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BByyll  pprrvvnníí  mmáájj,,  lláásskkyy  ããaass  ......
V sobotu 1. kvûtna 2004 se zaãaly
psát novodobé dûjiny âeské republi-
ky, která se spolu se Slovenskem,
Polskem, Maìarskem, Slovinskem,
Estonskem, Loty‰skem, Litvou,
Maltou a Kyprem stala ãlenem
Evropské unie.
Po jedenácti letech (1. 1. 1993),

kdy se âeskoslovensko rozdûlilo

na dva samostatné státy, se opût

setkáváme se Slováky pod jed-

nou evropskou stfiechou. Oslavy,

které pfiiãlenûní nov˘ch státÛ do

„spoleãné Evropy“ provázely, se

uskuteãnily na mnoha místech

na‰í vlasti. V nûkter˘ch mûstech

byly pompézní, v jin˘ch naopak

skromnûj‰í.

A je to! Úderem páteãní pÛlnoci

(1. 5. 2004) se stala âeská re-

publika ãlenem Evropské unie

a patfií nyní do spoleãenství 25

státÛ, které se rozkládá od

Atlantiku aÏ k rusk˘m hranicím

a v nûmÏ Ïije dohromady pÛl mi-

liardy lidí. Vstup se sice slavil,

ale nechybûly ani demonstrace...

Oslavy potvrdily, Ïe âe‰i ãlen-

ství v unii pfiijímají rozpaãitû.

·punty od ‰ampaÀského nelíta-

ly a diskutovalo se spí‰e o ho-

keji neÏ o budoucnosti v EU.

Rozpory panují i mezi politic-

kou elitou národa. Prezident

Václav Klaus prohlásil, Ïe vstu-

pem do Evropské unie pfiesta-

neme existovat jako samostatn˘

státní celek. Premiér Vladimír

·pidla tvrdil prav˘ opak.

A v tomto duchu probíhala 

i úãast nejvy‰‰ích ústavních ãi-

nitelÛ na oslavách. Premiér

·pidla jásal na megakoncertu

na Staromûstském námûstí.

PfiihlíÏející tisícovka lidí uÏ tak

optimistická nebyla.

Mohutnû byl uvítán prezident

Václav Klaus, kter˘ se zde zasta-

vil jen na skok. Pospíchal do

LouÀovic pod Blaníkem, odkud

podnikl v˘‰lap na m˘tick˘, 

638 metrÛ vysok˘ Blaník.

Exprezident Václav Havel osla-

voval v Národním divadle.

Závûr oslav se nesl v duchu oh-

ÀostrojÛ a svûteln˘ch show.

„Vûfiím, Ïe se v Evropû nepoztrá-
címe. Nám se to jako KeltÛm stát
nemÛÏe. My máme blanické rytí-
fie,“ fiekl Václav Klaus.

V R˘mafiovû probûhly oslavy

spí‰e v duchu skromnûj‰ím

a organizátofii zvolili k tomu 

úãelu, a k údivu nûkter˘ch ob-

ãanÛ, jiÏ ãtvrtek 29. kvûtna.

Slavit se zaãalo ve chvíli, kdy

na radniãních vûÏních hodinách

odbila 15. hodina. Studenti

Stfiední soukromé odborné ‰ko-

ly Prima, s. r. o., pfiivítali obãa-

ny regionu R˘mafiovska v pfied-

veãer vstupu do Evropské unie

a popfiáli jim pfiíjemnou zábavu

v ãe‰tinû, angliãtinû, nûmãinû

a francouz‰tinû.

Obãany pfii‰li pozdravit pfiedse-

da rady Mûstského evropského

informaãního stfiediska, které

pracuje pod stfiední ‰kolou

Prima, a starosta Dolní Moravice

Ladislav Velebn˘, starosta mûsta

R˘mafiova Ing. Petr Klouda,
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aa mmyy  vvssttoouuppiillii  ddoo  EEvvrrooppyy

pfiedseda SdruÏení obcí

R˘mafiovska a starosta Bfiidliãné

Miroslav Volek, starosta Staré

Vsi Ing. Pavel Hejsek a vzácn˘m

hostem byl námûstek hejtmana

Moravskoslezského kraje Ing.

Zdislav Wantula.

Nabídka kulturního programu

oslav vstupu do Evropské unie

byla sice rozmanitá, pestrá

a oku lahodící, zejména co se

t˘ãe vystoupení na‰ich nejmen-

‰ích, leã v mnohém nepfiedãila

zabûhnut˘ tradiãní kulturní ritu-

ál podobn˘ch akcí. V˘jimku

snad tvofiilo vystoupení taneãní

skupiny Freeze Dance Petry

âechové, která po hodinovém

„langsam“ programu zvedla

z laviãek na námûstí zejména

mladou a stfiední generaci.

Kromû dûtí z matefisk˘ch ‰kol,

maÏoretek, cviãenek studia

Sport a zdraví, rodiãÛ s dûtmi

z odboru Sport pro v‰echny TJ

Jiskra, dechové kapely

Miroslava ·nobla a Keltgrass

Bandu se pfiedstavil také mistr

Evropy a svûta ve westernov˘ch

disciplínách Láìa ·ín zvan˘

Gin, kter˘ si pozval svého ame-

rického kolegu, biãafie Marka

the Whipa, jenÏ na oslavy pfiile-

tûl z Kalifornie.

S profesionálním nasazením vy-

stoupila v podveãer rocková ka-

pela William Czech, která tfieba-

Ïe dosud málo známá, zaujala

skvûl˘m koncertem. Vrcholn˘m

ãíslem veãera bylo závûreãné

vystoupení r˘mafiovské legendy,

hudební skupiny The Hero, která

publikum v leto‰ním roce pfií-

jemnû pfiekvapila sv˘m nov˘m

soundem. Zcela originální image

dodala známé rockové formaci

jazzová sekce (dvû trumpety

a saxofon), oÏivující její hudební

projev. Teãkou r˘mafiovsk˘ch 

oslav vstupu do EU se stal sym-

bolick˘ ohÀostroj.

Gurmány jistû potû‰ila nabídka

specialit rÛzn˘ch evropsk˘ch

státÛ, kterou pfiipravili Ïáci

Stfiedního odborného uãili‰tû

a Odborného uãili‰tû R˘mafiov

pod vedením odborn˘ch mistro-

v˘ch. LabuÏníci mûli moÏnost 

ochutnat italskou pizzu, fran-

couzské kufiecí závitky, sloven-

ské pirohy se zelím a uzen˘m

nebo polsk˘ makov˘ závin.

Ostatnû po lákav˘ch lahÛdkách

se jen zaprá‰ilo.

Pod zá‰titou starosty mûsta Ing.

Petra Kloudy program oslav zaji‰-

Èovaly Mûstské evropské infor-

maãní stfiedisko, SSO· Prima, 

s. r. o., Stfiední odborné uãili‰tû

a Odborné uãili‰tû, Stfiedisko vol-

ného ãasu v R˘mafiovû, Policie

âR, mûstská policie a hasiãi.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov se podílel

na technickém a finanãním zabez-

peãení. O ozvuãení celé akce se

postaral pan Ivan Sigmund.

Sponzorsky se na akci podílely fir-

my Elektro - nábytek Eduard Icha,

Silva Servis, Auto Color design

R˘mafiov, potraviny CA&VA,

Doprava Ferdinanda ·opíka a pa-

ní Eva ·tûpaníková.  JiKo, ZN
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Anketa

Souhlasíte se vstupem do Evropské unie a co od nûj ãekáte?

Jan Pfiikryl (27 let), pedagogic-
k˘ pracovník
Souhlasím se vstupem do

Evropské unie, myslím si, Ïe to

pfiinese mnoho nov˘ch pfiíleÏi-

tostí, hlavnû mlad˘m lidem.

Vojtûch Hrdina (58 let), sou-
krom˘ podnikatel
Se vstupem souhlasím a oãeká-

vám zlep‰ení podmínek v cestová-

ní, zamûstnání, v moÏnosti studia

hlavnû u mladé generace. Pomíjím

moÏnost bezvízového styku.

Vidím na vstupu do EU jen kladné

stránky. Nejsem takov˘ pesimista

jako ná‰ prezident Václav Klaus.

Kvûtoslava Sicová (64 let),
stfiedo‰kolská uãitelka
Jifií Sic (64 let), dÛchodce

Jsme spí‰e euroskeptici.

Domníváme se, Ïe vstup do unie

je uspûchan˘. Legislativa nepfii-

pravená. Doplatí na to zejména

drobní podnikatelé. Na vstup se

díváme s obavami. Snad bude

ãasem lépe, ale argumenty, Ïe

mÛÏeme vycestovat na obãanku

a Ïe dûti mohou studovat v za-

hraniãí, nám pfiipadají malé napfi.

proti problémÛm nezamûstna-

nosti ne zrovna ekonomicky sil-

ného regionu, jak˘m je

R˘mafiovsko. A co teprve ceny

v obchodech? A pofiádek ... tedy

ve v‰em?

Jan Dohnal (50 let), ãí‰ník
Vstupem do Evropské unie zís-

kají hlavnû mladí. My jsme ty

moÏnosti, které se teì otevírají,

nemûli. Zkrátka se vstupem

souhlasím a domnívám se, Ïe to

bude velk˘m pfiínosem pro

v‰echny lidi. Jistû, najdou se

i problémy, bez toho se to neo-

bejde.

Ondfiej Strnadel (18 let), stu-
dent
Nevím, o Evropské unii jsem

je‰tû nepfiem˘‰lel. To, Ïe âesko

vstupuje do EU, jsem si uvûdo-

mil aÏ tady na oslavách.

Neãekám nic v˘znamného, prá-

vû proto, Ïe jsem mlad˘ ãlovûk.

Mû osobnû se to v˘raznû t˘kat

nebude. O v˘hodách, o kter˘ch

se hovofií, zaãnu pfiem˘‰let, aÏ se

stanou realitou. Dopfiedu to fie‰it

nebudu.

Vladimír Polidar (18 let), stu-
dent
Já se vstupem na‰í republiky do

Evropské unie souhlasím, i kdyÏ

jsem byl zpoãátku na rozpacích.

Pfiipadne mi to v‰e jako hrozná

byrokracie. Oãekávám vût‰í jis-

toty pro lidi. Jsme souãást vût‰í-

ho celku, máme bezpeãí. A stu-

dentÛm se otevírají moÏnosti za-

hraniãního studia.

Marcela Brenkusová (22 let),
na matefiské dovolené
Nemám opravdu ãas sledovat in-

formace t˘kající se vstupu a ãlen-

ství v Evropské unii. Vítám otev-

fiení hranic a bezvízov˘ styk se

zemûmi EU, také to, Ïe aÏ bude

ná‰ potomek vût‰í, bude moci

studovat v Evropû. A také to, Ïe

budoucí maminky a Ïeny na ma-

tefiské dovolené budou mít údaj-

nû lep‰í pozici vzhledem ke své-

mu zamûstnavateli.

Ester Malicherová (75 let), dÛ-
chodkynû
Já jsem proti tomu, aby se âesko

stalo souãástí Evropské unie.

âekáme na to, Ïe se bude dít nûco

lep‰ího, ale dostaneme tak akorát

„houby“. Pro staré lidi to uÏ není.

Chtûla bych lep‰í Ïivot. ·patného

jsme uÏ zaÏili dost. VÏdyÈ jenom

kvÛli mlad˘m se to dûlá.

BoÏena Pode‰vová (60 let), dÛ-
chodkynû
Nevûfiím, Ïe se budeme mít lépe.

Po zku‰enostech s tím, co se dû-

lo po roce 1989, nejsem pfiesvûd-

ãena, Ïe to bude lep‰í. Naopak,

bude to hor‰í, pfiinese to jen

zdraÏování a potrvá dlouho, neÏ

se lidé budou mít u nás dobfie.

Hlavnû, aby bylo více práce. A té

je ãím dál míÀ a míÀ. Mladí jsou

na tom velmi ‰patnû.

Hana Bure‰ová (37), neza-
mûstnaná
Jsem v souvislosti se vstupem do

Evropské unie skeptik. UÏ zane-

dlouho se ze mne asi stane bezdo-

movec. Mám dvû dûti, bydlím

v podnájmu, kter˘ mi zanedlouho

skonãí, bez práce jsem sedm mû-

sícÛ - Ïádná optimistická vyhlíd-

ka. Asi mi nezbude neÏ odejít

z R˘mafiova a zkusit hledat ‰tûstí

ve státû nûkde jinde. Nemohu na-

víc pracovat na smûny, kvÛli dû-

tem. A taková práce se v tomto

regionu hledá velmi tûÏko. Navíc

mám invalidní maminku a potfie-

bovala bych se o ni postarat. Na

peãovatelsk˘ pfiíplatek nemám

nárok. Jak fiíkám, Evropská unie

nám tyto zásadní problémy nevy-

fie‰í. Pokud se ale v budoucnu bu-

dou mít se vstupem do EU dobfie

moje dûti, pak je to asi v pofiádku.

Dûkujeme v‰em za názor a za
rozhovor. JiKo, ZN
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Historie vstupu âeské republiky do Evropské unie
âeská republika b˘vá ãasto oznaãována jako „v˘chodoevropská“ ze-

mû, pfiestoÏe Praha leÏí západnûji neÏ VídeÀ. ZároveÀ stojí za pfiipo-

menutí, Ïe demokratické âeskoslovensko bylo pfied druhou svûtovou

válkou jednou z nejrozvinutûj‰ích prÛmyslov˘ch zemí svûta. Teprve

kvÛli studené válce bylo spolu s ostatními sovûtsk˘mi satelity na ãty-

fiicet let odfiíznuto od západní poloviny kontinentu.

Pád komunistick˘ch reÏimÛ koncem roku 1989 byl vnímán jako no-

vá pfiíleÏitost pro sjednocení Evropy. Tento cíl je stále aktuální.

V âeské republice se ãasto hovofií o „návratu do Evropy“. Na zákla-

dû své polohy v samém srdci Evropy má âeská republika vazby se

sv˘mi b˘val˘mi partnery ve stfiední a v˘chodní Evropû i se státy zá-

padní Evropy.

Pfiijetí âeské republiky spolu se dvûma dal‰ími b˘val˘mi ãleny

Var‰avské smlouvy, Polskem a Maìarskem, do Severoatlantické aliance

v bfieznu 1999 bylo v moderních ãesk˘ch dûjinách historick˘m okamÏi-

kem. Jako ãlen NATO pfiispívá âeská republika do spoleãné bezpeã-

nostní strategie

aliance a hraje

roli ve vytváfie-

ní celkové bez-

peãnostní ar-

chitektury kon-

tinentu.

