonie, potom pfii‰lo SSB -

vysílání jednou postranní vlnou -

aÏ po souãasnost, kdy se vysílá

digitálními provozy, amatérskou

televizí, pfies druÏice, odrazem

od Mûsíce a meteorick˘ch stop,

odrazem od de‰tû a podobnû.

Roz‰ífiily se poãty pfiidûlen˘ch

kmitoãtov˘ch pásem a druhy

provozÛ doznaly znaãného roz‰í-

fiení. Dnes si kaÏd˘ mÛÏe vybrat

to, co mu nejvíce vyhovuje. Od

popovídání si, pfies závodûní aÏ

po vysílání obrázkÛ.
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ZaÏil jste konkrétnû vy nûjak˘
problém s totalitním reÏimem
v souvislosti s radioklubem?
Já osobnû ne, ale byli jsme od-

posloucháváni armádou, vnitrem

a také Svazarm mûl kontrolní

odposlechovou sluÏbu. Mnoho

radioamatérÛ problémy mûlo

a fiadû z nich byly koncese po-

sbírány, zejména po roce 1968.

Kdo se zkrátka znelíbil, tak o po-

volení pfii‰el.

VraÈme se je‰tû k závodÛm. Kdo
je vyhla‰uje a jak jsou hodnoce-
ny?
Závody vyhla‰ují rÛzné národní

a mezinárodní radioamatérské or-

ganizace nebo kluby. V zaãátcích

se r˘mafiovsk˘ radioklub speciali-

zoval na VKV závody. Tady ãleno-

vé získali i první diplom, myslím

litevsk˘ (Jaroslav Luke‰ vytahuje
diplom, kter˘ uÏ voní historií), vy-

dan˘ v roce 1965, za 1. místo.

O nûco pozdûji se zde roz‰ífiil radi-

ov˘ orientaãní bûh, takzvan˘ hon

na li‰ku. Byla to záleÏitost velmi

populární a úãastnilo se jí velké

mnoÏství dûtí, ale i dospûl˘ch.

Nebyla k tomu potfiebná Ïádná slo-

Ïitá v˘bava. Závodník mûl mal˘

pfiijímaã se smûrovou anténou. Pût

vysílaãÛ bylo ukryto v nepfiehled-

ném terénu a úkolem závodníka

bylo v co nejkrat‰ím ãase je zamû-

fiit, najít a pfiibûhnout zpût do cíle.

Bylo to nûco podobného jako kla-

sick˘ orientaãní bûh, jen místo ma-

py mûli závodníci pfiijímaã. Po sa-

metové revoluci v‰ak tûchto aktivit

ubylo. Svazarm zanikl, s ním dota-

ce na tyto ãinnosti, ubylo i zájem-

cÛ. Vyhodnocení závodÛ se prová-

dûlo od úrovnû místní aÏ po mezi-

národní.

Jak se pfii spojení s cizincem do-
mluvíte?
Vût‰inou se poÏívá angliãtina.

Pro základní domluvu staãí znát

nûkolik frází, ãíslovky a k tomu

mezinárodní hláskovací tabul-

ku. Napfiíklad v závodech na

velmi krátk˘ch vlnách jde o to,

navázat co nejvíce spojení na co

nejdel‰í vzdálenost. Aby se v˘-

sledek dal spoãítat, musí kaÏd˘

udat, kde se nachází.

NepouÏíváme zemûpisné sou-

fiadnice, ale máme svût rozdûlen

do ãtvercÛ (tzv. lokátorÛ), ty

jsou od zemûpisn˘ch soufiadnic

odvozeny a pracují s nimi poãí-

taãové programy. Jedná se

o ‰est písmen a ãíslic. Spojení

v závodû vypadá takto: pfiedává

se report, to jsou údaje o sly‰i-

telnosti signálu stanice, se kte-

rou naváÏi spojení. Pût devût

znamená nejlep‰í signál, jedna

jedna by byl nejhor‰í. Pak se u-

dává pofiadové ãíslo spojení, na-

pfi. 011, následuje mÛj lokátor -

v R˘mafiovû JN89PW. Tyto úda-

je se pfiedají protistanici, ta je

potvrdí a pfiedá mi své informa-

ce. VloÏím je do poãítaãe, kter˘

spoãítá jakou vzdálenost jsme

spojením pfieklenuli. KdyÏ pak

v‰echno seãtu, vyjde mi celko-

v˘ v˘sledek závodu. DÛleÏit˘m

prvkem je ãas. U nás ãtyfii hodi-

ny znamená nûco jiného neÏ

ãtyfii hodiny na Dálném v˘cho-

dû nebo v Americe, proto pouÏí-

váme tzv. UTC, ãas, kter˘ je

v‰ude stejn˘.

Specifick˘m jazykem v telegra-

fii je systém Q kódÛ a zkratek.

KdyÏ napfiíklad vy‰lu QTR?

znamená to - kolik je hodin? Má

to stejn˘ v˘znam na celém svûtû.

Dále se pouÏívají zkratky anglic-

k˘ch slov, které mají rovnûÏ stej-

n˘ v˘znam. Mohu tedy vysílat 

otevfienou fieãí, nebo ve zmínû-

n˘ch Q kódech a zkratkách.

Kam se vám podafiilo navázat
spojení nejdále?
Na krátk˘ch vlnách na Nov˘

Zéland, kter˘ je od nás nejdál.

Dále to prostû nejde. Délka spo-

jení zde ov‰em není tak podstat-

ná. Existují takzvané samostatné

zemû. Napfiíklad neobydlen˘

ostrov vzdálen˘ 200 mil od ma-

tefiské zemû povaÏujeme za sa-

mostatnou zemi. A v tom je prá-

vû to kouzlo. Na tento ostrov se

vypraví skupina radioamatérÛ

a nûkolik dnÛ odtamtud vysílají.

KaÏd˘ chce takové spojení 

uskuteãnit, protoÏe kdyÏ pak od-

jedou, fiadu let odtud tfieba nikdo

vysílat nebude. Radioamatéfii

dnes mapují asi 330 zemí. Je

jich pochopitelnû více neÏ ofici-

álních státÛ a rÛznû se mûní.

Existuje pfiedpis, co mÛÏe radio-
amatér vysílat? MÛÏe si napfií-
klad povídat o tom, jaké byly
Velikonoce a kolik dostal vají-
ãek?

Podle Povolovacích podmínek

mohu vysílat údaje o sly‰itelnos-

ti, zafiízení, anténách, poãasí, 

osobní údaje apod. MÛÏu si s ko-

legou vykládat pfies oceán,

o ãem chci, vyjma státních a ji-

n˘ch tajemství, hanliv˘ch v˘ra-

zÛ apod. Stává se, Ïe se napfií-

klad ozve nûjak˘

âechoameriãan a domlouváme

se lámanou ãe‰tinou nebo slo-

ven‰tinou. K tomu, abychom se

dohovofiili, to staãí a ãlovûka po-

tû‰í, kdyÏ z Ameriky usly‰í ãe‰-

tinu, i kdyÏ nedokonalou.

Dosáhl v poslední dobû
Radioklub R˘mafiov nûjakého
v˘znamného ocenûní?
Vloni na‰e operátorka získala di-

plom za první místo v závodû,

kter˘ vypisuje âesk˘ radioklub.

Jde o závod národní. V meziná-

rodních závodech jsme limitová-

ni technikou. Je nutné mít v˘-

konné zafiízení, v˘konné antény,

k tomu celé zázemí, a to nûco

stojí. To nûco samozfiejmû nemá-

me a tak své hobby provozujeme

pro potû‰ení z navazování kon-

taktÛ s lidmi na celém svûtû, kte-

fií mají stejného koníãka.

Aby radioamatér mohl získat nû-

jak˘ diplom, musí prokázat navá-

zaná spojení. K tomu úãelu slou-

Ïí lístky, které si vzájemnû posílá-

me. ¤íká se jim „kvesle“ (od

QSL = potvrzuji). Tady mám

„kveslíky“ napfiíklad z Koreje

(pan Luke‰ ukazuje), Argentiny,

Brazílie, tady je z Chabarovska,

z Hongkongu, ostrova Montserrat

ãi z Kréty. KaÏdá stanice na svûtû

má jinou znaãku, neexistují dvû

stejné. Pokud tedy po‰lu „kves-

lík“ na urãitou znaãku, dostane

ho jen jedin˘ ãlovûk a nemûlo by

se stát, Ïe by lístek pfii‰el nûkomu

jinému.

Dûkuji vám za zajímav˘ a pouã-
n˘ rozhovor. JiKo
Fota a pohlednice: archiv Jaro-

slav Luke‰
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Osadní v˘bory informují

Velikonoãní inspirace z Janovic
Ani v dne‰ní dobû nekritického pfiejímání 

americk˘ch vzorÛ, svátkÛ a zvyklostí, které

stále hrozí vytlaãit originalitu národních kul-

tur starého kontinentu, a dokonce ani v regio-

nu bez vlastního folklóru, jak˘m je

R˘mafiovsko, dosud neodumfielo vûdomí tra-

dic. Velikonoce se u nás sice slaví o poznání

civilnûji neÏ v oblastech, jako je Vala‰sko

a Slovácko, nûkteré typické prvky jarních

svátkÛ v‰ak stále zachováváme.

Pro v‰echny, kdoÏ chtûli získat pár tipÛ na

velikonoãní v˘zdobu, byla v t˘dnu od 

29. bfiezna do 2. dubna pfiipravena malá, ale

o to dÛvûrnûj‰í, sváteãním peãivem provonû-

ná v˘stava s názvem Velikonoãní inspirace,

kterou pro své sousedy i náv‰tûvníky z ‰iro-

kého okolí uspofiádal osadní v˘bor Janovice.

Expozice, volnû navazující na prosincovou

v˘stavu vánoãních dekorací, nabízela opût to

nejlep‰í z rukodûln˘ch v˘robkÛ místních 

obyvatel. Háãkovaná vajíãka, krajku a v˘‰iv-

ku vystavila Jifiina Vojtková, velikonoãní

vazbu a kvûtinovou v˘zdobu pfiedvedla ·árka

Furi‰ová, marcipánové a perníkové peãivo

pfiinesla Anna Grege-

rová a kolekci marci-

pánov˘ch dobrot Svû-

tlana Nováková. Kro-

mû nezbytn˘ch kras-

lic a drobnûj‰ích arte-

faktÛ fiady dal‰ích au-

torek mohli zájemci

shlédnout obrazy s pfií-

rodní tematikou Mi-

roslava Morávka a te-

prve tfiináctiletého

Va‰ka Pavézy. V˘-

stavu doplnilo nûko-

lik elegantních svícnÛ

z kovárny Pfiemysla

Mazela.

Janovick˘ osadní v˘-

bor v ãele s referent-

kou Dá‰ou Vogelovou pfiipravuje pro obyva-

tele Janovic, Janu‰ova a Nového Pole podob-

né akce uÏ pravidelnû a zdá se, Ïe s dobr˘m

ohlasem. I velikonoãní v˘stava se stejnû jako

expozice vánoãní pro velk˘ zájem o prezen-

tované v˘robky stala v˘stavou prodejní.

T˘den pfied Velikonocemi skonãila, dokláda-

jíc, Ïe zájem o pÛvab dávn˘ch tradic z nás za-

tím nevyprchal. ZN

Velikonoãní ateliér ve Stránském h˘fiil barvami a dobrou náladou
Pletení pomlázek, barvení vají-

ãek nebo jejich „omotávání“ nej-

rÛznûj‰ími bavlnkami, spfiádání

provázku na kolovratu, ukázky

hotov˘ch proutûn˘ch v˘robkÛ,

kluãiãí v˘sada cvrnkání kuliãek

do dÛlku, stfiílení z luku na terã,

jízda na koních a obdivné oku-

kování kÛzlátek a jehÀátek 

v ohrádce, k tomu bájeãná muzi-

ka v podání Keltgrass Bandu, tak

takhle by se dala zjednodu‰enû

shrnout skvûlá velikonoãní 

atmosféra, kterou vytvofiili ãle-

nové Obecnû prospû‰né spoleã-

nosti Sovinecko v ãele s jejím

pfiedsedou Petrem Schäferem

a mnozí dal‰í obãané místní ãás-

ti R˘mafiova Stránského spolu

s chatafii a chalupáfii. Nebe mod-

ré, vymetené, bez jediného

mráãku a dobrá nálada na tváfiích

tûch, ktefií sem zavítali a zcela

urãitû nelitovali. VÏdyÈ bylo 

opravdu na co koukat. A nejen

to. Kdo se chtûl nauãit plést po-

mlázku, mohl tak bez vût‰ích

skrupulí uãinit pod odborn˘m

vedením Vladimíry Kfienkové.

O malování vajíãek byl velik˘



zájem pfiedev‰ím z fiad tûch ne-

jmen‰ích, pfiidali se v‰ak i do-

spûláci a zku‰ené „krasliãky -

kresliãky“ Lucie Paceltová,

Miroslava Dvofiáãková, Markéta

Palánová a Karla Beránková 

ochotnû poradily a doporuãily

ten „nejvelikonoãnûj‰í“ motiv.

A Ïe jim to ‰lo pûknû od ruky, u-

kazují na‰e snímky (viz foto).

Pro Ïíznivce a hladolety bylo

pfiipraveno poho‰tûní.

„Na‰í snahou je podpofiit pÛvod-
ní lidové tradice a v dobû, kdy na
sebe sousedé mají stále ménû ãa-
su, iniciovat aktivity smûfiující
k pohodû a pfiíjemnému spole-
ãenskému záÏitku,“ fiekl Petr

Schäfer, znám˘ jako autor pro-

jektu Pradûdovy zahrádky v roz-

sáhlé lokalitû Stránského a zakla-

datel Obecnû prospû‰né spoleã-

nosti Sovinecko, která má v sou-

ãasné dobû velkou podporu nejen

Moravskoslezského kraje.

O velkém zájmu o sobotní

Velikonoãní ateliér, tak se mimo-

chodem zmínûná akce jmenova-

la, svûdãí i pfiítomnost turistické-

ho oddílu aÏ ze vzdáleného

Vrbna pod Pradûdem a Bfiidliãné.

Ti si zcela zámûrnû naplánovali

v˘‰lap do Stránského. Pak puto-

vali dál.