Dal‰ím v˘-

znamn˘m kro-

kem pro âes-

kou republiku

na cestû „zpût
do Evropy“ je ãlenství v Evropské unii. Bûhem studené války se Rada

vzájemné hospodáfiské pomoci (RVHP), jejímÏ ãlenem âeskoslovensko

bylo, a Evropské hospodáfiské spoleãenství (jak se EU tehdy jmenova-

la) vzájemnû neuznávaly ani nemûly smluvní vztahy. Cestu k normál-

ním diplomatick˘m vztahÛm mezi EU a RVHP otevfiela spoleãná de-

klarace o vzájemném uznání z ãervna 1988. Pád komunistick˘ch reÏi-

mÛ v roce 1989 vytvofiil zcela nové podmínky. Nejprve vznikla celá sé-

rie bilaterálních dohod o spolupráci, tzv. dohody „první generace“. Od

roku 1991 se zaãaly podepisovat rozsáhlej‰í dohody mezi Evropskou 

unií a b˘val˘mi komunistick˘mi státy, tzv. „Asociaãní dohody“ nebo

„Evropské dohody“. âeská republika podepsala takovou dohodu

v Bruselu 4. fiíjna 1993. Zaãala platit 1. února 1995.

V̆ znamn˘m datem se pro âeskou republiku stal 30. bfiezen 1997,

kdy byla spolu s dal‰ími pûti kandidáty vybrána, aby zahájila jedná-

ní o vstupu do Evropské unie.

Dal‰ím dÛleÏit˘m mezníkem na cestû âeské republiky do Evropské 

unie byla vrcholná schÛze EU ve francouzském pfiímofiském mûstû

Nice, která se konala 7. - 11. prosince 2000. Jednání byla zdlouhavá

a sloÏitá a summit byl dosud nejdel‰í v dûjinách Evropské unie, ale na-

konec se delegáti dohodli na balíku vnitfiních reforem umoÏÀujících 

unii pfiípravu na pfiijetí aÏ dvanácti nov˘ch ãlenÛ. Byl vypracován

systém, podle kterého by v budoucnu kaÏdá ãlenská zemû nominovala

jednoho ãlena Evropské komise, hlavního v˘konného orgánu EU, a pût

nejvût‰ích ãlensk˘ch státÛ by se od roku 2005 vzdalo svého druhého

mandátu v exekutivû. Vût‰ina pozorovatelÛ se shoduje, Ïe zmûna bude

znamenat oslabení vlivu komise. Pfiedstavitelé ãlensk˘ch zemí se záro-

veÀ dohodli na tom, kolik hlasÛ dostanou souãasné a budoucí ãlenské

státy v hlavním legislativním orgánu EU, v Radû ministrÛ: Francie,

Nûmecko, Británie a Itálie: 29; ·panûlsko a Polsko: 27 (pÛvodnû bylo

pro Polsko navrÏeno ménû hlasÛ, pfiestoÏe má podobn˘ poãet obyvatel

jako ·panûlsko, ale Nûmecko lobovalo za to, aby Polsko získalo pari-

tu); Rumunsko: 15; Nizozemsko: 13; ¤ecko, âeská republika, Belgie,

Maìarsko a Portugalsko: 12; ·védsko, Bulharsko a Rakousko: 10;

Slovensko, Dánsko, Finsko, Irsko a Litva: 7; Loty‰sko, Slovinsko,

Estonsko, Kypr a Lucembursko: 4; Malta: 3. Nové rozdûlení hlasÛ po-

siluje vliv nejvût‰ích ãlensk˘ch zemí, které se obávaly, Ïe by ztratily

ãást svého vlivu a Ïe by mohly b˘t opakovanû pfiehlasovány spoleãnou

silou men‰ích ãlenÛ v roz‰ífiené Evropû. Summit zároveÀ nar˘soval nû-

které zmûny v procesu rozhodování v EU, aby ‰ir‰í unie mohla vÛbec

fungovat. V nûkter˘ch oblastech se ãlenské státy rozhodly obûtovat

právo veta. Dále se bude v budoucnu ãasto rozhodovat na základû slo-

Ïité metody tzv. „kvalifikovaného vût‰inového hlasování“, aby jednot-

livé státy nemohly stále blokovat proces rozhodování.

DÛsledkem tûchto reforem je oslabení men‰ích ãlensk˘ch státÛ, coÏ

nemusí b˘t dobrou zprávou pro âeskou republiku, ale celkovû ãeská

politická scéna smlouvu z Nice uvítala. Jak fiekl hlavní vyjednavaã

âeské republiky v EU Pavel Teliãka: „Myslím si, Ïe nejdÛleÏitûj‰í pr-
vek na cestû do EU máme vyjasnûn˘ a Ïe
EU jiÏ nemÛÏe pfiijít s Ïádnou novou pod-
mínkou nebo s Ïádn˘m nov˘m problé-
mem, kter˘ bychom museli fie‰it.“
Snad nejlep‰í zprávou pro âeskou repub-

liku z Nice bylo prohlá‰ení pfiestavitelÛ

EU na konci summitu, Ïe první noví ãle-

nové budou pfiijati v roce 2004, je‰tû pfied

pfií‰tími evropsk˘mi volbami.

Na summitu EU v Laekenu u Bruselu

14.-15. prosince 2001 se dostala âeská

republika o krok blíÏ ke svému ãlenství

v unii. Summit byl sice poznamenán 

otevfien˘mi hádkami mezi ãlensk˘mi stá-

ty, pfiesto skonãil úspûchem. âeská republika se objevila na seznamu

deseti kandidátsk˘ch zemí, o kter˘ch EU usoudila, Ïe budou do roku

2004 zralé pro plné ãlenství. Laekenská dohoda zároveÀ nabídla ãtr-

nácti kandidátsk˘m státÛm kfieslo (nikoliv v‰ak hlasovací právo)

v novém Konventu, kter˘ vznikl, aby navrhl a pfiipravil zmûny v zá-

kladních smlouvách EU v rámci pfiíprav na roz‰ífiení.

Pátek 13. prosince 2002 byl pro âeskou republiku a dal‰ích devût kan-

didátsk˘ch zemí ‰Èastn˘m dnem. Na historické vrcholné schÛzi

v Kodani, která pfiekvapila sv˘m hladk˘m prÛbûhem, byla pfiekonána

poslední velká pfiekáÏka na cestû do unie. V‰ichni ãlenové EU se dohodli

na finanãních podmínkách roz‰ífiení. Znaãnû kvûtnat˘m jazykem to po-

psal pfiedseda dánské vlády Anders Fogh Rasmussen: „Dnes zaãala no-
vá kapitola. Evropa rozpíná svá kfiídla ve svobodû, prosperitû a míru.“
Na summitu si vybojovala âeská republika mnohem lep‰í podmínky,

neÏ pÛvodnû ãekala, napfiíklad v oblasti pfiím˘ch plateb od unie a v citlivé

otázce zemûdûlsk˘ch dotací. V pátek 13. a v sobotu 14. ãervna 2003 se

konalo referendum o ãlenství âeské republiky v EU. âe‰i hlasovali pro

vstup do EU. PfiestoÏe témûfi 80 procent hlasÛ bylo pro ãlenství, úãast by-

la pouze 55 procent. Ve v‰ech kandidátsk˘ch zemích, kde se referendum

konalo, skonãilo pozitivním v˘sledkem. JiKo (zdroj internet)
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Názory, komentáfie

Staãí nám do „Evropy“ jen obãanka?
Otevfiely se nám dvefie pfiímo

do Evropy. Co mít ale s sebou,

abychom tûmi dvefimi pro‰li?

Jaké doklady z nás udûlají

Evropany? Co kdyÏ na hrani-

cích nepoznají, Ïe uÏ jsme jed-

na rodina a po‰lou nás pûknû

kvapem zpátky, odkud jsme

pfii‰li?

Hned na zaãátku je dÛleÏité 

upozornit, Ïe od 1. kvûtna 2004

se toho pro bûÏné turisty cestu-

jící po unii aÏ tak moc nezmûní.

Aã uÏ budeme „jedna rodina“

a teoreticky by mûla vypadat

cesta do PafiíÏe ãi Madridu stej-

nû jako do Olomouce, je dobré

si alespoÀ z poãátku pfiibalit do

kufru i cestovní pas. Evrop‰tí

policisté se totiÏ zatím nenauãi-

li, kdo Ïe je „jejich“ a kdo ne.

Jsme fiádn˘mi ãleny Evropské

unie, ale je‰tû nûkolik let u nás

nebude platit Schengenská
smlouva, která ru‰í hranice.

Stále se tedy budeme muset pfii

vstupu do nûkter˘ch zemí

Evropské unie legitimovat.

Obãansk˘ prÛkaz
Oficiálnû je dnes hlavním dokladem pfii cestování po celé

Evropské unii obãansk˘ prÛkaz. Podle odborníkÛ to sice bude nû-

kolik mûsícÛ trvat, ale aÏ si policisté na hraniãních pfiechodech

v‰ech pûtadvaceti zemí Evropské unie na nové ãleny zvyknou, bu-

deme moci cestovat jen s obãansk˘m prÛkazem a pas nechat do-
ma. Je nutné zdÛraznit, Ïe takové privilegium budou mít pouze dr-

Ïitelé obãanského prÛkazu ve formátu identifikaãní karty, nikoliv

staré „kníÏky“. Kartové identifikaãní prÛkazy jsou vydávány od

roku 1993.

Pozor si musíte dát v pfiípadû, pokud máte ustfiiÏen˘ roh obãan-

ského prÛkazu. âeské úfiady roh ustfiíhávaly pfii zmûnû bydli‰tû ne-

bo po sÀatku a obãansk˘ prÛkaz byl i bez jednoho rohu dále plat-

n˘. V unii v‰ak mohou policisté takov˘to prÛkaz povaÏovat za

znehodnocen˘. Pokud tedy máte tfiíroh˘ obãansk˘ prÛkaz, pouÏí-

vejte pfii cestování radûji pas.

Cestovní pas je lep‰í vyuÏívat i pfii spoleãné cestû rodiãÛ s dûtmi.
V obãanském prÛkazu je totiÏ místo data narození a pohlaví za-

psáno rodné ãíslo dítûte. Rodné ãíslo je v‰ak vnitrostátní kód

a v zahraniãí nemusí b˘t srozumiteln˘. Tím, Ïe si místo obãanky

vezmete na cestu pas, ve kterém máte dûti zapsané, si u‰etfiíte pfií-

padné komplikace na hranicích.

Nové doklady, ve kter˘ch budou v‰echny údaje pfieloÏeny i do

francouz‰tiny a angliãtiny, se zaãnou vydávat v lednu 2005. Budou

to v‰ak stále ãeské obãanské prÛkazy, neboÈ o zavedení jednotné

evropské obãanky se zatím v unii neuvaÏuje.

Cestovní pas
Co je evrop‰tûj‰í - burgundská ãervená nebo zelená? Vlastnû je to

stejnû jedno. Pokud nechcete pfii cestování vyuÏívat obãansk˘ prÛ-

kaz, pak je v rámci Evropské unie moÏné nadále pouÏívat souãas-
né pasy v deskách obou barev, pokud jim neskonãila doba plat-

nosti.

U star‰ích pasÛ, které mají je‰tû lepenou fotografii pfiekrytou sa-

molepicí fólií, je ale dobré pfied kaÏdou cestou zkontrolovat, zda

není fólie v okolí fotografie popraskaná. VÛãi poniãen˘m dokla-

dÛm jsou totiÏ evrop‰tí policisté velmi ostraÏití.

Pokud se uÏ nemÛÏete doãkat, aÏ budete na hranicích mávat pasem

Evropské unie, musíte si je‰tû pár mûsícÛ poãkat. Nové pasy, ze

kter˘ch bude zfiejmá pfiíslu‰nost k unii, se zaãnou vydávat aÏ na

poãátku roku 2005.

Cestovní pas pro zvífiata
Pro ãeské obãany se vstupem do unie formalit ubude, ale jejich zví-

fiecí miláãci budou pfii pfiechodu hranic potfiebovat speciální pas.

Potfiebné dokumenty budou vyÏadovány od 3. ãervence 2004 u zví-

fiat, která jsou více ohroÏena nákazou vztekliny - tedy u psÛ, koãek

a mal˘ch ‰elem.

V pase pro domácí zvífiata musí b˘t potvrzeno pfiedev‰ím platné oã-
kování proti vzteklinû, adresa majitele a ãíslo zvífiete, které má buì

v mikroãipu nebo ãitelnû vytetované na tûle. Tyto pasy vydávané

veterináfii budou uznávány nejen ve v‰ech státech unie, ale

i v Norsku, Lichten‰tejnsku a na Islandu.

Speciální podmínky si stanovily Velká Británie, Irsko a ·védsko. Tyto ze-

mû budou v pfiechodném pûtiletém období vyÏadovat vy‰etfiení protilátek

na vzteklinu, které prokáÏe, zda bylo oãkování úspû‰né. V pase poÏadují

i záznam o odãervení zvífiete a aplikaci látek odpuzujících klí‰Èata.

Nebudou uznávat oãíslování tetováním, ale pouze mikroãipem. Pfiísnûj‰í

pravidla budou platit i pfii cestování z âeska mimo Evropskou unii.

¤idiãsk˘ prÛkaz
Po 1. kvûtnu platí pro ãeské fiidiãe pfii zahraniãních cestách do Evropské

unie i nadále stávající platné fiidiãské prÛkazy. Ministerstvo vnitra

pfiipravuje zcela nov˘ typ prÛkazu, kter˘ bude mít formát kreditní kar-

ty, ov‰em fiidiãi mají na povinnou v˘mûnu prÛkazu dost ãasu.

Termíny povinné v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

¤idiãsk˘ prÛkaz vydáván od - do: Návrh povinné v˘mûny do:
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986 31. 12. 2007

1. 1. 1987 - 31. 12. 1991 31. 12. 2007

1. 1. 1992 - 31. 12. 1993 31. 12. 2007

1. 1. 1994 - 31. 12. 1996 31. 12. 2010

1. 1. 1997 - 31. 12. 2000 31. 12. 2010

1. 1. 2001 - 30.  4. 2004 31. 12. 2013

Tyto termíny jsou souãástí novely zákona, kterou projednává

Poslanecká snûmovna.

Zdroj: Ministerstvo vnitra âeské republiky

Nov˘ rÛÏovo-modr˘ fiidiãsk˘ prÛkaz bude kromû velkého nápisu

„¤idiãsk˘ prÛkaz âeská republika“ oznaãen i v˘razn˘m logem

Evropské unie. Vydáván uÏ nebude doÏivotnû, ale na deset let, kvÛli

omezené Ïivotnosti plastové karty. JiKo (zdroj internet)

Co fiíká statistika?
Jsme ale na ãlenství v unii vÛbec

dobfie pfiipraveni? Vût‰ina oby-

vatel âeské republiky si myslí,

Ïe nikoliv. Vypl˘vá to z nejno-

vûj‰ího prÛzkumu agentury

STEM, kter˘ probûhl v bfieznu.

Pfies dvû tfietiny (69 %) âechÛ se

nedomnívá, Ïe jsme na vstup do

EU dobfie pfiipraveni.

Intenzita tohoto pfiesvûdãení

v‰ak není pfiíli‰ vysoká. Jen pûti-

na dotázan˘ch se pfiiklání k od-

povûdi, Ïe urãitû nejsme dobfie

pfiipraveni. Polovina si myslí, Ïe

jsme spí‰e nepfiipraveni. Na dru-

hou stranu si pfiibliÏnû polovina

âechÛ (52 %) myslí, Ïe vstup

âeské republiky bude pro

Evropskou unii pfiínosem.