V závûru sobotního odpoledne

byly vyhodnoceny nejlep‰í kras-

lice a nejchutnûj‰í velikonoãní

beránek. Organizátofii akce moh-

li b˘t právem hrdi a spokojeni, Ïe

se jim dobrá vûc podafiila. JiKo

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2004

25

UÏiteãná informace

UÏ dnes se ví, a není to Ïádné tajemství, Ïe kapela Keltgrass Band, známá sv˘m pravideln˘m vystupová-
ním ve Stránském a v okolních hospÛdkách, ve spolupráci s dal‰ími aktéry uspofiádá v pfiedveãer vstu-
pu do Evropské unie - tzn. v pátek 30. dubna - v hospodû ve Vajglovû rozlouãení se Star˘m svûtem for-
mou parodie: „ZaslouÏí se podívat dozadu, kdyÏ uÏ kráãíme kupfiedu.“ Zaãátek je ve 20.00 hodin.
Organizátofii zvou v‰echny, kdo se tû‰í do EU a na Star˘ svût nevzpomínají v nejhor‰ím. Organizátofii

Návraty ke studnám II.
Studna a právní pfiedpisy

Pfiedpoklad, Ïe si kaÏd˘ mÛÏe na svém pozem-
ku bez povolení vybudovat studnu a vodu z ní
libovolnû pouÏívat, je myln˘. Povrchové
a podzemní vody nejsou pfiedmûtem vlastnic-
tví a nejsou souãástí pozemku, na nûmÏ nebo
pod nímÏ se vyskytují. Studna je navíc stavba,
a vztahují se na ni tedy pfiíslu‰ná ustanovení
stavebního zákona (zákon ã. 50/1976 Sb. ve
znûní zákona ã. 83/1998 Sb.), musí tedy b˘t
povolena speciálním stavebním úfiadem,
v tomto pfiípadû vodoprávním úfiadem.
Studna je v‰ak podle vodního zákona (zákon

ã. 254/2001 Sb. v platném znûní) zároveÀ ta-

ké vodním dílem, k jehoÏ provedení, ale i k je-

ho zmûnû nebo zru‰ení, je rovnûÏ potfieba po-

volení vodoprávního úfiadu. Obû tato povole-

ní jsou v‰ak vydávána v jednom rozhodnutí.

Domovní studny povolují povûfiené obecní 

úfiady, vefiejné a komerãní studny pak obecní

úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností. V‰echny

‰achtové studny a vrtané studny hlub‰í neÏ 

30 m jsou dále podle horního zákona povaÏo-

vány za báÀská díla, ke kter˘m je potfieba sou-

hlas obvodního báÀského úfiadu.

Pro vydání povolení je nutné pfiedloÏit snímek

katastrální mapy, plánek umístûní studny s vy-

znaãením okolních studní a moÏn˘ch zdrojÛ

zneãi‰tûní, souhlas sousedÛ, projekt studny

dodan˘ firmou, která bude studnu budovat,

a od 1. ledna 2002 také vyjádfiení osoby s od-

bornou zpÛsobilostí. Pfii povolování domovní

studny v jednoduch˘ch geologick˘ch pomû-

rech mÛÏe podle uváÏení vodoprávního úfiadu

nahradit vyjádfiení osoby s odbornou zpÛsobi-

lostí odkaz na povinnost dodrÏení pfiíslu‰n˘ch

parametrÛ podle âSN 755115 „Studny indivi-

duálního zásobování vodou“, která stanoví

i minimální vzdálenosti studní od zdrojÛ moÏ-

ného zneãi‰tûní. Studnu nelze stavût na ohlá-

‰ení a uÏ není moÏné ji budovat ani svépomo-

cí, a to ani pod odborn˘m dohledem. Stavbu

studní mohou vykonávat jen osoby nebo fir-

my, které k tomu mají nejen Ïivnostenské po-

volení, ale i oprávnûní od báÀského úfiadu.

Za ve‰ker˘ odbûr podzemní vody se musí od

1. ledna 2002 platit poplatek, s v˘jimkou od-

bûrÛ men‰ích neÏ 6000 m 3 /rok a 500 m 3/mû-

síc, coÏ je na‰tûstí pfiípad naprosté vût‰iny do-

movních studní. UÏívání studny je podmínûno

její kolaudací podle stavebního zákona.

V‰echny studny vybudované po roce 1955

musí mít stavební a vodoprávní povolení

k odbûru vody. Jsou-li vybudovány nelegálnû

a voda je z nich odebírána bez povolení, jde

o pfiestupek, za kter˘ mÛÏe majitel domovní

studny dostat pokutu aÏ 50 tisíc korun a pod-

nikatelsk˘ subjekt pokutu aÏ v fiádu milionÛ

korun, nebo i pfiíkaz k odstranûní stavby.

Vybudováním a kolaudací studny v‰ak pÛsob-

nost zákonÛ nekonãí. Vlastník nebo nájemce

studny má fiadu povinností, zejména musí do-

drÏovat podmínky a povinnosti, za kter˘ch

byla studna povolena. Mimo jiné musí udrÏo-

vat studnu v fiádném stavu tak, aby nedochá-

zelo k ohroÏování bezpeãnosti osob, majetku

a jin˘ch chránûn˘ch zájmÛ, mezi které patfií

napfiíklad ochrana kvality podzemních vod.

(Zdroj: SZÚ Praha)
MVDr. Jitka ·kutová, vedoucí odboru hygie-

nick˘ch laboratofií Bruntál
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû

V pfií‰tí ãásti se dotkneme problematiky vzor-

kování vody ze studní a poÏadavkÛ na její

kvalitu.
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Stfiípky z dob (ne)dávno minul˘ch

Opût janovické zámecké sbírky
Nejménû dvakrát jsme se v minul˘ch letech

dotkli osudÛ beznadûjnû zmizel˘ch harrachov-

sk˘ch sbírek z Janovic. Témûfi pÛlstoletí od do-

by, kdy k nenahraditelné ztrátû do‰lo, smazalo

absolutní vût‰inu stop, nicménû obãas se obje-

ví zpráva, která nás pfiivádí do dÏungle pová-

leãn˘ch let. Pravda, máme vût‰inou dojem, Ïe

jsme jiÏ v‰echno sly‰eli a Ïe máme témûfi do-

konal˘ pfiehled o v‰ech lumpárnách, lÏích

a krutostech Gottwaldovy kohorty. M˘líme se

v‰ak, neustále padají dal‰í modly. VzpomeÀme

jen na velitele kladenského Sicherheitsdienstu

(1939-45) Maxe Rostocka, nacistickou zrÛdu

pfiímo odpovûdnou za vyvraÏdûní Lidic, kterou

skandálnû omilostnil president Antonín

Zápotock˘ roku 1953, aniÏ nûjak zabránil po-

kraãujícím popravám a vûznûní ãesk˘ch vla-

stencÛ, knûÏí, zahraniãních vojákÛ a vûzÀÛ nû-

meck˘ch koncentraãních táborÛ, ktefií mûli tu

smÛlu, Ïe pfieÏili váleãné hekatomby a padli do

rukou politicky i morálnû zkorumpovan˘m

soudcÛm ve vykonstruovan˘ch procesech.

23. února 2004 se objevil v MF Dnes zajímav˘

ãlánek Luìka Navary. Zpoãátku se ani nechtû-

lo vûfiit, ale autor ãerpá z v˘zkumÛ zfiejmû nej-

opatrnûj‰ího a nejkorektnûj‰ího dne‰ního ães-

kého historika Karla Kaplana, velkého znalce

moderních dûjin, a nejedna indicie z na‰ich 

archivních v˘zkumÛ téma doplÀuje.

Pfiedstavitelé KSâ sice od roku 1945 hluãnû

proklamovali boj proti ‰melinû, kolaborantÛm,

korupci a zl˘m kapitalistÛm, politika strany

v‰ak byla nadmíru pruÏná. Ne‰títila se ani pod-

vodÛ, aby získala milióny na svÛj bytnící apa-

rát, úplatky, únorov˘ pfievrat i na rozmafiil˘ Ïi-

vot vûrchu‰ky. Sociálnû demokratick˘ exmi-

nistr financí Svoboda je proti tomu se sv˘mi

miliony pouh˘ Ïabafi. Jen nûkolik doloÏen˘ch

pfiíkladÛ.

Od 15. 4. 1946 pa‰oval agent Z. Pichler jablo-

necké sklo do Anglie. Získával tím libry pro

stranu a peníze na anglické látky, ãokoládu, ãaj

i dal‰í vûci pro svého chlebodárce V. Noska,

ministra vnitra (!), s jeho rodinou, sám jistû

‰kodn˘ nebyl. Ministersk˘ úfiedník Z. Toman

zas v americkém okupaãním pásmu nakupoval

pro stranu zlato, dolary a nemovitosti. Nakonec

zaloÏili nenasytní pohlaváfii dokonce pa‰eráck˘

podnik Eupex a získali pro nûj za pouh˘ pade-

sátitisícov˘ úplatek dovozní a v˘vozní povole-

ní ke krytí ‰pinav˘ch akcí. Ministr K. Gottwald

nezÛstal také pozadu. Vymyslel zpÛsob, jak

prodávat neplatné, ale v Nûmecku dosud platí-

cí marky (sejf Národní banky jich obsahoval 

16 miliard). Kurs kolísající od 0,50 - 1,50 Kãs

za marku sníÏil ve své operaci na pouh˘ deset-

ník, veksláci by se mohli ãervenat. V̆ tûÏek si

dûlil s prostfiedníky, v˘chodonûmeck˘mi

Genossen. Ministerstvo financí, jímÏ se

Gottwald za‰tiÈoval, nedostalo za tichého sou-

hlasu ãlenÛ bankovní rady ve skuteãnosti ani

zlámanou gre‰li, aãkoli jen pfii jedné z mnoha

akcí na pfielomu let 1947/48 ode‰lo v pytlích 

30 000 000 marek. Za získané peníze se

v Nûmecku nakoupilo zboÏí, propa‰ovalo zpût

a Eupex jej potom rozprodal s ohromn˘m zis-

kem podnikÛm, bohat˘m soukromníkÛm

a „stíhan˘m“ velko‰melináfiÛm. Fingovan˘

podnik ukonãil ãinnost 1951, stopy zameteny

a úãty témûfi dokonale zlikvidovány, jen nepo-

zorností se dochovalo nûkolik tuãn˘ch stfiípkÛ,

takÏe se mÛÏeme jen domnívat, o jak obrov-

skou akci ‰lo. Doklad jedné z mnoha akcí

z ãervna 1948 v‰ak unikl pozornosti likvidáto-

ra a svûdãí, Ïe pa‰erácká firma tehdy pfiedala

KSâ 200 000 000 korun v cizích valutách.

A mohli bychom pokraãovat.

VraÈme se v‰ak do Janovic. Aby KSâ získala

(a pozdûji o‰kubala) zemûdûlce, zfiídila pfii kaÏ-

dém okresním v˘boru zemûdûlské referenty,

chybûly v‰ak peníze na vybavení i platy.

Pfiedseda Národního pozemkového fondu Josef

Smrkovsk˘ dostal spásn˘ nápad. Navrhl prodej

staroÏitností ze zabaven˘ch zámkÛ, o které

fond „peãoval“. Znalci, ktefií dosud zdaleka ne-

znají rozsah celé loupeÏe, odhadují ztrátu ne-

jménû na 35 miliónÛ tehdej‰ích korun, pfii

dne‰ních ‰ílen˘ch cenách staroÏitností a kursu

koruny by se jistû jednalo spí‰e o miliardy.

Také janovick˘ zámek poznal péãi Národního

pozemkového fondu, byl zde v‰ak jeden pro-

blém - majitelka Anna Marie z Harrachu,

âe‰ka evidentnû i s rodinou pronásledovaná

gestapem. Pfiedseda fondu v‰ak mûl spfiíznûnou

du‰i v R˘mafiovû. Karel Novák, podivn˘ ãlo-

vûk s vybranû urválkovsk˘m slovníkem a po-

stupnû vedoucí zemûdûlského odboru okresní

správní komise, pak její ‰éf, a nakonec dokon-

ce pfiedseda ONV, bez dÛkazÛ

majitelku zámku dokonale po‰-

pinil, oznaãil za Nûmku, fa‰istku

a kolaborantku za skromného

pfiispûní nûkolika vybran˘ch

místních pfiicmrndávaãÛ, aniÏ

pochopitelnû informoval vefiej-

nost, jeÏ o celé akci nic netu‰ila,

ale o tom jsme jiÏ psali.

K Josefu Smrkovskému, které-

mu jeho stranick˘ kolega Novák

tykal i s nezbytn˘m váÏen˘ sou-
druhu, vede nûkolik nitek. V li-

kvidaci starého ãeského rodu se

Smrkovsk˘ nadmíru nápadnû

angaÏoval na stranû Nováka.

Je‰tû v létû 1946 zakázal Novák hrabûti

Forgáchovi, manÏelu A. M. Harrachové, od-

vézt jiÏ znaãnû ztenãen˘ movit˘ majetek, coÏ

povolil pfiedseda vlády a sociální demokrat

blízk˘ KSâ Zdenûk Fierlinger. Novák pí‰e

Smrkovskému: „Vûfiím, Ïe cel˘ pfiípad bude

váÏen, jak si toho vyÏaduje lid.“ Lid, jak víme,

nic nevûdûl, ale r˘mafiovsk˘ napoleonek se po-

stavil do jeho ãela a pokraãoval: „... je jenom

na Vás ... zdali pfiiznáváte lidu ... Svatá práva.“

Pfiedseda fondu „Svatá práva“ ctil, dál podpo-

roval Nováka a prosazoval jeho názory.

Teprve kdyÏ uÏ skandál, Ïe âe‰i vyvlastÀují

âechy postiÏené nacismem, nabyl mezinárod-

ních rozmûrÛ, zasáhl 5. záfií 1946 Jan Masaryk.

Stáhli se i komunistiãtí ministfii Nosek, ëuri‰

a dal‰í. Smrkovsk˘ proto „lituje“, Ïe se nepo-

dafiilo prosadit „na‰e“ stanovisko. Jak to v‰ak

vypadalo v zákulisí skuteãnû, se jiÏ tûÏko do-

zvíme. Novák si dopisoval se Smrkovsk˘m

dál, ale pfiedseda Národního pozemkového

fondu si teì vefiejnû nehodlal pálit ruce, vÏdyÈ

jiÏ v kvûtnu dali sovût‰tí velitelé najevo KSâ,

Ïe s ním nehodlají spolupracovat, v povstání

byl pfiece místopfiedsedou âeské národní rady,

jeÏ pfiijala pomoc VlasovcÛ a zabránila tak vy-

vraÏdûní Prahy. Mezitím jiÏ od 27. bfiezna 1947

stíhá Nováka, Smrkovského konû, olomouck˘

soud za zneuÏití pravomoci vefiejného ãinitele

i omezování osobní svobody a ten urychlenû

mizí do neznáma.

13. ãervna 1947 jiÏ nic nebránilo, aby se zbylé

vybavení zámku v Ïalostném stavu navagóno-

valo. Na maìarskou adresu hrabûnky v‰ak ni-

kdy nedorazilo, obsah nákladních vozÛ se zá-

hadnû vyprázdnil cestou, kam asi? âeská nene-

chavost? StûÏí. Pováleãná móda vytlaãila sta-

roÏitnosti, bouraly se kachláky, ‰típaly staré

kredence, skfiínû, truhlice, kolovrátky vyhoze-

ny ãervotoãÛm na pÛdy a na smeti‰tích jste

mohli nalézt tfieba star˘ mí‰eÀsk˘ porcelán ãi

slavkovskou kameninu. Nastala totiÏ moderna:

tuctové keramické reliéfky, jednoduch˘ náby-

tek, pseudolidová keramika, kfii‰Èálové sklo aÏ

po porcelánové pstruhy ãi fiíjící jeleny pozdûji.