Z dlouhodobého hlediska míra

pfiesvûdãení, Ïe jsou âe‰i na

vstup do EU dobfie pfiipra-

veni, klesá. V bfieznu se dokonce

tato míra pfiesvûdãení pfiiblíÏila

nejniÏ‰ím hodnotám z roku

1999. Tehdy bylo o pfiipravenos-

ti zemû pfiesvûdãeno 29 % dotá-

zan˘ch.

Nejvíce skeptiãtí ohlednû pfiipra-

venosti zemû jsou lidé vyuãení,

dÛchodci, lidé fiadící se do niÏ‰í

spoleãenské vrstvy a také ze

‰patnû zaji‰tûn˘ch domácností.

Naopak lidé, ktefií se zafiazují do

vy‰‰í stfiední tfiídy, solidnû zaji‰-

tûní a studenti o pfiipravenosti

âR pochybují ménû ãasto.

Negativní postoje jsou bliÏ‰í li-

dem, ktefií v politickém spektru

smûfiují spí‰e nalevo od stfiedu,

pozitivní je naopak postoj pravi-

covû orientovan˘ch obãanÛ.

Pfiedev‰ím stoupenci KSâM

jsou v˘znamnû kritiãtûj‰í k na‰í

pfiipravenosti ke vstupu do EU 

(13 %). Na druhou stranu zastán-

ci KDU-âSL, âSSD i ODS vidí

pfiipravenost âR v pozitivnûj‰ím

svûtle, pfiitom nejpfiíznivûj‰í

hodnocení pfiichází od stoupencÛ

KDU-âSL (48 %). JiKo
(zdroj internet)
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Informace o základních zásadách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území âeské republiky

konan˘ch v pátek dne 11. ãervna 2004 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 12. ãervna 2004 od 8.00 do 14.00 hodin

Podmínky hlasování obãanÛ
jin˘ch ãlensk˘ch státÛ EU ve
volbách do Evropského par-
lamentu na území âeské re-
publiky

Obãan jiného ãlenského státu

EU má právo volit ve volbách

do Evropského parlamentu na

území âeské republiky, jestli-

Ïe nejpozdûji druh˘ den voleb

dosáhl vûku 18 let a je nejpo-

zdûji od 27. dubna 2004 veden

v evidenci obyvatel (má na 

území âeské republiky povole-

ní k pobytu) a je zapsán v se-

znamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu.

Obãan jiného ãlenského státu

EU mÛÏe u obecního úfiadu,

v jehoÏ správním obvodu je

veden v evidenci obyvatel, po-

Ïádat nejpozdûji do 2. kvûtna
2004 do 16.00 hodin o zápis

do tohoto seznamu. Îádost je

moÏno podat osobnû i píse-

mnû. K Ïádosti musí b˘t pfiilo-

Ïena kopie prÛkazu o povolení

k pobytu a ãestné prohlá‰ení,

ve kterém Ïadatel uvádí svoji

státní pfiíslu‰nost, místo poby-

tu, adresu volebního obvodu,

kde byl doposud veden ve vo-

lební evidenci, a to, Ïe bude

hlasovat pouze na území âeské

republiky.

Hlasování ve volební místnosti

Voliã k tomu, aby mohl hlaso-

vat, prokáÏe po pfiíchodu do vo-

lební místnosti svou totoÏnost,

státní obãanství a skuteãnost,

Ïe má na území âeské republi-

ky povolení k pobytu. Voliãe,

kter˘ není zapsán ve v˘pisu ze

seznamu voliãÛ, nelze jiÏ do to-

hoto seznamu ve dny voleb do-

psat a umoÏnit mu tak hlasová-

ní. To neplatí, pokud voliã hla-

suje na voliãsk˘ prÛkaz.

Po záznamu ve v˘pisu ze se-

znamu voliãÛ obdrÏí voliã od

okrskové volební komise

prázdnou úfiední obálku. Na

Ïádost voliãe mu okrsková vo-

lební komise vydá hlasovací

lístky.

Voliã hlasuje osobnû, zastoupe-

ní není pfiípustné.

Po obdrÏení úfiední obálky, po-

pfiípadû hlasovacích lístkÛ, se

musí voliã odebrat do prostoru

urãeného k úpravû hlasovacích

lístkÛ, kde nesmí b˘t nikdo

pfiítomen zároveÀ s voliãem,

a to ani ãlen okrskové volební

komise. V tomto prostoru vlo-

Ïí voliã do úfiední obálky 

1 hlasovací lístek. Na hlasova-

cím lístku mÛÏe pfiitom za-

krouÏkováním pofiadového

ãísla nejv˘‰e u 2 kandidátÛ u-

veden˘ch na témÏ hlasovacím

lístku vyznaãit, kterému z kan-

didátÛ dává pfiednost. Jiné 

úpravy na hlasovacím lístku se

neprovádí.

Voliã hlasuje tak, Ïe vloÏí úfied-

ní obálku s hlasovacím lístkem

pfied okrskovou volební komisí

do volební schránky. S voli-

ãem, kter˘ nemÛÏe sám upravit

hlasovací lístek pro tûlesnou

vadu anebo nemÛÏe ãíst nebo

psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãe-

ném pro úpravu hlasovacích

lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã a hla-

sovací lístek za nûho v souladu

s jeho pokyny upravit, vloÏit

do úfiední obálky a vhodit do

volební schránky.

Hlasování na voliãsk˘ prÛkaz

Pokud voliã nebude moci nebo

nehodlá volit ve svém voleb-

ním okrsku, kde je zapsán v se-

znamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu, mÛÏe

nejpozdûji do 27. kvûtna 2004

poÏádat obecní úfiad o vydání

voliãského prÛkazu, kter˘ ho 

opravÀuje hlasovat v kterém-

koli volebním okrsku na území

âeské republiky. Voliã, kter˘

se dostaví do volební místnosti

s voliãsk˘m prÛkazem, je povi-

nen po prokázání shora uvede-

n˘ch skuteãností tento prÛkaz

odevzdat okrskové volební ko-

misi, která jej pfiiloÏí k v˘pisu

ze seznamu voliãÛ pro volby

do Evropského parlamentu

a voliãe do tohoto v˘pisu dopí-

‰e. ZároveÀ mu vydá hlasovací

lístky a úfiední obálku.

Hlasování mimo volební
místnost do pfienosné volební
schránky

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏ-

n˘ch, zejména zdravotních, dÛ-

vodÛ obecní úfiad a ve dnech

voleb okrskovou komisi o to,

aby mohl hlasovat mimo vo-

lební místnost, a to pouze v ú-

zemním obvodu volebního okr-

sku, pro kter˘ byla okrsková

volební komise zfiízena. V ta-

kovém pfiípadû okrsková vo-

lební komise vy‰le k voliãi dva

své ãleny s pfienosnou volební

schránkou, úfiední obálkou

a hlasovacími lístky.

Dal‰í informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a zároveÀ
se lze obrátit na obecní, mûstsk˘ nebo krajsk˘ úfiad. Odbor vnitfiních vûcí MûÚ

Hospodáfisky i politicky je âeská republika

v souãasné dobû silnû orientována smûrem

na západ, ale Praha se zároveÀ snaÏí kulti-

vovat vztahy s dal‰ími stfiedo- a v˘chodo-

evropsk˘mi státy, které mají podobn˘ cíl,

totiÏ dosáhnout ekonomick˘ch úspûchÛ zá-

padní Evropy. Visegrádská skupina vznikla

v roce 1991 a naz˘vá se podle maìarského

mûsta, v nûmÏ se se‰ly hlavy tfií státÛ. Dnes

- po rozdûlení âeskoslovenska - má skupi-

na ãtyfii ãleny: âeskou republiku,

Slovensko, Polsko a Maìarsko. Spolupráce

v rámci skupiny témûfi zanikla po roce

1994, hlavnû kvÛli pasivitû ãeského premi-

éra Václava Klause vÛãi politické spoluprá-

ci, ale byla obnovena v kvûtnu 1999, kdyÏ

se hlavy v‰ech ãtyfi státÛ setkaly

v Bratislavû. Úspûchy Visegrádu jsou pfie-

váÏnû symbolického rázu.

Dne 21. prosince 1992 podepsali ãlenové

Visegrádské skupiny Stfiedoevropskou do-

hodu o volném obchodu (CEFTA), pozdûji

se pfiipojily i Slovinsko (1996), Rumunsko

(1997) a Bulharsko (1997). Dnes tvofií ãle-

nové CEFTA spoleãn˘ trh s témûfi 90 mili-

ony lidí.

Dal‰ím regionálním seskupením, ve kterém

figuruje i âeská republika, je

Stfiedoevropská iniciativa (SEI), která

vznikla v roce 1989 pfii setkání pfiedsedÛ

vlád Rakouska, Maìarska, Itálie

a Jugoslávie v Budape‰ti. Dnes má iniciati-

va ‰estnáct ãlenÛ a funguje na neformální

bázi.

Organizací, která hájí lidská práva a demo-

kracii po celém evropském kontinentu, je

Rada Evropy se sídlem ve ·trasburku.

Vznikla jako jedna z mnoha evropsk˘ch or-

ganizací po roce 1945 s cílem, aby se jiÏ ni-

kdy neopakovala tragédie svûtové války.

Vznik Rady Evropy v roce 1949 byl urych-

len vzrÛstajícím napûtím mezi v˘chodní

a západní Evropou, které vyvrcholilo tzv.

„berlínsk˘m leteck˘m mostem“ v roce

1948. Po pádu berlínské zdi v roce 1989 

otevfiela Rada Evropy dvefie nov˘m demo-

kraciím stfiední a v˘chodní Evropy.

âeskoslovensko se stalo jejím ãlenem v ro-

ce 1991.

V roce 1973 se âeskoslovensko spolu 

s ostatními evropsk˘mi zemûmi (kromû

Albánie a Andorry) pfiipojilo do takzvané-

ho „Helsinského procesu“.

âeskoslovensko podepsalo Závûreãn˘ akt

Helsinské konference z roku 1975, na zá-

kladû kterého mûla b˘t základní lidská prá-

va chránûna po celém kontinentu (o rok po-

zdûji vznikla Charta 77, apel ãeskosloven-

sk˘ch disidentÛ na ãeskoslovenskou vládu,

aby tyto závazky respektovala). Dnes je

âeská republika jedním z 55 ãlenÛ organi-

zace, která je „potomkem“ Helsinské kon-

ference, Organizace pro bezpeãnost a spo-

lupráci v Evropû (OBSE). OBSE sídlí ve

Vídni a má kanceláfi v Praze. JiKo
(zdroj internet)

Dal‰í evropské organizace
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Zajímavost

Pálení ãarodûjnic o filipojakubské noci patfií dosud k velmi oblíben˘m zvykÛm
Filipojakubská nebo také

ValpurÏina noc z 30. dubna na 

1. kvûtna je jednou z tajemn˘ch

nocí, bûhem nichÏ pr˘ mají temné

síly vût‰í moc neÏ jindy. O pÛlno-

ci pfied sv. Filipem a Jakubem, kdy

mohly zlé síly ‰kodit lidem, se da-

ly také podle starobyl˘ch le-

gend nalézt ãetné pokla-

dy, které této noci 

opou‰tûly podzemí.

Ten, kdo se vydal po-

klad hledat, musel se

vyzbrojit kvûtem

z kapradí, svûcenou

kfiídou, hostií a dal‰ími

ochrann˘mi pfiedmûty. Lidé

vûfiili, Ïe v povûtfií poletuje spous-

ta ãarodûjnic, které se slétají na ãa-

rodûjnickou oslavu - sabat. Proto

se této noci fiíká „noc ãarodûjnic“.

âarodûjnice se pfied sabatem natí-

raly kouzeln˘mi mastmi, které jim

umoÏnily létat na ko‰Èatech. Pfii re-

ji byla volena královna sabatu,

která potom vládla hostinû a tanci

podle ãarodûjnického zvyku - po-

zpátku! Hostina byla bohatá, mûla

v‰ak (pro ãlovûka) nûkolik nev˘-

hod. Jídlo bylo bez chuti a hlad ne-

zahnalo. Nesmûl chybût ani kotel

pln˘ Ïab, hadÛ a podobné havûti.

Na ãestném místû byly vystaveny

v‰echny moÏné jedy. âarodûjnice

se tu promûÀovaly ve vlky, psy

a jiná zvífiata a vyprávûly si, jak se

jim za dobu, co se nevidûly, dafiilo

pokou‰et a trápit lidi.

Víra v neãisté síly, stará jako lid-

stvo samo, se ãasem promû-

nila v povûru, Ïe ìábel

mÛÏe moc na zemi 

uplatÀovat pouze

prostfiednictvím lidí

- ãarodûjnic a nûkdy

i ãarodûjÛ. Zvlá‰tû

staré Ïeny b˘valy ãas-

to podezfiívány ze spo-

jení s ìáblem a venkované

se bránili rozmanit˘mi praktikami

pfied jejich uhranutím. Pfied vrata

domu i chléva se poloÏily nar˘pa-

né drny a dfiíve, neÏ mohla ãaro-

dûjnice vstoupit dovnitfi, musela

v‰echna stébla pfiepoãítat, coÏ jí tr-

valo aÏ do rána, kdy její moc po-

minula. Stavení se kropilo svûce-

nou vodou, pfied vrata a na dvÛr se

zapichovaly pruty a pichlavé trní,

aby se ãarodûjnice poranila, na 

ochranu se zapichovaly i vidle

a ko‰Èata, pod drn se dávalo vejce.

Existovala fiada praktik, které mû-

ly umoÏnit ãarodûjnici vidût, pfií-

padnû potrestat. Lidé vûfiili, Ïe ji

lze zahlédnout v noci na kfiiÏovat-

ce nebo opu‰tûném místû.

âarodûjnice v‰ak nebyly jen zlé.

Ty dobré umûly zahánût nemoci

a napravovat zlomeniny, vyznaly

se v tajích pfiírody, vûdûly mnoho

o pÛsobení rostlin, hub, kamenÛ,

kovÛ, drahokamÛ, ale i barev a vÛ-

ní. Jejich poznatky, nûkdy zdánli-

vû nesmyslné a bláznivé, pfiispûly

mnohdy k uÏiteãn˘m vûdeck˘m

objevÛm. A tak stará „pfiírodní ma-

gie“ ovlivnila lékafiství, chemii,

biologii a fyziku.

Ani tyto hodné „ãarodûjnice“ to

ale nemûly lehké. Vût‰ina z nich se

ve stfiedovûku stala obûtí „honÛ na

ãarodûjnice“. Tisíce nevinn˘ch

Ïen byly odsouzeny a upáleny na

hranicích po celé Evropû, ale

i v Americe.

Na ochranu pfied zl˘mi ãarodûjni-

cemi se na kopcích pálily ohnû.