Ov‰em v˘voz star˘ch vûcí, to byla jiná.

Dal‰í stopa je aÏ pfiíli‰ jasná. Z ãervnového pfie-

dávacího protokolu téÏ vyplynulo, Ïe chybûlo

povûstné harrachovské stfiíbro, jeÏ bylo

z Janovic prokazatelnû odesláno na

Smrkovského (!) praÏské ústfiedí Národního

pozemkového fondu roku 1946. Po marn˘ch

pokusech zjistit osudy cenné zásilky sdûlil pl-

nomocník fondu s pfievahou dÛleÏitého byro-

krata, Ïe jejich úfiad nikdy nic podobného ne-

pfievzal a basta. Voda se zavfiela. Kdo tedy kra-

dl - „lid“, nebo fond? Jo, jo, to by se major

Zeman, jehoÏ estébácké pohádky nám s tak do-

jemnou péãí nabízí televize Prima, divil. Krade

se sice dál a vytrvale, ale kampak na pfiední ak-

téry pion˘rské doby let dávno minul˘ch, vÏdyÈ

velk˘m vzorem byl sám profesionální revolu-

cionáfi Josef Visarionoviã DÏuga‰vili, pfied

nímÏ se kdysi tfiásly gruzínské sejfy a pozdûji

celé bohaté Rusko! Mgr. Jifií KarelJosef Smrkovsk˘ (vpravo) Foto: archiv mûstské muzeum
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Je‰tû jednou k optimalizaci stfiedního ‰kolství v R˘mafiovû
Ohlednû moÏného sluãování

Gymnázia R˘mafiov a SOU a OU

R˘mafiov bylo jiÏ mnoho vyfiãeno

a napsáno, naposledy se tomuto

problému vûnovalo i vefiejné zase-

dání Zastupitelstva mûsta R˘-

mafiov dne 1. dubna 2004.

Vzhledem k malému prostoru,

kter˘ byl diskusi na dané téma pfii

této schÛzi vyhrazen, bych chtûl

v následujícím pfiíspûvku upozor-

nit na dva dle mého soudu velmi

dÛleÏité aspekty celé vûci, které

zÛstaly na zasedání zastupitelstva

opomenuty.

Starosta mûsta Ing. Klouda ve

v‰ech ãláncích t˘kajících se moÏ-

ného spojování obou r˘mafiov-

sk˘ch stfiedních ‰kol a pfii v‰ech

jednáních na toto téma obhajoval

postup svÛj i postup Rady mûsta

R˘mafiov v této vûci hlavnû nedo-

statkem ãasu a nutností jednat 

okamÏitû, neboÈ nebezpeãí z pro-

dlení pr˘ bylo veliké. Tent˘Ï argu-

ment zaznûl i pfii jiÏ zmínûném

jednání mûstského zastupitelstva,

kdy MUDr. Horák a Ing. Koláfi

shodnû poukázali na procedurální

nedostatky tohoto rozhodnutí. Pro

zopakování - 8. bfiezna jednali zá-

stupci mûsta o problematice opti-

malizace na Krajském úfiadu

Moravskoslezského kraje, v pod-

veãer téhoÏ dne jiÏ rada mûsta

s optimalizaãním zámûrem kraje

slouãit ‰koly k 1. záfií 2004 sou-

hlasila.

Rada kraje v‰ak na svém zasedání

dne 10. bfiezna o optimalizaci r˘-

mafiovského stfiedního ‰kolství ne-

jednala (dokonce vyhlásila kon-

kurz na místo fieditele SOU a OU)

a ani na své mimofiádné schÛzi

dne 18. bfiezna zfiejmû nedokázala

najít uspokojivé fie‰ení, neboÈ v u-

snesení z tohoto jednání, které je 

umístûno na webov˘ch stránkách

kraje, stojí, Ïe se o procesu opti-

malizace bude jednat na schÛzi ra-

dy 15. dubna 2004. Ing. Klouda na

jednání zastupitelstva dokonce

zmínil aÏ 24. duben, tedy mûsíc

a pÛl od jednání rady mûsta.

Jak si vysvûtlit tento „ãasov˘“ roz-

por? Nabízejí se dvû odpovûdi,

jedna je pro radu mûsta ‰patná,

druhá je‰tû hor‰í. Jak ve‰lo ve v‰e-

obecnou známost, Rada ‰koly

Gymnázia v R˘mafiovû vyjádfiila

dopisem, jenÏ byl pfiedán námûst-

kyni hejtmana Moravskoslezské-

ho kraje PhDr. Wenigerové v den

jednání rady kraje dne 18. bfiezna

2004, mj. nesouhlas s procedurál-

ním postupem kraje ve vûci opti-

malizace stfiedního ‰kolství a pou-

kázala na nejasnosti a politické tla-

ky, které celou kauzu doprovázejí.

Pokud byl pouze tento dopis pfiíãi-

nou posunutí jednání o optimali-

zaci na 15. duben 2004, lze se 

oprávnûnû domnívat, Ïe pokud by

si zástupci mûsta vyÏádali odklad

na dÛkladné projednání celého

problému, obdrÏeli by jej. To je

ona ‰patná odpovûì. Ta je‰tû hor‰í

spoãívá v tom, Ïe dopis rady ‰ko-

ly nesehrál roli Ïádnou, a pak je te-

ze o jednání v ãasové tísni rozme-

tána, neboÈ není-li Rada Morav-

skoslezského kraje schopna nalézt

ve vûci optimalizace shodu, po-

tom zástupci mûsta moÏná podleh-

li nátlaku úzké lobbyistické skupi-

ny, coÏ by zpochybÀovalo jejich

schopnost optimálnû hájit zájmy

sv˘ch voliãÛ, zájmy mûsta.

Mûstská rada mohla ve vy‰etfie-

ném ãase povûfiit ·kolskou komisi

Mûstského úfiadu R˘mafiov opû-

tovn˘m projednáním celé proble-

matiky za úãasti zástupcÛ obou

‰kolsk˘ch subjektÛ a z R˘mafiova

tak v této vûci mohl zaznít vÛãi

kraji jednotn˘ hlas, coÏ se bohuÏel

nestalo.

Obdobnû nedÛsledn˘ postoj rada

mûsta pfiedvedla pfii zji‰Èování 

identity ãlovûka, kter˘ vsunul do

materiálÛ na jednání Zastu-

pitelstva Moravskoslezského kraje

dne 26. února 2004 dokument

o slouãení obou v˘‰e zmínûn˘ch

r˘mafiovsk˘ch stfiedních ‰kol ke

dni 1. 9. 2004, aniÏ tento materiál

pro‰el jednáním Rady Morav-

skoslezského kraje (nemluvû

o tom, Ïe krajská optimalizaãní

komise navrhla vyjmout R˘mafiov

z optimalizaãních snah). Ing.

Klouda pfii jednání zastupitelstva

1. dubna 2004 na dotaz MUDr.

Olejníka smûfiující k identitû ono-

ho neznámého odpovûdûl, Ïe neví,

kdo to byl, pravdûpodobnû nûjak˘

úfiedník. Tuto odpovûì nelze po-

vaÏovat za dostaãující, a to hned

ze dvou dÛvodÛ. Je totiÏ známo,

Ïe v systému zastupitelské demo-

kracie jsou to politici, kdo povû-

fiují úfiedníky v˘konem nûjaké

ãinnosti, nikdy tomu není naopak.