Postupem doby se z ohÀÛ stalo

„pálení ãarodûjnic“ - chlapci zapa-

lovali ko‰Èata a vyhazovali je do

v˘‰ky, pr˘ proto, aby vidûli ãaro-

dûjnici létající na ko‰Èatech v po-

vûtfií.

Nejvût‰í obavu zpÛsobovala fili-

pojakubská noc, kdy se vesniãané

chránili pfiedev‰ím proti ãarodûj-

nicím, které oãarovávaly a po‰ko-

zovaly dobytek i úrodu. Hlavním 

úãelem tohoto lidového svátku by-

lo zahnat strach pfied neúrodou

a ochrana hospodáfiství a dobytka.

„âarodûjnice“ nebyly leto‰ní rok

u‰etfieny od Ïhav˘ch plamenÛ ani

v R˘mafiovû. Tradiãní vatra vzplá-

la na prostranství u hospody Na

Statku, kde byly za druÏného ve-

selí omladiny i váÏeného obãan-

stva v podveãer 30. dubna „ne-

zbedné ãarodûjnice“ na hranici 

upáleny. Velk˘ ãarodûjn˘ rej se

potuloval v ulicích na‰eho mûsta

uÏ v odpoledních hodinách a pÛ-

vod „sliãn˘ch ãarodûjek“ na ko‰-

tûti i bez nûj pr˘ pocházel ze

skautského stfiediska Na Stráni.

Veselí, zábava a také nûco pro gur-

mány provázely ãarodûjnické reje

na‰eho mûsta. Je moudré, Ïe

v souãasné moderní dobû lidové

tradice nezanikají, ale Ïe se lidé

snaÏí o to, aby byly zachovány,

a bdí nad tím, aby se i nadále pro-

hlubovaly. JiKo

Na Sovinci se pasovaly i ãarodûjnice z R˘mafiova
Tfiicát˘ duben je dnem sletu ãa-

rodûjnic. Poãetné seskupení ãa-

rodûjnick˘ch draãic bylo moÏno

zahlédnout toho dne i v ulicích

R˘mafiova, u ohÀÛ u restaurace

Na Statku a u skautské chaty Na

Stráni - vÏdyÈ to vlastnû byla

dûvãata z oddílÛ skautek a svût-

lu‰ek - pfiikrá‰lená k nepoznání.

Divok˘m kfiepãením a povykem

vyjadfiovaly svou pfiíslu‰nost

k ãarodûjnickému rodu. Na dru-

h˘ den pak pfieletûly na ãarodûj-

nick˘ snûm na hrad Sovinec, aby

se mimo jiné zúãastnily soutûÏe

o nejvydafienûj‰í ãarodûjnici

a byly slavnostnû pasovány do

ãarodûjnického fiádu. V‰echna

práva a povinnosti z ãlenství vy-

pl˘vající jsou obsaÏena v ãaro-

dûjnickém glejtu, kter˘ obdrÏela

kaÏdá zúãastnûná.

„·koì jak nejlíp mÛÏe‰. dobré

skutky budou po zásluze po-

trestány“ - tak zní heslo nelehké

práce ãarodûjnic. Loy

Foto: Zdenûk Habr

Foto: archiv Junák R˘mafiov

Foto: archiv Junák R˘mafiov



Na Svátek práce odstranili dobrovolníci i pár ãern˘ch skládek
„Do Evropy po ãisté cestû“, tak se jmenovala uÏi-
teãná a velmi zásluÏná akce, kterou inicioval fiedi-
tel obecnû prospû‰né spoleãnosti Sovinecko Petr
Schäfer ze Stránského.
Silnice vedoucí od kfiiÏovatky pfied

Ondfiejovem smûrem do Stránského by mo-

hla vyprávût. Napfiíklad o tom, kdo, co

a kolik toho vyhodil do pfiíkopu a lesíku le-

mujícího tuto komunikaci. Nemluvû o dvou

ãern˘ch skládkách, na nichÏ se nacházely

nejrÛznûj‰í souãásti motorov˘ch vozidel,

jako nárazníky, ãelní sklo a dal‰í, hromada

PET lahví, sklenûn˘ch zavafiovaãek, elek-

trick˘ch kabelÛ a dal‰ího harampádí.

V sobotu prvního kvûtna v 10 hodin se se‰ly

dvû desítky dobrovolníkÛ pfied kostelem ve

Stránském, aby se pustily do díla a vyãistily

pfiíkopy a pfiilehlé okolí silnice od odpadkÛ,

ve dvou pfiípadech dokonce od ãern˘ch sklá-

dek, které tam vytvofiili lidé, jimÏ úcta k pfií-

rodû, ohleduplnost a smysl pro ãest naprosto

nic nefiíká.

„To, co tady vidíte, je jen zlomek toho, co
jsme uklízeli v roce 2000. OdváÏeli jsme od-
tud lednice, televizory, pneumatiky, staré
hrnce, rezavé bicykly nebo jejich ãásti

a mnoho dal‰ího nepotfiebného harampádí,
které lidem pfiekáÏelo v jejich obydlích ãi sto-
dolách. Okolí kolem silnice ãistíme tfietím ro-
kem a podívejte se, jak to tady zase po roce
vypadá,“ posteskl si iniciátor dobroãinné ak-

ce Petr Schäfer.

A opravdu, bylo neustále co sbírat. Tu se po-

valoval rezav˘ kanystr, tu zase staré, listím

zafoukané igelity nebo plná plechovka s brz-

dovou kapalinou, ojetá pneumatika, plechov-

ka se zaschlou barvou, neuvûfiitelné mnoÏství

skla ani nepoãítaje. Pfiedem pfiipravené papí-

rové pytle na sesbíran˘ nepofiádek by v Ïád-

ném pfiípadû nestaãily. Ochota a dobroãinnost

nûkter˘ch lidí nezná hranic. A tak jeden Ïas-

ne, kdyÏ tu pfiijede chalupáfi s autem a pfiívûs-

n˘m vozíkem, aby bylo kam smetí dávat, ne-

bo kdyÏ pfiijde celá fiada mlad˘ch lidí, kter˘m

je‰tû záleÏí na tom, jak vypadá na‰e Ïivotní

prostfiedí. Pfiistaven˘ kontejner mûstsk˘ch

sluÏeb se vrchovatû naplnil, a kdyby ãas ne-

pokroãil, bylo by stále co sbírat.

¤íká se „Bez práce nejsou koláãe“, ov‰em

u stráneck˘ch dobrovolníkÛ to v Ïádném pfií-

padû neplatí. Ti si právem zaslouÏili pohodo-

vé odpoledne u ohnû a za odmûnu jim navíc

k obãerstvení zahrála folková kapela

Keltgrass Band, jejíÏ ãlenové se také vydali

Po ãisté cestû do Evropy. JiKo

Tfie‰niãky se zaãervenaly na kluzi‰ti
Na sobotní dopoledne 1. kvûtna pfii-
pravila místní organizace Komu-
nistické strany âech a Moravy
v R˘mafiovû tradiãní oslavu Svátku
práce. Pozvání pfiijal také senátor
Rostislav Harazin (KSâM) a Pavel
BaãgoÀ, pfiedseda okresního v˘boru
KSâM v Bruntále.
Pro náv‰tûvníky byla pfiipravena

tombola, dûti se vydovádûly

v nafukovacím skákacím hradu,

projely se na koních a vyhrávaly

ceny na kole ‰tûstí. K dobré nála-

dû zahrála dechová kapela

Miroslava ·nobla ze Stfiediska

volného ãasu. Dobré obãerstvení

a chlazen˘ zlatav˘ mok zajistila

restaurace Na Kluzi‰ti. Akce ne-

byla naru‰ena Ïádn˘mi protestní-

mi demonstracemi.

Podle organizátorÛ se této tradiã-

ní komunistické oslavy ve srov-

nání s minul˘mi lety zúãastnilo

mnohem ménû náv‰tûvníkÛ.

„Podle mého názoru to bylo zpÛ-
sobeno tím, Ïe firma Horymas,
která zaji‰Èovala stánkov˘ prodej
uzenáfisk˘ch produktÛ, na které se
lidé kaÏdoroãnû tû‰ili, ukonãila
svou ãinnost. Donutily ji k tomu
pfiísné hygienické podmínky ze
strany Evropské unie,“ vyjádfiil

se k malé náv‰tûvnosti zastupitel

mûsta Ladislav Îilka (KSâM).

Na ãerstvé záÏitky a dojmy ze

vstupu âeské republiky do

Evropské unie a z probíhajících

oslav Svátku práce jsme se ze-

ptali senátora Rostislava

Harazina.

Rozhovor
Pane senátore, jak˘ je vá‰ názor na vstup
âeské republiky do Evropské unie?

V souãasnosti je to sku-

teãnost a tu jiÏ nezmûní-

me. Otevfiená v‰ak zÛ-

stává otázka, co nám

ãlenství pfiinese, a hlav-

nû, zda jsme se tam do-

stali jako rovnocenn˘

partner zemí unie ane-

bo, jak se fiíká, jako vazalové. âas ukáÏe, jest-

li mají pravdu ti, kdo vyjednávali podmínky

ãlenství v EU, anebo to dopadne tak, Ïe obãan

âeské republiky na tom bude ve své podstatû

opravdu hÛfi. To je jedin˘ problém. Faktem

v‰ak zÛstává, Ïe jsme jiÏ ãleny a musíme udû-

lat v‰echno proto, abychom podmínky dál do-

jednávali a fie‰ili. ProtoÏe bojkotovat a dûlat

v‰echno proti, to není fie‰ení. VÏdycky je to 

otázka hledání kompromisÛ.

Domníváte se, Ïe bychom mohli ztratit svou
vlastní identitu, jak tvrdí euroskeptikové?
To je otázka druhá, o které jsem ani nechtûl

hovofiit. Mám z toho velké obavy. Hovofií se

totiÏ o nové ústavû nebo o novém prezidentu.

Obávám se, aby se totiÏ z na‰ich prezidentÛ

nakonec nestali guvernérové, jako je tomu

v Americe. Toho se bojím nejvíce. Vûfiím v‰ak,

Ïe zdrav˘ rozum zvítûzí. Bude to otázka celé-

ho systému Evropského parlamentu. Pokud

bude hlavní hybnou pákou a rozhodne o tom

stylem o nás bez nás, tak to bude velmi ‰patné.

Pfii‰el jste podpofiit svou náv‰tûvou místní or-
ganizaci KSâM, která organizuje kaÏdoroãnû
oslavy Svátku práce. Kdo vás pozval a jak
zdej‰í mítink hodnotíte?
Jsem tady jiÏ potfietí v rámci svého volebního

období. Je to velmi tûÏké naãasovat, protoÏe

oslavy 1. máje probíhají v celém okrese. Od-

sud jedu do Krnova, z Krnova se vracím do

Bruntálu, z Bruntálu do Vrbna a mûl bych to

zakonãit v Mûstû Albrechticích. Chci se obje-

vit v‰ude a dá se fiíci, Ïe to není jenom tento

rok, ale tímto zpÛsobem probíhala organizace

i v minul˘ch letech. Nûkdy se to dafií ov‰em

jen stûÏí. Na leto‰ní oslavy mû pozvala tak ja-

ko v minul˘ch letech místní organizace.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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·kolství

Den pln˘ oslav
Úderem 15. hodiny zaãala ve ãtvrtek 

29. dubna 2004 na r˘mafiovském námûstí

akce s názvem „R˘mafiovsko v pfiedveãer

vstupu do Evropské unie“. Jako kaÏdé mûs-

to, i R˘mafiov slavil vstup na‰í zemû do EU.

Poãasí nám vcelku pfiálo, program byl pest-

r˘ a v‰ude vládla pfiíjemná atmosféra a dob-

rá nálada. Touto cestou bychom chtûli podû-

kovat v‰em spoluorganizátorÛm, sponzo-

rÛm, úãinkujícím a jejich vedoucím.

Ná‰ velk˘ „DÍK“ patfií pfiedsedovi

Mûstského evropského informaãního stfie-

diska panu Ladislavu Velebnému,

Mûstskému úfiadu R˘mafiov - jmenovitû pa-

ní Jaroslavû RÛÏiãkové, panu ZdeÀku

Kudlákovi, paní Irmû Krejãí, sleãnû Soni

Pavlovcové, paní Hanû Buãkové, dále po-

tom panu Ivanu Sigmundovi za ozvuãení ce-

lé akce, paní Janû Egidové a fieditelce 

Ing. Sonû Kováfiíkové z SOU a OU

R˘mafiov, paní Marcele Pavlové ze SVâ, pa-

ní L˘dii ·védíkové ze studia Sport a zdraví,

paní Jindfie Biãíkové z TJ Jiskra Sport pro

v‰echny, fieditelkám matefisk˘ch ‰kol - paní

EvÏenii Resnerové, paní BoÏenû Jaro‰ové,

paní Vlastû Vicenové, paní Ivû Valové, panu

Petru La‰tuvkovi za The Hero, panu Petru

Schäferovi za Keltgrass Band, panu Liboru

Havelkovi za William Czech, panu

Ladislavu ·ínovi za vystoupení s biãem,

Policii âR - panu mj. Milanu Ondra‰íkovi,

Mûstské policii R˘mafiov a tûm, ktefií spon-

zorovali tuto akci - Auto Color design

R˘mafiov, prodejna potravin CAVA, paní

Eva ·tûpaníková, Silva Servis, pan

Ferdinand ·opík, pan Eduard Icha - a fiadû

dal‰ím, ktefií se podíleli na pfiípravû a orga-

nizaci celého odpoledne a podveãera. 

Hana âoupková, vedoucí MEIS

SSO· Prima ukonãila pfiijímací fiízení pro ‰kolní rok 2004/2005
Celkem 60 ÏákÛ 9. tfiíd nastoupí

1. záfií 2004 do prvních tfiíd

SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov.

ProtoÏe se jedná studium odbor-

n˘ch pfiedmûtÛ, u kter˘ch se

pfiedpokládá zájem, zru‰ila ‰kola

jiÏ pfied tfiemi lety klasické pfiijí-

mací zkou‰ky, pfii nichÏ se postu-

puje podle nûkteré ‰ablony, aÈ je

jiÏ zpracována k˘mkoliv. Pfii pfii-

jímacím fiízení se zamûfiujeme

hlavnû na osobní pohovory 

s uchazeãi a písemné projevy na

odli‰né téma. Tímto zpÛsobem

získáváme pfiehled o zájmech

a znalostech ÏákÛ nezávisle na

úspû‰ích studia 9. tfiídy nebo nû-

jak˘ch textech. Îáci z tolika zá-

kladních ‰kol, ktefií pfiijedou na

Primu studovat, mají velice roz-

dílné znalosti ze v‰ech vyuãova-

cích pfiedmûtÛ a je na uãitelích

‰koly, aby bûhem studia tyto roz-

díly odstranili. Uãitelé na Primû

mají tedy daleko tûÏ‰í pozici neÏ

uãitelé ‰kol, ktefií se mohou vû-

novat jen vybran˘m ÏákÛm.