Dovolil by si kupfi. úfiedník

Mûstského úfiadu R˘mafiov vsu-

nout do materiálÛ pro jednání r˘-

mafiovského zastupitelstva nûjak˘

svÛj nik˘m neschválen˘ návrh?

To si lze pfiedstavit jen stûÏí a do-

tyãn˘ úfiedník by jistû na svém

místû nemohl déle setrvat.

Domnívat se, Ïe by podobnou 

anarchii beztrestnû tolerovalo

Zastupitelstvo Moravskoslez-

ského kraje, není dost dobfie moÏ-

né, navíc by tento fakt opût roz-

metal tvrzení o politickém tlaku

na optimalizaci, neboÈ by ‰lo pou-

ze o úfiednickou zvÛli. Druhé vy-

svûtlení je to, Ïe dotyãn˘ úfiedník

tak jednal na popud nûkterého po-

litika, coÏ by bylo v souladu s v˘-

‰e zmínûnou tezí politického po-

zadí a nátlaku, pak by ov‰em mû-

lo b˘t prioritním zájmem rady

mûsta zjistit, kdo je oním politi-

kem a jaké cíle sleduje. Obû vari-

anty v‰ak opût vedou k otázce,

do jaké míry dokáÏe rada mûsta

hájit jeho zájmy. Odpovûì na tu-

to otázku - alespoÀ pro mû - jas-

ná není. Vladimír Stanzel

V˘zva zastupitelÛm mûsta R˘mafiova
Na základû prÛbûhu jednání mûstského zastu-

pitelstva ze dne 1. 4. 2004 vyz˘vám v‰echny

zastupitele, ktefií se v minulosti podíleli ja-

k˘mkoliv zpÛsobem na pochybn˘ch záru-

kách u bank tzv. podnikatelÛm, v dÛsledku

kter˘ch vznikla ‰koda obrovského rozsahu

fiádovû desítek milionÛ korun, k okamÏitému

sloÏení mandátu. Stejnû tak i zastupitele, kte-

fií rozhodovali o setrvání R˘mafiova a okolí

pod Moravskoslezsk˘m krajem.

Jako ãlen pfiedstavenstva Okresního stavební-

ho bytového druÏstva jsem spolu s ãleny na‰í

r˘mafiovské komise inicioval trestní oznáme-

ní na b˘valého pfiedsedu Ing. Kaderku, kter˘

bez souhlasu ãlenÛ pfiedstavenstva pÛjãil pro-

tizákonnû pfies dvanáct milionÛ korun na‰ich

druÏstevníkÛ. V souãasné dobû fie‰í celou

kauzu Nejvy‰‰í soud âR.

Proto mne zajímá jako obãana na‰eho mûsta,

proã nejsou do dne‰ního dne stíháni odpovûd-

ní lidé, ktefií neoprávnûnû jako radní hospoda-

fiili s finanãními prostfiedky mûsta, a stejnû tak

lidé, ktefií zavinili ‰kody velkého rozsahu sv˘-

mi nesmysln˘mi podnikatelsk˘mi aktivitami.

Vzpomínám si na den, kdy nav‰tívil

V̆ zkumn˘ ústav pro chov skotu v Rapotínû

hejtman Olomouckého kraje Ing. Bfiezina.

V tu dobu jsem tam pracoval jako v˘zkumn˘

pracovník se zamûfiením na problematiku 

ekologického zemûdûlství a souãasnû jsem

úspû‰nû podal pût pilotních projektÛ pro

mikroregion Jeseníky z programu EU Phare.

V prÛbûhu exkurze Ing. Bfieziny v na‰em 

ústavu se tento omluvil, Ïe spûchá na jedná-

ní rady mûsta R˘mafiova v souvislosti s moÏ-

ností pfiipojení k Olomouckému kraji. Jako

obãan R˘mafiova jsem ho poÏádal o maxi-

mální angaÏovanost v této pro nás tak dÛle-

Ïité otázce. Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe rozhodnu-

tí zastupitelÛ o pfiipojení k Moravsko-

slezskému kraji bylo ‰patné a jeho dÛsledky

jsou toho dokladem. Ne‰Èastnû fie‰ená pro-

blematika stfiedního ‰kolství u nás je toho

v souãasnosti jasn˘m dokladem. Zastupitelé

zfiejmû zapomnûli, kdo mûl snahu likvidovat

na‰i nemocnici, a nyní tato snaha pokraãuje

v podobû snah kraje o likvidaci stfiedních

‰kol.

Jako jedin˘ nestrann˘ obãan jsem se pfii jed-

nání zastupitelstva hlásil do diskuse s návr-

hem fie‰ení v˘‰e uvedené problematiky a sta-

rosta Ing. Klouda mi vystoupení znemoÏnil.

Proto se na Vás obracím s v˘zvou o urychle-

né pfiehodnocení ‰patného rozhodnutí a doda-

teãnû stejnû jako Moravsk˘ Beroun poÏádat

o pfiipojení ke kraji Olomouckému. Pro toto

fie‰ení svûdãí jak poloviãní vzdálenost mezi

R˘mafiovem a Olomoucí oproti Ostravû, tak

hlavnû historické a kulturní vazby, které na‰e

mûsto s Olomoucí poutají. Vedení SOU do-

poruãuji roz‰ífiení o v˘uku oboru nového

a perspektivního hlavnû smûrem k EU, 

a to ekologické zemûdûlství a zpracování bi-

opotravin.

Tento t˘den jsem obdrÏel od Ing. Jana

Bfieziny pro mne radostnou zprávu, Ïe pfiebí-

rá zá‰titu nad projektem celostátního v˘zna-

mu, a to Akãním plánem ekologického zemû-

dûlství, na jehoÏ tvorbû jsem se podílel. 

17. 3. 2004 tento dokument schválila vláda âR.

Ing. Josef ·véda,
poradce ekologického zemûdûlství R˘mafiov
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R˘mafiovská rozhledna Zimní podûkování
Pfii oslavû 70. narozenin jednoho z r˘-

mafiovsk˘ch nestorÛ turistiky pana

Ladislava ·ína v jím budované

Junácké chatû Na Stráni jsem vyslovil

my‰lenku postavit na kótû StráÀ roz-

hlednu.

V souãasné dobû se bude slavnostnû ote-

vírat nauãná „Vychodilova stezka“ na

poãest vynikající osobnosti na‰eho kraje.

Postavení rozhledny spolu s trvalou

expozicí historie turistiky a lyÏování

na R˘mafiovsku pokládám více ménû

za na‰i morální povinnost.

Název rozhledny je jednoznaãn˘

„Franti‰ka Vychodila“. 

Ing. Josef ·véda

Dûkuji touto cestou nestorovi r˘mafiovského bûÏeckého

lyÏování profesoru Jifiímu Kubitovi a souãasnû Vladimíru

Lehkému, ãlenovi HS Jeseníky, za vzornou údrÏbu bûÏec-

ké trasy ze Skfiítku pfies Starou Ves do R˘mafiova.

Dokonale udrÏovaná stopa, umocnûná krásnou zimní

krajinou, je pro mnohé obãany balzámem na dne‰ní ma-

rasmus, kter˘ provází zmûny ve spoleãnosti.