V novém ‰kolním roce

2004/2005 nastoupí Ïáci 9. tfiíd

ze v‰ech moravsk˘ch krajÛ a cel-

kem ze 41 mûst a obcí. Kromû

ÏákÛ z b˘valého okresu Bruntál,

ktefií jsou nejen z R˘mafiova, ale

i z Bruntálu, Krnova, Vrbna 

p. Pradûdem, Mor. Berouna, také

ze vzdálenûj‰ích míst, jako napfi.

z Osoblahy. Dále budou na Primû

studovat chlapci a dûvãata

z Ostravy, Opavy, Zábfiehu,

Jeseníku, Pfierova, Prostûjova,

Fren‰tátu, Rokytnice, ·tern-

berk, Petfivaldu a dal‰ích míst

a také Ïákynû z Kozlovic u Zlína.

V‰ichni tito budoucí absolventi

Primy si bûhem ãtyfi let studia na-

jdou v na‰em mûstû kamarády

a pfiátele a budou na‰e mûsto pro-

pagovat nejen ve sv˘ch domo-

vech, ale i v zahraniãí, kam se

mnozí z nich po studiu dostanou.

SSO· Prima, s. r. o., se stává

‰kolou známou po celé Moravû

a zvlá‰tû studium oboru cestov-

ního ruchu je zde vyhledávané

a jeho absolventi mají moÏnost

‰irokého uplatnûní jak v cestov-

ním ruchu, tak i v hotelnictví ne-

bo prÛvodcovské ãinnosti. Také

o nové absolventy druhého oboru

vefiejnoprávní ãinnost by mûly

mít zájem státní a vefiejné institu-

ce, v nichÏ bûhem studia vykoná-

vají praxi.

Prima nemá potíÏe pfii získávání

nov˘ch ÏákÛ do prvních roãníkÛ

a bûhem ‰kolního roku stále ãas-

tûji pfiicházejí i studenti z jin˘ch

‰kol. Vût‰í poãet studentÛ v‰ak

nelze pfiijmout z kapacitních dÛ-

vodÛ, neboÈ ‰kola buduje pfiede-

v‰ím odborné uãebny. Nejvût‰ím

problémem je v souãasné dobû 

ubytování v‰ech studentÛ.

Domovy mládeÏe na Sokolovské

a Bartákovû ulici jiÏ nestaãí a 26

studentÛ vyuÏívá moÏností ubyto-

vání v soukromí. Také pro pfií‰tí

‰kolní rok hledá ‰kola dal‰í moÏ-

nosti ubytování a v‰ichni obãané,

ktefií mohou tuto sluÏbu nabíd-

nout, se mohou jiÏ dnes pfiihlásit

na fieditelství ‰koly nebo u vedení

Domova mládeÏe na Sokolovské

ulici. ¤editelství ‰koly

Gotika se tû dot˘ká
âlovûk se obãas neubrání nepÛ-

vodnosti, zvlá‰È dnes, v epo‰e

bující postmoderny, která se pfií-

mo vyÏívá v odkazech, pfiejím-

kách, paralelách a analogiích.

A tak snad odpustí pofiadatelé 

opavského kulturního festivalu

Dal‰í bfiehy, jehoÏ leto‰ní roãník

nesl název Antika se tû dot˘ká,

Ïe si vypÛjãuji jejich titul pro

ãlánek k akci, která se konala

v R˘mafiovû. Ostatnû podobnost

tu není ãistû náhodná. Uãitelé

a jejich Ïáci z r˘mafiovské zá-

kladní umûlecké ‰koly uspofiáda-

li v úter˘ 27. dubna rovnûÏ tako-

v˘ mal˘ festival - nikoliv ov‰em

antické, ale gotické kultury.

Milovníci historie, umûní a do-

brodruÏství tak mûli moÏnost ab-

solvovat neopakovatelnou cestu

v ãase a pfienést se, alespoÀ na

chvíli, do 14. století.

Pro ty, ktefií tápavû loví ve sv˘ch

‰kolních vûdomostech, gotick˘

sloh nejprve krátce pfiiblíÏíme.

„Tento zpÛsob vynalezli Gótové,
neboÈ potom, co zniãili starodáv-
né stavby a ve válkách usmrtili
architekty, zbyli jen ti, ktefií sta-
vûli v tomto stylu. Zalomili ob-
louky sv˘ch staveb
a zaplavili celou
Itálii tímto znesva-
fiováním staveb
tak, aby Ïádná
z nich nemûla svÛj
styl. KéÏ BÛh o-
chrání v‰echny své
zemû pfied takov˘mi nápady a ta-
kov˘m stavebním stylem!“ pí‰e

italsk˘ renesanãní 

umûlec a Ïivotopisec Giorgio

Vasari o gotické architektufie.

Nedivme se jeho odsudku, av‰ak

neberme jej ani pfiíli‰ váÏnû.

Slovo gotika je sice opravdu od-

vozeno od jména kmene GótÛ

a v renesanãním pojetí znamena-

lo totéÏ co barbarské, strnulé, ne-

civilizované a neoriginální,

zkrátka protichÛdné obrozené-

mu, krásnému a dokonalému 

umûní renesanãnímu (!), nicmé-

nû dnes se jiÏ tendenãností dobo-

vého v˘kladu nefiídíme. Ba prá-

vû naopak - monumentální ka-

tedrály, vrcholné ztû-

lesnûní gotického i-

deálu, nás stále na-

plÀují respektem

nejen vÛãi precizní

umûlecké práci ar-

chitektÛ, sochafiÛ

a malífiÛ, ale i k tech-

nické vyspûlosti stfiedovûk˘ch

stavitelÛ, ktefií dokázali vyhnat

tûÏkou masu kamení a zdiva do

neuvûfiiteln˘ch v˘‰in, doslova aÏ

k nebesÛm.

Gotika vyrÛstá na základech slo-

hu románského, jehoÏ vládu plnû

pfiejímá ve druhé pÛli 12. století,

a aÏ do 15. století plní roli uni-

verzálního evropského slohu,

posléze vystfiídána renesancí. Je

spojena se scholastickou filoso-

fií a ve velké mífie slouÏí du-

chovnímu Ïivotu. Do v‰ech kou-

tÛ Evropy se gotick˘ sloh roz‰í-

fiil zásluhou mni‰sk˘ch fiádÛ,

které jej pûstovaly ve sv˘ch klá‰-

terech a pfiená‰ely na feudální

vrstvy. Jeho v˘razem byla nejen

díla architektonická (u nás napfi.

Svatovítsk˘ch chrám na

PraÏském hradû, katedrála sv.

Barbory v Kutné Hofie,

Karl‰tejn, Zvíkov, KarlÛv most

nebo Staromûstská mostecká

vûÏ), sochafiská (madony, piety,

sochy svat˘ch a prvky doplÀují-

cí architekturu) a malífiská (des-

kové malby, fresky, vitráÏe, ilu-

minace rukopisÛ), ale rovnûÏ hu-

dební a literární. Gotické umûní

kvetlo ve v‰ech oblastech

a s tím, jak se zvût‰ovalo spekt-

rum jeho nositelÛ, od duchov-

ních, pfies církevní a svûtské feu-

dály, univerzitní studenty (praÏ-

ská univerzita zaloÏena 1348) aÏ

po mû‰Èany, do nûj pronikaly

vedle náboÏenské tematiky



i svûtské prvky. Ideál rytífie do-

provázely v literatufie i hudbû

milostné námûty, prostoupené

dosud stfiedovûk˘m mysticis-

mem, studentstvo vytvofiilo roz-

manité Ïánry Ïákovské lyriky.

V architektufie vznikaly nejen

církevní stavby a ‰lechtická síd-

la, ale i mû‰Èanské a hrázdûné li-

dové domy.

Gotické období v na‰em prostfie-

dí zapoãalo za PfiemyslovcÛ, vy-

vrcholilo ve 14. století, pfiede-

v‰ím za vlády Karla IV. (není bez

zajímavosti, Ïe sám panovník byl

literárnû ãinn˘ a st˘kal se mimo

jiné s Francescem Petrarcou),

a doznívalo bûhem 15. století.

V Karlovû dobû vznikly nejslav-

nûj‰í stavby, na dvofie pÛsobili

v˘znaãní umûlci (v duchu stfiedo-

vûkého autorství z velké ãásti 

anonymní) a vytvofiili díla, která

nás dodnes naplÀují hrd˘m obdi-

vem. Právû vrcholná gotika nej-

silnûji inspirovala Martinu

Kohoutkovou, uãitelku v˘tvarné-

ho oboru na ZU· R˘mafiov, která

spoleãnû se sv˘mi Ïáky pfiipravi-

la unikátní pfiehlídku gotické kul-

tury, jeÏ mûla pfiedstavit nejen ty-

pické rysy slohu, ale cel˘ Ïivotní

styl stfiedovûkého ãlovûka. Ve

svém celoroãním projektu zpra-

covali v˘tvarníci období lucem-

burské, ale zãásti i pfiedchozí pfie-

myslovské a pozdní gotiku vladi-

slavskou. V̆ sledkem jejich úsilí

byla rozsáhlá v˘stava dvoj- i troj-

rozmûrn˘ch prací, která tvofiila

základ malého festivalu gotické-

ho umûní.

Náv‰tûvník vstupoval do v˘stav-

ní místnosti „bránou ãasu“, která

jej uvedla do dávné minulosti.

Dal‰í cesta vedla chodbou plnou

barevn˘ch vitráÏí (vytvofien˘ch

voskovou batikou), konãící fia-

dou plastick˘ch fiál a ústící do

rozsáhlé galerie. Uhlové kresby

architektonick˘ch prvkÛ, portré-

ty svûtcÛ (jmenovcÛ mlad˘ch

autorÛ), expozice „starobyl˘ch“

mincí, inspirovaná historií praÏ-

ského gro‰e, repliky obrazÛ stfie-

dovûk˘ch mincífiÛ z gotické ka-

tedrály sv. Barbory v Kutné

Hofie, v˘stava groteskních chrli-

ãÛ a dûsiv˘ch nestvÛr pokr˘valy

stûny sálu podél celého jeho ob-

vodu, takÏe náv‰tûvník byl ob-

klopen gotickou v˘zdobou ze

v‰ech stran. Tu a tam se navíc

mihly pÛvabné dámy se závoji,

stfiedovûcí rytífii ãi mni‰i v kut-

nách.

Stejnû jako zrak, také sluch mûl

b˘t pro dovr‰ení iluze nasycen.

Cel˘ program byl propojen krát-

k˘mi slovními vstupy, hudebními

ãísly a scénick˘mi vystoupeními.

V reÏii sbormistrynû Jany

Sedláãkové zaznûlo nûkolik sta-

roãesk˘ch i latinsk˘ch písní ze

13. a 14. století, skladeb pro flét-

ny, gemshorny (kamziãí rohy)

a kytaru (suplující loutnu), Silvie

Jablonãíková nastudovala se sv˘-

mi Ïáky staroãeskou Legendu

o sv. Jifií, divák mûl moÏnost nav-

‰tívit také stfiedovûkou minco-

vnu, poznat práci krejãích a ‰ev-

cÛ. Vrcholem celého programu

byla módní pfiehlídka, na níÏ bylo

moÏno obdivovati spanilé kfiivky

dam ve spl˘vav˘ch ‰atech, s jed-

noroh˘mi, ba i dvouroh˘mi hen-

niny na hlavách, pano‰e a rytífie

v dlouh˘ch botách se zobci ãi

v klobouku á la Arnolfini.

R˘mafiovsk˘ festival gotické

kultury pfiitáhl pozornost mnoha

náv‰tûvníkÛ (6. kvûtna se konal

rovnûÏ v Bfiidliãné) a skrze mo-

derní masmédia se jeho proslu-

lost roz‰ífiila po krajinách ães-

k˘ch, moravsk˘ch i slezsk˘ch.

Leto‰ní roãník nás zavedl k sa-

m˘m základÛm na‰í kultury

a dal nám pfiíleÏitost poznat ji

z bezprostfiední blízkosti. Podle

slov autorky projektu Martiny

Kohoutkové není vylouãeno, Ïe

pfií‰tí rok poputujeme do histo-

rie znovu - tentokrát do rene-

sance. ZN

Co nového ve ‰kolství?
Klesající tendence v demografickém v˘voji se 
opût potvrdila u zápisu dûtí do prvních tfiíd
v R˘mafiovû. Základní ‰kola na ulici 1. máje zapsa-
la do 1. tfiídy 26 dûtí, z toho 16 dûvãat. Základní
‰kola na Jelínkovû ulici zapsala 46 dûtí, z toho 16
dûvãat. Deseti dûtem byla odloÏena docházka na
pfií‰tí ‰kolní rok.
Stále se sniÏující poãty narozen˘ch dûtí

a zpÛsob financování ‰kolství komplikují

provozování základních ‰kol pfiedev‰ím

v men‰ích obcích. Souãasné právní pfiedpisy

podmiÀují existenci „podlimitní“ ‰koly pou-

ze za spoluúãasti financování mzdov˘ch ná-

kladÛ ze strany obce. Pfiitom limit základní

‰koly 1. stupnû pfii v‰ech tfiídách 1. - 5. roã-

níku je minimálnû 15 ÏákÛ na jednu tfiídu.

U malotfiídek, kde jsou napfiíklad slouãeny

tfiídy 1. a 3. roãníku a 2. a 4. roãníku, je sta-

noven minimální poãet ÏákÛ ve tfiídû tfiináct.

Pokud poãet dûtí poklesne pod tuto stanove-

nou hranici, neudûlí ministerstvo ‰kolství

‰kole v˘jimku a Ïáci jsou nuceni dojíÏdût do

pfiilehlé obce nebo mûsta. Tento osud bohu-

Ïel potkal i základní ‰kolu ve Staré Vsi

a Horním Mûstû. Fungovaly zde ‰koly se

v‰emi devíti roãníky. KvÛli neudûlení v˘jim-

ky budou muset Ïáci 2. stupnû dojíÏdût, ale

na tuto situaci se váÏe i otázka, zda rodiãe ra-

dûji nepfiistoupí k fie‰ení, Ïe budou se star‰í-

mi sourozenci posílat do niÏ‰ích roãníkÛ

i dûti prvního stupnû a tím ‰kola na vesnici

zanikne úplnû. Hrozí ov‰em situace, Ïe v pfií-

padû, Ïe by v budoucnu do‰lo k nárÛstu po-

ãtu dûtí v tûchto obcích, ‰koly uÏ nikdy ne-

budou obnoveny. Tak se vracíme ke stavu

pfied revolucí, kdy Ïáci z vesnic dojíÏdûli do

mûst. A na vesnicích budou stát budovy,

mnohdy rekonstruované nemal˘m nákla-

dem, které nebudou slouÏit nejen svému úãe-

lu, ale nebudou vhodné ani k jinému, ko-

merãnímu vyuÏití. Ladislava Mendroková,
odbor ‰kolství MûÚ R˘mafiov

Bude se uãit v Horním Mûstû?
Základní ‰kola v Horním Mûstû funguje jiÏ

nûkolik let na základû v˘jimky z prÛmûrného

poãtu ÏákÛ v souladu se ‰kolsk˘m zákonem

§ 6 zákona ã. 29/1984 Sb. Od 1. ledna 2004

vstoupil v platnost pokyn ministrynû ‰kol-

ství, kter˘ diskriminaãním zpÛsobem omezu-

je udûlování v˘jimek mal˘m venkovsk˘m

‰kolám.

Zámûrem je postupná likvidace ‰kol, na nichÏ

v dÛsledku nízkého poãtu ÏákÛ dochází ke

spojování roãníkÛ. Z úpln˘ch ‰kol (se v‰emi

devíti roãníky) chce na‰e vláda postupnû udû-

lat dvojtfiídky a ty zfiejmû pak v budoucnu dal-

‰ím podobn˘m opatfiením definitivnû zru‰it

a dát pfiednost centralizaci ‰kolství, tj. soustfie-

dit v‰echnu v˘uku do gigantick˘ch mûstsk˘ch

‰kol, kde bude ve tfiídách tfiicet a více ÏákÛ.

KdyÏ jsem po Sametové revoluci zahájil stu-

dia na pedagogické fakultû, tak nám v této

euforické dobû fiíkávali, Ïe trend bude zacho-

vat i ‰koly venkovské tak, aby dûti nemusely

dojíÏdût, a Ïe ideální poãet ÏákÛ z hlediska

individuálního pfiístupu bude 10 - 20 ve tfiídû.

A kdyÏ nyní tyto ‰koly máme, tak jsou vládû
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trnem v oku. Ono to totiÏ je finanãnû nároã-

nûj‰í ... Kvalita v˘uky jde v dne‰ní dobû stra-

nou a konãí nûkde v oblasti frází. Rozhoduje

ãistû finanãní hledisko. V takové podobû, ja-

ko fungujeme doposud, jsme pro pfií‰tí ‰kol-

ní rok v˘jimku tedy nedostali (byÈ byl zfiizo-

vatel ‰koly ochoten doplácet na mzdy za-

mûstnancÛ stejnou ãástkou jako loni - cca

450 000 Kã - a pro stát by se tedy zátûÏ nijak

nezv˘‰ila) a v podstatû jsme byli krajem „tla-

ãeni“ do varianty Z· pouze s 1. stupnûm, a to

jen ve dvou, nejv˘‰e tfiech tfiídách se spoje-

n˘mi roãníky. Provozovat tuto ‰kolu se dvû-

ma tfiídami a celkem ãtyfiiceti Ïáky by bylo

ve stávající prostorné budovû neúnosné.

Navíc lze pfiedpokládat, Ïe rodiãe by jiÏ od

poãátku do této ‰koly dûti nedávali a nechali

by je zapsat rovnou do ‰kol mûstsk˘ch, kde

mohou bez pfiestupu pokraãovat cel˘ch devût

let povinné ‰kolní docházky.

Likvidace ‰koly má ov‰em vût‰í dopad na ce-

lou obec neÏ pouze skuteãnost, Ïe dûti budou

dennû dojíÏdût do mûsta. Dala by se v bu-

doucnu pfiedpokládat postupná degradace hor-

nomûstského regionu. Proto starostka obce,

v‰ichni zastupitelé i drtivá vût‰ina rodiãovské

vefiejnosti stojí za zachováním ‰koly

v Horním Mûstû za kaÏdou cenu. Je nutné pfie-

konat nepfiíznivou dobu (pro následující roky

máme urãit˘ plán pro zatraktivnûní obce z hle-

diska ekoturistiky, kter˘ by byl v˘hodn˘ i pro

‰kolu) a organizaci ‰koly pfiizpÛsobit tak, aby

mohla fungovat dál a „pfieÏila“. Bylo tedy nut-

no pokyn k udûlování v˘jimek obejít v soula-

du se ·kolsk˘m zákonem. Finanãní stránka

(doplatky obce na pfiímé náklady na vzdûlává-

ní) nejsou zatím problémem. Obec je ochotna

doplácet dál. Proto od pfií‰tího ‰kolního roku 

upravíme organizaci tak, aby prÛmûrn˘ poãet

ÏákÛ v jedné tfiídû pfiekroãil poãet poÏadovan˘

·kolsk˘m zákonem, tj. sedmnáct. V tomto

pfiípadû nebudeme nuceni Ïádat o v˘jimku

z poãtu ÏákÛ a diskriminaãnû postaven˘ po-

kyn ministrynû ‰kolství se nás t˘kat nebude.

Îáci v‰ech devíti roãníkÛ budou proto od 

1. záfií v pûti tfiídách. Dojde i k netradiãnímu

spojování tfiíd na 2. stupni ‰koly. S touto moÏ-

ností úfiedníci ministerstva ‰kolství ani nepo-

ãítali. PÛvodnû chtûli zmiÀovan˘m pokynem

právû spojování tfiíd zamezit (ona to spí‰ byla

ale jenom záminka). Je to ov‰em ze zákona

moÏné („co není zakázáno, je povoleno“).

Tuto skuteãnost máme písemnû potvrzenou

fieditelem odboru ministerstva ‰kolství pro zá-

kladní vzdûlávání Mgr. Kronusem (paradoxnû

úfiedníci z Krajského úfiadu Moravskoslez-

ského kraje ani nebyli schopni otázku na moÏ-

nost spojení tfiíd na 2. stupni zodpovûdût!!!).

Spojené budou pouze dva roãníky. Tuto moÏ-

nost jsme nabídli na zasedání rodiãÛm (spojit,

nebo dva roãníky úplnû zru‰it, ponechat pou-

ze 6. a 9. tfiídu a dûti ze 7. a 8. tfi. nechat pfie-

fiadit do R˘mafiova) a v‰ichni zúãastnûní se

vyslovili pro spojení tfiíd, neboÈ je to pro jejich

dûti lep‰í neÏ dojíÏdûní. V republice jiÏ i v le-

to‰ním ‰kolním roce nûkolik takov˘chto ‰kol

fungovalo, mnohé úspû‰nû.

·kola tedy bude provozována dál jako plnû

organizovaná (tedy se v‰emi devíti roãníky).

I kdyÏ to bude organizaãnû nároãnûj‰í, vû-

fiím, Ïe tento úkol zvládneme. Mimo jiné

jsme se já i starostka obce obrátili na nûkolik

poslancÛ parlamentu se stíÏností vÛãi postu-

pu ministerstva ‰kolství, pfiipojujeme se

k petici proti pokynu k udûlování v˘jimek

(k dne‰nímu dni se pfiipojilo údajnû pfies 

3 000 obcí) a podporujeme také stíÏnost po-

danou k Ústavnímu soudu âR nûkolika ob-

cemi z okresu âeská Lípa proti zmiÀované-

mu pokynu. David Náhlík,
fieditel Z· Horní Mûsto

Seriál

PomÛÏe nov˘ zákon sníÏit nezamûstnanost? (2. ãást)
Komplexní úprava problemati-
ky osob se zdravotním postiÏe-
ním a jejich postavení na trhu
práce.
Úprava vytváfií podmínky pro ‰ir-

‰í zamûstnanost zdravotnû posti-

Ïen˘ch osob. Obsahuje povinnos-

ti pro zamûstnavatele - vytváfiení

vhodn˘ch pracovních míst, moÏ-

nost provádûní rehabilitace, za-

mûstnávání urãitého procenta

handicapovan˘ch osob atd.

ZÛstává nadále moÏnost, Ïe za-

mûstnavatel, kter˘ chce vytvofiit

vhodné pracovní místo, mÛÏe po-

Ïádat o pfiíspûvek úfiad práce.

MoÏnost úfiadu práce poÏádat
o posouzení zdravotního stavu
fyzick˘ch osob pro úãely za-
mûstnanosti urãené zdravotnic-
ké zafiízení a povinnost fyzické
osoby podrobit se vy‰etfiení
zdravotního stavu.
Úfiad práce bude mít moÏnost ne-

chat na vlastní náklady pfiezkou-

mat zdravotní stav uchazeãe o za-

mûstnání, kter˘ napfi. Ïádá o za-

bezpeãení pracovní rehabilitace

nebo kter˘ uvádí nejrÛznûj‰í zdra-

votní dÛvody bránící mu v nástu-

pu do zprostfiedkovaného zamûst-

nání.

Zavedení nov˘ch nástrojÛ ak-
tivní politiky zamûstnanosti,
které pfiispûjí k zaji‰tûní maxi-
málnû moÏné úrovnû zamûstna-

nosti a k prohloubení individu-
álního pfiístupu k uchazeãi o za-
mûstnání.
Kromû stávajících nástrojÛ

Aktivní politiky zamûstnanosti

(rekvalifikace, investiãní pobídky,

vefiejnû prospû‰né práce, spole-

ãensky úãelná pracovní místa,

pfiíspûvek pfii pfiechodu na nov˘

podnikatelsk˘ program) budou

zavedeny i nové pfiíspûvky v rám-

ci APZ:

1. Pfiíspûvek na dopravu za-
mûstnancÛ
bude moci ãerpat zamûstnavatel,

jehoÏ zamûstnanci nemají moÏ-

nost dopravit se vefiejn˘mi do-

pravními prostfiedky nebo MHD

do zamûstnání. V̆ ‰e pfiíspûvku

mÛÏe pokr˘t aÏ 50 % nákladÛ,

které vynaloÏí zamûstnavatel na

zabezpeãení dopravy tûchto za-

mûstnancÛ.

2. Pfiíspûvek na zapracování
mÛÏe dostat zamûstnavatel, kter˘

pfiijal uchazeãe o zamûstnání, je-

muÏ úfiad práce vûnuje zv˘‰enou

péãi (absolventi, Ïeny po rodiãov-

ské dovolené, zdravotnû postiÏení,

lidé nad 50 let). Pfiíspûvek mÛÏe

zamûstnavatel pobírat po dobu tfií

mûsícÛ a jeho v˘‰e mÛÏe dosaho-

vat aÏ poloviny minimální mzdy.

3. Pfieklenovací pfiíspûvek
mÛÏe dostat ãlovûk, kter˘ jako 

uchazeã o zamûstnání vyfie‰il za

pomoci úfiadu práce svou neza-

mûstnanost zahájením samostatné

v˘dûleãné ãinnosti. Pfiíspûvek bu-

de vyplácen po dobu tfií mûsícÛ

a mÛÏe dosahovat maximálnû po-

loviny Ïivotního minima pro jed-

notlivce (dnes 2 050 Kã).

Úprava postavení obãanÛ státÛ
EU na trhu práce v âeské repub-
lice v souladu s poÏadavky stano-
ven˘mi v právních aktech EU.
Obãané jin˘ch ãlensk˘ch státÛ

EU, ktefií budou v âeské republi-

ce pracovat, budou mít stejné po-

stavení jako obãané âeské repub-

liky. To se t˘ká i jejich rodinn˘ch

pfiíslu‰níkÛ.

Zapracování ochrany dûtí pfii
umûlecké, kulturní, sportovní
a reklamní ãinnosti v souladu
s poÏadavky Smûrnice Rady ze
dne 22. 6. 1994 ã. 94/33/EC
o ochranû mlad˘ch lidí pfii práci.
Právní fiád âeské republiky v sou-

ãasné dobû vÛbec neupravuje prá-

ci dûtí mlad‰ích 15 let. Práci mla-

distv˘ch ve vûku od 15 let do 18

let upravuje v pfiípadech, kdy je

vykonávána v pracovnûprávních

vztazích podle zákoníku práce.

Pfiitom Smûrnice Rady stanoví 

opatfiení pro právní úpravy ãlen-

sk˘ch státÛ. Napfi. by mûly pfii-

jmout opatfiení k zákazu práce dû-

tí a zajistit podmínky stanovené

Smûrnicí pro práci mladistv˘ch.

Nûkterá z tûchto opatfiení je nutné

novû zapracovat do právního fiádu

âeské republiky. DÛleÏité posta-

vení pfii zabezpeãování úkolÛ

v této oblasti by mûlo náleÏet úfia-

dÛm práce. Z tohoto dÛvodu je

nutné platn˘ stav právních pfiedpi-

sÛ v oblasti zamûstnanosti dopl-

nit.

Hlavní rozdíl je v tom, Ïe dosud
Ïádná právní úprava neexisto-
vala. Pfiípady, kdy dûti pracují,
se objevují a tím, Ïe dûtská prá-
ce bude do 15 let vûku zakázá-
na, mÛÏeme mluvit o zpÛsobu
ochrany dûtí.

Co návrh obsahuje:
- práce dûtí do 15 let bude v záko-

níku práce zakázána;

- povolena bude pouze ãinnost 

umûlecká, kulturní, reklamní

a sportovní;

- povolení k ãinnosti bude vydá-

vat pfiíslu‰n˘ úfiad práce;

- povolení se nebude vyÏadovat

pouze v pfiípadû, Ïe se bude jednat

o zájmovou ãinnost dûtí ve ‰ko-

lách, ústavech sociální peãe ãi

‰kolsk˘ch zafiízeních a dítû za vy-

stoupení nedostane Ïádnou penûÏ-

ní odmûnu. Celá tato právní úpra-

va je ve smyslu evropské smûrni-

ce, která umoÏÀuje ãlensk˘m stá-

tÛm zakázat práci dûtí a naopak za

urãit˘ch ochrann˘ch podmínek

práci dûtí povolit. JiKo
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nejvût‰í známkou du‰evní neplodnosti je hromadûní fakt. 

Honoré de Balzac
Známá i neznámá v˘roãí

15. 5. Mezinárodní den rodiny, slaví se od roku 1994
15. 5. Svûtov˘ den proti mozkové mrtvici
tfietí nedûle Den památky obûtí nemoci AIDS
v kvûtnu
16. 5. 1909 nar. Franti‰ek KoÏík, spisovatel (zemfi. 5. 4. 1997) - 95. v˘r. nar.

16. 5. 1914 nar. Eduard Hofman, filmov˘ reÏisér a animátor (zemfi. 8. 6. 1987) 

- 90. v˘r. narození

17. 5. Svûtov˘ den telekomunikací, v˘roãí zaloÏení Mezinárodní
telekomunikaãní unie v roce 1865, slaví se od roku 1965

17. 5. 1949 nar. Jifií Korn, zpûvák - 55. v˘r. narození

17. 5. 1989 zemfi. Ota Hofman, spisovatel a scenárista (nar. 10. 4. 1928) 

- 15. v˘r. úmrtí

18. 5. Mezinárodní den muzeí, vyhlásila v roce 1977 rezoluce gene-
rální konference Mezinárodního v˘boru muzeí (ICOM)

18. 5. 1899 zaloÏil Jifií Guth-Jarkovsk˘ âesk˘ v˘bor pro hry olympijské 

v Praze - 105. v˘r. zaloÏení

19. 5. 1719 nar. Jan Josef Brixi, skladatel (zemfi. 27. 4. 1762) - 285. v˘r. nar.

21. 5. Svûtov˘ den kulturního rozvoje
21. 5. 1974 zemfi. Jaroslav Marvan, herec (nar. 11. 12. 1901) - 30. v˘r. úmrtí

21. 5. 1943 nar. Miki Volek, rockov˘ zpûvák (zemfi. srpen 1996) - 60. v˘r. nar.