Je‰tû jednou dûkuji. Ing. Josef ·véda, R˘mafiov

Prudnik zve lidové tvÛrce na mezinárodní v˘stavu
Obec Prudnik pofiádá ve dnech 4. aÏ

6. ãervna sedm˘ roãník mezinárodní

v˘stavy lidov˘ch tvÛrcÛ a umûlec-

k˘ch fiemesel ãesko-polského pome-

zí. LoÀsk˘ roãník, jehoÏ se zúãastni-

lo na 230 vystavovatelÛ z Polska,

âeské republiky i dal‰ích zemí, pro-

kázal, jak je potfiebné pfiiblíÏit vefiej-

nosti úspûchy tvÛrcÛ tohoto regionu.

Prezentace mÛÏe zahrnovat v‰echny

oblasti umûlecké tvofiivosti - loutky,

kraslice, lidové fiezbáfiství, jesliãky,

krajky a v˘‰ivky, vitráÏe, pfiedmûty

umûleckého kováfiství, keramické

a hlinûné v˘robky, dekorace ve dfie-

vû, umûlecké stolafiství, lidové tkal-

covství, malífiství atd. V̆ stavu bude

doprovázet soutûÏ o titul „Nejza-

jímavûj‰í v˘stavní stánek“.

V̆ stava se uskuteãní pod zá‰titou

mar‰álka opolského vojvodství, ge-

nerálního konzula Polské republiky

v Ostravû a generálního konzula

âeské republiky v Katovicích.

Mediálními partnery jsou mj. Radio

Opole a regionální stfiedisko Polské

televize, v˘stavu finanãnû podpofiila

i Evropská unie.

Pfiihlá‰ky jsou k dispozici u refe-

rentky odboru ‰kolství a kultury

Mûstského úfiadu R˘mafiov Irmy

Krejãí. Informace poskytuje a píse-

mné pfiihlá‰ky pfiijímá Wydzia∏

Gospodarki Przestrzennej, Promocji

i Rozwoju Gminy - Urzàd Miejski

w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul.

KoÊciuszki 3, tel. (0048-77) 406 62

00, 406 62 56, fax (0048-77) 406 62

28. Termín podávání pfiihlá‰ek je do

30. 4. 2004. Úãast na v˘stavû je

bezplatná.

Burmistrz Zenon Kowalczyk Ilustraãní foto
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Sport

Termínová listina mistrovsk˘ch fotbalov˘ch utkání

(Redakce se omlouvá za technické nedopatfiení, vlivem kterého nebyla uvefiej-
nûna tabulka fotbalov˘ch utkání muÏÛ v minulém vydání na‰ich novin.
Tabulku uvádíme aÏ nyní. Dûkujeme za pochopení.)

Velká cena R˘mafiova v pingpongu má za sebou 3. roãník
V sobotu 10. dubna se ve vel-

kém, ale i malém sále Stfiediska

volného ãasu rozjela naplno

soutûÏ pfiíznivcÛ stolního tenisu

ve 3. roãníku Velké ceny

R˘mafiova. Utkalo se mezi se-

bou ‰estatfiicet závodníkÛ v ka-

tegoriích registrovan˘ch, nere-

gistrovan˘ch a juniorÛ z rÛz-

n˘ch koutÛ na‰eho kraje. Pfiijeli

sportovci z Krnova, Bruntálu,

Vrbna pod Pradûdem, Horního

Mûsta, Velké ·táhle, Ostravy,

Velk˘ch Losin a Postfielmova.

Mezi juniory mûlo na‰e mûsto

horké favority. Byla to Hana

Poláková, která v závûru vybo-

jovala zlato, a Markéta Îatecká,

ta si „vysmeãovala“ stfiíbro.

Lep‰í umístûní si snad dûvãata

nemohla ani pfiát. Tfietí místo

získal Kristián Folvarãn˘

z Ostravy.

V kategorii neregistrovan˘ch

ná‰ region zaznamenal rovnûÏ

úspûch. Vladimír ·trbík z Velké

·táhle uhájil stfiíbrnou pfiíãku za

ZdeÀkem Pavlíkem z Krnova,

na tfietí pozici skonãil Martin

Kubíãek z Postfielmova. Vláìa

·trbík je i jinak aktivním spor-

tovcem, hraje kuÏelky za TJ

Jiskra v kategorii lehce postiÏe-

n˘ch sportovcÛ.

V kategorii registrovan˘ch jsme

bohuÏel nezaznamenali v˘raz-

nûj‰ích úspûchÛ. První tfii místa

posbírali „pfiespolní“. Na první

pfiíãce se umístil Jan Krajãoviã

ze Slavoje Bruntál, stfiíbro uhá-

jil Martin ·tûpánek z TJ Krnov

a bronz si odnesl Vladimír

Îateck˘ rovnûÏ z TJ Krnov.

Divácky zajímav˘m, ov‰em jiÏ

nesoutûÏním kláním se staly

ãtyfihry, ve kter˘ch se s koneã-

ného vítûzství radovala dvojice

V. Îateck˘ a M. ·tûpánek, na

druhém místû skonãila dvojice

Honemann ml. a st. a tfietí pozi-

ci obsadila dvojice J. Matyá‰

a J. Vyvian.

Tfietí roãník Velké ceny

R˘mafiova ve stolním tenisu by

se neobe‰el bez v˘borné organi-

zaãní pfiípravy, kterou zaji‰Èova-

la paní Helena Tesafiová spoleã-

nû s Ale‰em Polákem

a Bronislavem Rektofiíkem.

O sponzorské ceny se postaraly

firmy Rojana R˘mafiov a BOB

Sport R˘mafiov. JiKo

S kalanetikou do zahraniãí
Kalanetika je soubor posilovacích cviãení, kter˘ si velmi rychle na-

‰el okruh sv˘ch pfiíznivcÛ. Bez zátûÏe kloubÛ jsou procviãovány

a posilovány v‰echny jednotlivé ãásti tûla. Dochází k formování pro-

blémov˘ch partií h˘Ïdí, bfií‰ka i paÏí.

Pod hlaviãkou TJ Jiskra R˘mafiov probíhá cviãení dvakrát t˘dnû v tû-

locviãnû na Hornomûstské ulici pravidelnû jiÏ od roku 1996. Pro

v‰echny pfiíznivce tohoto cviãení se stal nejdÛleÏitûj‰ím rok 2000,

tehdy poprvé ve spolupráci s cestovní agenturou Marcela odjelo ‰est-

atfiicet Ïen zakonãit své cviãební období do italského Lignana.

Následující rok se jelo opût do Itálie, tentokrát do Bibione. V roce

2002 se podafiilo pro úãastníky zájezdu získat jednotná triãka s nápi-

sem Kalanetika TJ Jiskra R˘mafiov, a tak ve‰lo na‰e mûsto ve zná-

most v malém mûsteãku Gradac v Chorvatsku. Dal‰í rok se na tom

samém místû zrekreovalo jiÏ sedmapadesát zájemcÛ o aktivní dovo-

lenou. Získat na‰e triãko se stalo prestiÏní záleÏitostí tûch, kdo se

o nás na dovolené starali.

V leto‰ním roce se jméno na‰eho mûsta zapí‰e do podvûdomí obyva-

tel Tivatu v âerné Hofie. Letos 24. kvûtna budeme zahajovat letní se-

zónu v prostfiedí Boky Kotorské, kde opût zúroãíme svou zdatnost

a radost z pohybu. Dvakrát dennû v 60 - 90 minutov˘ch blocích pfied-

vedeme v‰em zvûdavcÛm, co v‰echno dokáÏeme. Dynamické roz-

cviãky budou stfiídat ãásti posilovací, pasáÏe pohybového cviãení

s prvky jógy, cviãení v bazénu a letos poprvé bude jedno cviãení 

opravdov˘m a snad pfiíjemn˘m pfiekvapením.