22. 5. 1929 nar. Jaroslav Dietl, scenárista (zemfi. 29. 6. 1985) - 75. v˘r. nar.

23. 5. 1934 zemfi. Zdenka Braunerová, malífika a grafiãka (nar. 9. 4. 1858) 

- 70. v˘r. úmrtí

24. 5. Evropsk˘ den národních parkÛ - ochránci pfiírody si tak
pfiipomínají zaloÏení prvních národních parkÛ v Evropû
v roce 1909, vyhlá‰en Federací evropsk˘ch parkÛ, poprvé
se slavil v roce 1999

24. 5. 1974 zemfi. Jan Libíãek, herec (nar. 28. 9. 1931) - 30. v˘r. úmrtí

25. 5. Den Afriky (Den africké svobody), v˘roãí zaloÏení Orga-
nizace africké jednoty roku 1963

25. 5. Mezinárodní den pohfie‰ovan˘ch dûtí, slaví se od roku
1986, symbolem je kvítek modré pomnûnky na ‰pendlíku,
kter˘ kvûtinovou fieãí fiíká: „NezapomeÀ na mû“

25. 5. 1894 nar. âenûk Junek, automobilov˘ závodník (zemfi. 15. 7. 1928) 

- 110. v˘r. narození

28. 5. 1884 nar. Edvard Bene‰, b˘val˘ ãesk˘ prezident (zemfi. 3. 9. 1948) 

- 120. v˘r. narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tereza Spurná ................................................................... R˘mafiov

Eli‰ka ·opíková ................................................................ Janovice

Roman Popelka ................................................................. R˘mafiov

Jakub Muzikant ................................................................ Janovice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jaroslav ·opík - R˘mafiov ...................................................... 80 let

Jan Pavlík - R˘mafiov ............................................................. 80 let

Ludmila Bfiezinová - R˘mafiov .............................................. 84 let

Marie Gajdo‰ová - Janovice ................................................... 85 let

Josef Bocián - R˘mafiov ......................................................... 89 let

·arlota ·ubová - Jamartice ..................................................... 91 let

Ilona Benãíková - R˘mafiov .................................................... 92 let

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - KVùTEN 2004

15. 5. SVâ 9.00 Jarní v˘prava

21. 5. SVâ 8.00 Keramická dílna pro Zv·

22. 5. SVâ 9.00 Cyklistick˘ v˘let - Slezská Harta

29. 5. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

31. 5. SVâ 18.00 Koncert Talianky

Rozlouãili jsme se
Jana Oplu‰tilová - R˘mafiov .................................................... 1943

Matrika MûÚ R˘mafiov

V pátek 21. kvûtna oslaví své 

80. narozeniny na‰e maminka,

babiãka a prababiãka paní

Vlasta Krãková
V‰echno nejlep‰í do dal‰ích let,

hodnû zdraví, ‰tûstí a pohody

v kruhu vnouãat a pravnouãat Ti

pfiejí dcery s rodinami.

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

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

Mûstská knihovna

Anketa Hledáme
nejoblíbenûj‰í knihu pokraãuje

V Mûstské knihovnû v R˘mafiovû se mohou ãtenáfii stále vyjádfiit

v celostátní anketû Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu k tomu, která kníÏ-

ka je pro nû nejzajímavûj‰í, nejãtenûj‰í, zkrátka nej ...

Jak si vybrat svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Nejoblíbenûj‰í knihu lze vybírat podle nejrÛznûj‰ích hledisek a kaÏd˘

musí rozhodnout, které je pro nûj nejdÛleÏitûj‰í. MÛÏe to b˘t napfiíklad:

- kniha, která mû nejvíce ovlivnila

- kniha, ke které se ãasto vracím

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

- 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 jedinou na pust˘ ostrov apod.

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00, So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.
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Dovoluji si vás tímto struãn˘m Ïivotopisem pozvat na veãer pln˘ pohody, vlídného

slova a hlavnû pûkn˘ch písniãek z pera takov˘ch velikánÛ jako Gordon Lightfoot,

Don Williams, Jan Nedvûd. Texty jsou od mého pfiítele a spolupracovníka ve Spirituál

kvintetu Du‰ana Vanãury. Dovolím si zahrát i písnû z mého pera. Chcete-li si odpoãi-

nout, budeme se na vás tû‰it. Franti‰ek Nedvûd a skupina Druhé podání

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno,  Út - So: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, Ne: 13.00 - 16.00

Krajina vnitfiního neklidu

V úter˘ 4. kvûtna zahájilo r˘mafiov-
ské muzeum vernisáÏí novou v˘stavu.
Tentokrát do na‰ich drsn˘ch konãin
jejím prostfiednictvím zavítalo maleb-
né Vala‰sko v obrazech roÏnovského
malífie Jaroslava Frydrycha.
KdyÏ si prohlíÏíte kresby tohoto

rodáka z KromûfiíÏe (narozen

1928), kter˘ proÏil cel˘ Ïivot na

Vala‰sku, ocitnete se v my‰len-

kách mezi rouben˘mi i zdûn˘mi

chalupami, rozeset˘mi po kop-

cích, které zná dne‰ní ãlovûk snad

uÏ jen z roÏnovského muzea v pfií-

rodû (ostatnû Frydrych je zde, na

vala‰ském Slavínû v roÏnovském

skanzenu, pohfiben). Portréty ze-

mit˘ch obyvatel tohoto kraje ve

vût‰í v˘stavní síni r˘mafiovského

muzea i krajiny se skromn˘mi

staveními, jimÏ byla vûnována

men‰í místnost, pÛsobí témûfi

folklórním dojmem, ov‰em „lido-

vé“ jsou obrazy skuteãnû jen po

stránce tematické.

Jaroslav Frydrych získal v˘tvarné

vzdûlání pfii studiích na pedago-

gické fakultû v Olomouci u prof.

Jana Zrzavého a poté na Vysoké

‰kole umûleckoprÛmyslové

v Praze u prof. Antonína Pelce.

Absolutoria dosáhl u prof.

Antonína Strnadela v roce 1965.

Pfies své akademické vzdûlání ne-

tvofiil Frydrych pouhé etnografic-

ké studie z Vala‰ska, jak bychom

ãekali. Jeho díla jsou prostoupena

osobní zku‰eností a vyzafiují blíz-

k˘ vztah autora k zobrazenému.

Spí‰e neÏ pouh˘m umûleck˘m

ztvárnûním vnûj‰í skuteãnosti

jsou kronikáfisk˘m záznamem

malífiova Ïivota. Pamûtníci doklá-

dají, Ïe Frydrych dfiíve neÏ zaãal

malovat, musel krajinu i její oby-

vatele dÛvûrnû poznat, zaÏít do-

slova na vlastní kÛÏi. A právû pro-

to zachycují kresby uhlem nebo

pastelem i oleje více neÏ jen po-

vrch ãi dojem.

Frydrych si vybírá individuality -

svérázné tváfie, z nichÏ lze vyãíst

tvrd˘ Ïivot horalÛ, osobité posta-

vy vesnick˘ch muÏÛ a Ïen,

i v krajináfiské oblasti to jsou ze-

jména samostatnû stojící, ma-

jestátní stromy nebo skupinky ko-

‰at˘ch a rÛznû pokroucen˘ch veli-

kánÛ, stínících venkovské samoty.

TfiebaÏe je Vala‰sko krajem ma-

lebn˘m a zdánlivû poklidn˘m,

malífiov˘mi obrazy proniká siln˘

vnitfiní neklid a dramatiãnost.

Jaroslav Frydrych zemfiel pfied ãtr-

nácti lety. Vût‰ina jeho v˘stav se 

uskuteãnila aÏ posmrtnû, pfiede-

v‰ím péãí jeho Ïeny Vûry, která se 

úãastnila i zahájení r˘mafiovské ex-

pozice. VernisáÏ uvedl vzpomín-

kou na vala‰ského malífie fotograf

Jindfiich ·treit, FrydrychÛv pfiítel

a jeden z pamûtníkÛ jeho Ïivotních

osudÛ. Díla Jaroslava Frydrycha

vznikala v dobû industrializace

venkova, v dobû, kdy se hodnoty,

jako folklór a tradiãní zpÛsob Ïivo-

ta, postupnû stíraly, pfiípadnû vtûs-

návaly pod hlaviãku ideologizova-

né pseudolidovosti, a ve své nepo-

ru‰ené podobû pfietrvávaly jen na

odlehl˘ch horsk˘ch samotách.

I proto snad Frydrychovy obrazy

pÛsobí dojmem, Ïe vznikly mno-

hem, mnohem dfiíve a dokumentu-

jí skuteãnost, která je uÏ nenávratnû

pryã.  ZN

Motto: Nejslavnûj‰í je pro ãlovûka pocit dobra a pravdy, které jsou v pfiírodû nepomíjivé. Jaroslav Frydrych

Franti‰ek Nedvûd
Narodil se v roce 1947 v Praze, ale spous-

tu ãasu trávil v Lukách pod Medníkem, kde

nyní Ïije s rodinou. Na zaãátku sedmdesá-

t˘ch let zaãínal s bigbítem, pozdûji spolu-

zaloÏil trampskou skupinu Toronto. Od ro-

ku 1975 byl ãlenem Spirituál kvintetu

a Toronto se pfiejmenovalo na Brontosaury.

Od roku 1992 hrál ve dvojici s bratrem

Janem, v roce 1996 naplnili strahovsk˘ sta-

dión na koncertû u pfiíleÏitosti Janov˘ch

padesátin, kter˘ nav‰tívilo asi 70 tisíc di-

vákÛ. V tom samém roce nahráli poslední

spoleãn˘ projekt Pasáãek hvûzd, v devade-

sátém sedmém se roze‰li. V roce 1998

vznikla po rozchodu bratfií NedvûdÛ skupi-

na Druhé podání pod vedením Franti‰ka

Nedvûda. Franti‰ek pomáhal skupinû

Pfiíbuzní a o rok pozdûji vydal sólové al-

bum Neváhej a vejdi, potom Druhé podání
a Tfietí pokus. Nedávno vy‰la deska âtvrtá
sada.

Skupina Druhé podání se skládá z hráãÛ re-

nomovan˘ch skupin Fe‰áci - Tomá‰

Suchomel, Jaromír Rygl a Milo‰ Slezák -

a Rangers - Jifií Kale‰.

Franti‰ek pro‰el mnoha Ïivotními peripeti-

emi, ãesk˘mi hudebními fanou‰ky je milo-

ván i nenávidûn. Nechává jej to pr˘ v klidu,

i kdyÏ díky své popularitû o mnohé pfii‰el.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve na koncert

Franti‰ek Nedvûd
a Druhé podání

21. kvûtna 2004
v 19.30 v sále SVâ

vstupné:
150 Kã

pfiedprodej:
knihkupectví
p. La‰tuvky

V R˘mafiovû zahraje
Franti‰ek Nedvûd

Foto: internet
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pátek 14. kvûtna 19.30

Fricassé
Anekdota (âR 2002)

Krátk˘ film o jídle, je‰itnosti a o tom, co se mÛÏe stát, kdyÏ musí mít
opravdov˘ gurmán poslední slovo za kaÏdou cenu. Pilotní snímek
chystaného cyklu Aperitivy.

Kámo‰
Komedie (Norsko 2003)

Film o dvojici poveden˘ch pfiátel, ktefií mají jedin˘ cíl - pofiádnû se ba-
vit. Nûkteré ze sv˘ch akcí si nahrávají na video. Nahrávky se jednou
náhodou dostanou do rukou fieditele televize a ten obûma mladíkÛm
nabídne, aby vytvofiili vlastní televizní pofiad. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 15. kvûtna 19.30

Poslední samuraj
DobrodruÏn˘ - historick˘ (USA 2003)

Tváfií v tváfi nepfiíteli v sobû objevil srdce a du‰i bojovníka. Americk˘
kapitán Algren je unesen samuraji a zcela propadne obdivu k jejich tra-
dicím a zpÛsobu Ïivota. V hlavní roli: Tom Cruise. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 21. kvûtna 19.30

Siln˘ kafe
Komedie (âR/Island/Slovensko 2003)

Hofiká komedie o lásce, o cestû od vá‰nû k hysterii a zpátky, o opovr-
hování nevûrou, kromû té, které se sami dopou‰tíme, a o maliãkostech,
jako je kariéra nebo fiíct nûkomu, Ïe ho milujete. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 22. kvûtna 19.30

Král zlodûjÛ
Drama (SR/âR/Nûmecko/Rakousko/Francie 2003)

Novodob˘ pfiíbûh Olivera Twista. Desetilet˘ ukrajinsk˘ chlapec Barbu je
prodán b˘valému cirkusovému artistovi Carusovi, kter˘ ho propa‰uje do
Berlína, kde ho zasvûtí do tajÛ krádeÏí a zlodûjin. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 28. kvûtna 19.30

Dogville
Drama (Dánsko/·védsko/Francie 2003)

Dogville je malé mûsteãko ve Skalist˘ch horách, kde má v‰e svÛj
zabûhnut˘ fiád. Jednoho dne se zde v‰ak objeví mladá pÛvabná Ïe-
na Grace, která hledá úkryt pfied gangstery. Nov˘ film Larse von
Triera. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 29. kvûtna 19.30

Jeepers Creepers 2
Horor (USA 2003)

ZrÛdné netop˘fií monstrum zvané Creeper, Ïízniv˘ feÈák laãn˘ krve, 
opût pfiichází. Po dlouhém spánku plánuje s morbidní chutí stra‰idelnou
hostinu, kterou si chce stÛj co stÛj dokonale uÏít. Pfiístupn˘ od 15 let

!! Promítání v nedûli zru‰eno !!
! V pátek promítáme od 19.30 !

a Filmového klubu

Siln˘ kafe ze zapadákova
Je libo nová ãeská tragikomedie o mlad˘ch lidech a jejich spletit˘ch vzta-

zích (nûco mezi Samotáfii, Knoflíkáfii a V̆ letem) nebo radûji trochu tem-

ného trierovského experimentování (s diváckou trpûlivostí pfiinejmen-

‰ím)? Filmov˘ klub nabízí obojí, staãí si jen vybrat. V obou pfiípadech to

ov‰em mÛÏe b˘t docela siln˘ kafe.

Vstoupili jsme do Evropské unie. Co od toho mÛÏeme ãekat v oblasti fil-

mu? Nejspí‰ vût‰í spolupráci mezi ãesk˘mi a zahraniãními filmafii. âeské

herce v cizích filmech a naopak. Velké koprodukãní t˘my natáãející

v ãeském prostfiedí velkofilmy napfiíklad o francouzské historii (ostatnû to

uÏ tu bylo i dfiíve). Ale bude potom je‰tû ãeská kinematografie sama se-

bou? Copak mÛÏe tfieba islandsk˘ reÏisér natoãit ãesk˘ film s Chorvatem

a Finkou v hlavních rolích? Zdálo by se, Ïe to moÏné není, ale kupodivu

takov˘ film uÏ vznikl - Siln˘ kafe reÏiséra Börkura Gunnarssona, absol-

venta praÏské FAMU.