Irena Ondra‰íková, cviãitelka TJ Jiskra

Zveme v‰echny na Pódiové skladby
Tûlov˘chovná jednota odbor Sport pro v‰echny ve spolupráci se

Stfiediskem volného ãasu v R˘mafiovû pofiádá 24. dubna 24. roãník
Pódiov˘ch skladeb dûtí a dospûl˘ch. Hosty budou tradiãnû cviãenci

z Bruntálu, Osoblahy, Vrbna pod Pradûdem, zkrátka ti, ktefií mají rádi

soutûÏe. Pfiedsedkynû odboru Sport pro v‰echny Jindra Biãíková

Foto: archiv Irena Ondra‰íková
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CHORVATSKO - ISTRIE - UMAG - 2004
8 DNÍ (7 NOCÍ)

Cena zahrnuje dopravu autobusem (odjezdy Ostrava, Opava, Bruntál,

Olomouc nebo dle dohody), ubytování, pobytovou taxu, polopenzi, poji‰-

tûní na cestu a pobyt, poji‰tûní proti úpadku CK, sluÏby stálého delegáta.

Cena je kompletní, dále nic nedoplácíte. U nás sloÏíte jen zálohu 1 500,-

Kã, zbytek aÏ pfii odjezdu do Chorvatska. MoÏnost vlastní dopravy.

Slevy leto‰ní sezóny - (dospûlá osoba)
❒ Pro stálé zákazníky - 300 Kã

❒ Pro uãitele - 300 Kã

❒ Pro novomanÏelsk˘ pár - 600 Kã

Zeptejte se nás: 554 71 31 31

Nabízíme také dopravu na ‰kolní v˘lety, podniková ‰kolení a rodinné

akce autobusy: Karosa (45 míst), Mercedes Sprinter (18 míst)

a Mercedes Vito (8 míst). Ceny jsou mírné, po dohodû s Vámi.

Mimo sezónu V sezónû 

(ãerven, záfií) (ãervenec, srpen)

Dospûlá osoba 6 400 Kã 6 900 Kã

Dítû do 12 let 4 900 Kã 5 400 Kã

Dítû do 4 let ZDARMA ZDARMA

Na‰e nadûje
KdyÏ pÛjdete v úter˘ odpoledne kolem tûloc-

viãny na Hornomûstské ulici, usly‰íte jásání.

Pak zjistíte, Ïe je tûlocviãna plná dûtí a rodiãÛ.

Dûti, které jsou rozdûleny na mlad‰í a star‰í,

zde pod vedením osvûdãen˘ch cviãitelek

Lenky ·tefkové a Ivy Klementové cviãí na

trampolínû, skáãou pfies ‰védskou bednu,

zkou‰ejí to na kruzích. Hrají hry, zpívají pís-

niãky a konãí krásn˘m nástupem a fiíkankou.

Je radost se dívat na plnou tûlocviãnu a vidût

nejen maminky, ale i tatínky, ktefií se sem jiÏ

nauãili chodit. Díky v‰em a nejvíce na‰im cvi-

ãitelkám za jejich snahu a péãi. JiÏ chystají

své vystoupení pro soutûÏ v pódiov˘ch sklad-

bách, tak jim drÏíme palce. Jindra Biãíková
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Auto color Design

VymûÀte Va‰e staré za na‰e nejnovûj‰í

Vyzkou‰ené ojeté vozy se zárukou !

Vá‰ Favorit se nemusí bát na‰ich servisÛ !

Opavská 69, R˘mafiov 
Tel. 554 230 712, 554 230 722
salon.rym@autocolordesign.cz 

Staromûstská 3, Bruntál
tel. 554 715 101, 554 715 103 
salon.br@autocolordesign.cz

·koda Fabia jiÏ od
225.000 Kã

Pfii zakoupení nového
vozu ·koda Fabia Vám

dáme aÏ 40.000 Kã
navíc za Vá‰ ojet˘ vÛz. Pfiijìte se o tom pfiesvûdãit sami.

Pfii pofiízení ojetého vozu na leasing od ·koFINu:

- karta CCS na pohonné hmoty

„nabitá“ na 5.000 Kã zdarma !
- havarijní a povinné poji‰tûní v cenû

leasingu
- záruka 1 rok na v‰echny ojeté vozy 

·koda, SEAT, VW od r. v. 1995
- v˘bûr z 2600 vyzkou‰en˘ch ojet˘ch 

vozÛ u obchodníkÛ ·kodaAuto
... staãí se zastavit

- V˘mûna motorového oleje a filtru
(Olej OMV Super Oil 15W - 40) 497 Kã

- V˘mûna vzduch. filtru 139 Kã

- V˘mûna konc. tlumiãe v˘fuku 686 Kã

- Pneu Kormoran 165/70x13“ 900 Kã

Partner akce: OMV âeská republika s.r.o.



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Ford Fiesta 1.3 - úprava pro
invalidy, r. v. 1996, 95 tis.
km, rádio, alarm, taÏné, cent-
rál. Cena: 79 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 LX, r. v.
1998, 163 tis. km, 1. majitel,
airbag fiidiãe, centrál, posilo-
vaã fiízení. Cena: 149 900 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 119 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.9 D, r. v.
1997, 130 tis. km, rádio, el.
okna, posilovaã fiízení, cent-
rál. Cena: 179 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4, r.
v. 1997, 223 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã. 

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 129 tis. km, ABS, rá-
dio, centrál a dal‰í. 
Cena: 110 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 219 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 129 tis. km, odpoãet
DPH 22%, rádio, centrál.
Cena: 149 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

Ford Escort 1.6-16v-klima-aut.,
r. v.1997, 35 t. km, 2 x air., ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcát-
ka, pos. fiíz. Cena: 129 000 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 1999,
89 tis. km, rádio. 
Cena: 118 900 Kã.

Opel Combo 1.4 i, r. v. 1996,
rádio. 
Cena 69 000 Kã bez DPH.

· - Felicie GLXi, r. v. 1997, 
70 tis. km, rádio, centrál, me-
talíza, mlhovky, 1. majitel, 
super stav. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX, 40 kW,
r. v. 1999, 44 tis. km, 1. ma-
jitel, servis. kniha. 
Cena: 119 900 Kã.

Peugeot 306 1.6 XR Klima, 
r. v. 2000, 91 tis. km, 2 x air-
bag, rádio, centrál el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 199 500 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 
85 tis. km, tónovaná skla,
zadní stûraã. 
Cena: 110 000 Kã.

Peugeot Partner 1.4, r. v.
1999, super stav, 2 x airbag,
ABS, autorádio, nosiã.
Cena: 209 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 145 000 Kã.

Citroen Évasion 2.0 HDi Klima,
2000, 91,5 tis. km, 2 x airbag,
ABS, centrál, posil. fiíz., taÏné,
tempomat. Cena: 358 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi Combi,
r. v. 1999, 109 tis. km, rádio,
centrál. 
Cena: 139 900 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 101
tis. km, rádio, stavitelná se-
dadla, taÏné. 
Cena: 115 000 Kã.

Peugeot Partner 2.0 Hdi, r. v.
2002, 89 tis. km, 2 x airbag,
ABS, rádio, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 299 900 Kã.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 399 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Lxi, r. v.
1998, 139 tis. km, rádio,
centrál, el okna. 
Cena: 109 900 Kã.

Opel Combo 1.7 D VAN, 
r. v. 1999, 98 tis. km, 2 x a-
irbag, rádio, centrál. 
Cena: 139 000 Kã.