âe‰ka Renata (Markéta Coufalová) a Finka egyptského pÛvodu Maya

(Kaisa Elramly) jsou spoluÏaãky ze základní ‰koly (!). Deset let se nevi-

dûly, ale pak se náhodou potkaly a vzaly si do hlavy, Ïe si spoleãnû s part-

nery vyrazí na v˘let do mûsteãka svého dûtství - âeského ·ternberka.

Egoistick˘ reÏisér David (Martin Hofmann), kter˘ patfií k Renatû, a neús-

pû‰n˘ herec Tomislav (Îán Loose), jenÏ za Mayou pfiijel z Balkánu, tím

nápadem tolik nad‰ení nejsou, nicménû se podvolí. Takov˘ v˘let letní pfií-

rodou mÛÏe b˘t docela pfiíjemn˘m rozpt˘lením. Kdyby ov‰em lidé, ktefií

se ho úãastní, nebyli takoví, jací jsou. Kdyby Renata nebyla pfiecitlivûlá,

Maya hysterická, David mûl aspoÀ trochu rád pfiírodu a nûkoho jiného

neÏ sebe a Tomislav nebyl natolik pohodáfi, aÏ se zdá, Ïe ho nic nezajímá.

Cesta nesourodé ãtvefiice povede nejen do míst dûtství, ale i pod povrch

jejich nevyrovnan˘ch vztahÛ, a jakmile do hry vstoupí dal‰í figurky - fra-

jírek Honza a jeho mlad‰í, filosoficky zaloÏen˘ bratr Láìa - zmûní se ne-

vinn˘ v˘let v malé drama.

Na generaãní tragikomedie jsme si v ãeské tvorbû uÏ docela zvykli (pfii-

pomeÀme alespoÀ Samotáfie, Návrat idiota nebo Nudu v Brnû),

Gunnarsson nám ov‰em nabízí docela nov˘ pohled - pohled cizince Ïijí-

cího v Praze, kter˘ se na ãeskou realitu dívá trochu potmû‰ile a ironicky,

nicménû s velkou dávkou laskavého humoru - a pfiitom toãí vlastnû o so-

bû. Stejnû jako v Nudû v Brnû si v jeho snímku zahráli neokoukaní herci

(s v˘jimkou Hany Maciuchové a Jifiího Lábuse), na nichÏ leÏela velká mí-

ra zodpovûdnosti za jednání postav (natáãení filmu pr˘ bylo ponûkud ne-

vázané a spontánní). V̆ znamnou roli hraje i soundtrack, kritikou hodno-

cen˘ velmi kladnû, nûkdy dokonce jako nejsilnûj‰í stránka filmu. TakÏe,

pokud se chcete nauãit pár nov˘ch hlá‰ek nebo prostû jen vidût dal‰í, ten-

tokrát údajnû skuteãnû nezávisl˘ a pravdiv˘, a pfiitom zábavn˘ film

o mlad˘ch lidech, je Siln˘ kafe pro vás to pravé ofiechové.

Pro ty, ktefií se rádi nofií hloubûji do temného lidského nitra neÏ jen pod

povrch neupfiímn˘ch partnersk˘ch vztahÛ, je v nabídce Filmového klubu

pfiipraveno nejnovûj‰í dílo jedné z nejv˘raznûj‰ích filmafisk˘ch osobnos-

tí souãasnosti, dánského reÏiséra Larse von Triera, Dogville. Autor po-

dobnû jako v muzikálovém Tanci v temnotách situoval dûj do Ameriky

(kterou nikdy nenav‰tívil), pfiesnûji do zapadákova kdesi ve Skalist˘ch

horách v období hospodáfiské krize 30. let. „Psí mûsteãko“ se stává úto-

ãi‰tûm jeho hlavní hrdinky Grace (Nicole Kidman), prchající pfied gang-

stery i policií. Konzervativní komunita sice bezbrannou dívku pfiijme

a poskytne jí úkryt, postupnû v‰ak za své „dobrodiní“ zaãne poÏadovat

odmûnu. Grace (nomen omen laskavosti, ctnosti a pÛvabu) se nejprve stá-

vá pomocnicí, poté sluÏkou a nakonec zneuÏívanou otrokyní.

Námût blíÏící se podobenství o pokrytecké morálce malomûstské spoleã-

nosti i dûjové schéma filmu bezdûãnû upomíná na snímek Julian Po
Alana Wadea (1997). Dogville v‰ak tematicky navazuje pfiedev‰ím na

vlastní Trierovy filmy Prolomit vlny, Idioti a Tanec v temnotách, jejichÏ

hlavní zápletku tvofií stfiet zkostnatûl˘ch pravidel spoleãnosti s nadlidskou 

obûtavostí hlavních hrdinek (v pfiípadû Dogville má ov‰em tento souboj

ponûkud jin˘ závûr). Recenzenti také rádi poukazují na pfievrácenou ana-

logii osudu Grace a novozákonního pfiíbûhu o poniÏovaném Spasiteli.

Film je v‰ak dílem zajímav˘m pfiedev‰ím po stránce formální - cel˘ pfií-

bûh se totiÏ odehrává jakoby na divadelní scénû, na pÛdorysu mûsteãka,

kter˘ je pouze nakreslen na podlaze studia a doplnûn nûkolika rekvizita-

mi. Ostatnû inspiraci brechtovsk˘m epick˘m divadlem Trier nepopírá.

Experimentální nakládání s prostorem pfiitom nezÛstává jen samoúãelnou

finesou, ale pÛsobí jako v˘znamotvorn˘ prvek, umocÀující dramatickou,

aÏ fantasmagorickou atmosféru pfiíbûhu. Pfiíznivci trierovské, tj. stále

znovu pfiekvapující, poetiky se tedy mohou urãitû tû‰it na zcela nev‰ední

záÏitek. ZN
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Stejnû jako na R˘mafiovsku, i na

Sovinci do‰lo za protestantsk˘ch

majitelÛ panství k hromadné

konverzi k luterskému vyznání,

hrstka zbyl˘ch katolíkÛ témûfi

podlehla silnému nátlaku, ba ze

strachu radûji odmítala i misii 

olomouck˘ch jesuitÛ, aby se je-

jich dosavadní situace je‰tû ne-

zhor‰ila. Nejv˘znamnûj‰ím cent-

rem evangelíkÛ se stalo

RyÏovi‰tû je‰tû pfied rokem

1570, kdy se zde objevil první

pastor. Jan Kobylka stejnû jako

pfiedchozí Ederové nové nábo-

Ïenství horlivû podporoval. Mezi

protestantsk˘mi knûÏími se na‰la

fiada vynikajících vzdûlancÛ nad

úrovní své doby. Kromû ryÏo-

vi‰Èského Gabriela a jeho pfiíbuz-

n˘ch nutno uvést i peãlivû vybí-

rané sovinecké dvorní kazatele,

mezi nimiÏ dominuje velmi uãe-

n˘ a neménû v˘mluvn˘ teolog

Filip Barbatus, a zÛstává jejich

zásluhou, Ïe brány hradu i pan-

ství zÛstaly uzavfieny fanatick˘m

‰v˘carsk˘m kalvinistÛm.

Jifiíkov‰tí pastofii zároveÀ zastá-

vali funkci církevních inspekto-

rÛ, ale obãas ji vykonávali

i Barbatovi sovineãtí nástupci

Eliá‰ Gambinus ãi Jifií Irlichus

(Irlich). Jan Kobylka se svou Ïe-

nou prosluli nejen co ochránci lu-

terství, ale i zakladatelé a obno-

vitelé kostelÛ v Dolní Mora-vici

(1592-3), 1603 v Pasece, 1606

v Jifiíkovû, 1608 ve Velké ·táhli,

kde byl na vrchol vûÏe 

upevnûn meã s pÛlmûsícem a os-

micípou hvûzdou, „v‰e vyková-

no levnû a dobfie ze zbraní dûdiã-

ného nepfiítele kfiesÈanského

jména /TurkÛ/“. PÛvodnû dfievû-

né nebo men‰í kostelíky v fiadû

míst nahradily vût‰í kamenné,

v Lomnici a Bfiidliãné 1603, roz-

‰ífiení stávajících a nápad-

n˘ch pfiestaveb se do-

ãkaly 1610-14 Tûcha-

nov, Sovinec aj.

Panství nezÛstalo

u‰etfieno ani rÛz-

n˘ch epidemií, jeÏ

od nepamûti posti-

hovaly celou Evro-

pu. 1590 umírali li-

dé na epidemii ne‰to-

vic a za necel˘ch de-

vût let stál „zl˘ mor“ Ïi-

vot tfiicet lidí. 1604 mor

rychle pfie‰el a zanechal za sebou

jen sedm mrtv˘ch. Ne‰tovice se

vrátily je‰tû v letech 1614-15.

NeboÏtíky nenahradili jen domá-

cí, ale pfiedev‰ím vlny pfiicháze-

jících kolonistÛ. Také novû naro-

zené dûti rozmnoÏovaly poãet

poddan˘ch, v letech 1594, 1596,

1598 a 1612 se narodilo 1 524

dûtí, poslouchejte dne‰ní statisti-

kové, ale stejné období zazna-

menalo jen 1 087 úmrtí. Jen

v Bfiidliãné se v letech 1601-3,

1605-7, 1612-13 narodilo 280

dûtí a jen 203 osob zemfielo.

Dokonce se vyskytly i neuvûfii-

telné pfiípady dlouhovûkosti 

- 4. 2. 1610 zde zemfiel Jan

Schreiber z R˘mafiova ve vûku

102 let, a 1612 Jan Ruprecht do-

konce ve vûku neuvûfiiteln˘ch

115 let, zaÏil tedy je‰tû Ladislava

Jagellonského i ne‰Èastnou bitvu

u Moháãe. RyÏovi‰tû mûlo od

EderÛ (1591) také ‰pitál pro celé

panství v místech pozdûj‰ího

klá‰tera. Zamûstnával správce,

‰afáfie a hospodyni a k jeho pfii-

taÏlivosti jistû málo pfiispí-

valo místo ‰pitálního

hrobníka.

BohuÏel ani Sovi-

necku se nevyhnula

dûsivá povûrãivost

horalÛ i jejich pá-

na, a tak tmu, ne-

vysvûtlitelná úmr-

tí, pfiírodní katastro-

fy, epidemie a jiné

jevy provázela víra

v ãarodûjnice ãi vlko-

dlaky a upíry je‰tû dlouho

pfied velkou válkou. Dne 26. 1.

1592 bylo pohfibeno tûlo pode-

zfielé Gritty z Arnoltic aÏ na pfií-

kaz vrchnosti (neboÏka neztuhla

v pfiedpokládaném ãase) a k dal-

‰ím pfiípadÛm do‰lo je‰tû v le-

tech 1599 a 1600. Dne 26. 8.

1603 zemfiel „oãarovan˘“ Jifií

Glier. 1606 opût v Arnolticích po-

hfibil po dlouh˘ch prÛtazích svou

Ïenu sedlák Jakub Schrot, star‰í

s kantorem si „nevûdûli rady“

s netuhnoucím tûlem a teprve ro-

zumn˘ rychtáfi z v˘‰e své moci

nafiídil normální pohfieb. KdyÏ

dovezli domÛ z Hranic tûlo mla-

dého utonulého ryÏovi‰Èského

tovary‰e, kterého známí pfiemlu-

vili, aby se pfiehfiát˘ vykoupal ve

studené Beãvû, usoudil pastor

podle skvrny na krku, Ïe jej ne-

utopil vír, ale nûjak˘ vodní

duch. KaÏdá nevolnost ãi bezvû-

domí se pfiiãítalo ãernému nebo

tomu vzadu, slovo ìábel lidé vy-

slovovali jen neradi, co kdyby

se náhle zjevil v sirném odéru. 

18. dubna 1610 zesnula a po-

chována v Bfiidliãné vdova po

Jakubu Zimmerovi, potenciální

ãarodûjnice. Zanedlouho tûlo ry-

Ïovi‰Èsk˘ kat znovu vykopal

a rozãtvrtil, neboÈ její duch „na

tûlo i dobytek útoãil“. Smutn˘

precedent vyvolal dal‰í vlnu 

ohavností. 1610 zabránil vajg-

lovsk˘ rychtáfi pfies protesty dûtí

zemfielé pochovat Martu

Scharovou, která zesnula 21. 4.,

a tu se pr˘ „ìábel mocnû proje-

vil, ‰kodíc lidem i dobytku“. Její

tûlo nechala vrchnost 6. kvûtna

spálit. Ve stejném roce a ve stej-

né vsi pohfibili ãtvrtou Ïenu

Joná‰e Wernera v lese je‰tû dfií-

ve, neÏ se mohla „projevit“,

a její hrob zavalili velk˘mi bal-

vany, aby nemohla po nocích

„vystupovat z hrobu a ubliÏo-

vat Ïiv˘m“. Vrchnost zakázala

návrat mrtvé na kfiesÈansk˘

hfibitov. 1611 v lese pohfibívali

dal‰ího. Ke cti nûkolikrát vzpo-

menutého ryÏovi‰Èského pasto-

ra Gabriela nutno pfiiãíst, Ïe

proti zlé povûfie tvrdû kázal

a napadl téÏ místního hrobníka,

kter˘ pomluvy o mrtv˘ch ‰ífiil,

neboÈ „nehodní lidé nyní jako

dfiíve hanebnû jednají a lÏou“.

Nutno bohuÏel téÏ pfiiznat, Ïe

mezi ostatními luteránsk˘mi

kazateli byl svûtlou v˘jimkou. 

Mgr. Jifií Karel

Horliví ochránci protestantÛ Anna Ederovna a Jan star‰í Kobylka z Kobylí
Z historie

V sobotu 1. a v nedûli 2. kvûtna se brána hradu Sovince otevfiela pro ná-

v‰tûvníky jiÏ podruhé v leto‰ní sezónû a organizátofii po úspû‰né Pomlázkové

veselici a velikonoãním jarmarku nabídli zájemcÛm program z tajemn˘m ná-

zvem Pfiízrak z temné vûÏe a Pálení ãarodûjnic. Ve skuteãnosti se jednalo

o m˘ticko-démonick˘ program. Kromû tradiãních vystoupení kejklífiÛ, diva-

delníkÛ a lidov˘ch fiemeslníkÛ v programu nechybûly ani tradiãní ‰ermífiské

souboje. Svou doved-

nost v ovládání nej-

rÛznûj‰ích historic-

k˘ch zbraní publiku

pfiedvedly skupiny

scénického ‰ermu

Allegros a Remember.

Sobotní veãer patfiil

pfiedev‰ím plivaãÛm

ohnû a ohÀové show.

Na programu bylo ta-

ké pálení ãarodûjnic,

peãení hadÛ a pití lek-

tvarÛ. ZUP

Láry fáry do pohádky
aneb Pohádkov˘ hrad dûtem

PrÛchod pohádkov˘m hra-

dem, dovednosti s biãem

a ‰vihadly. Hry, soutûÏe a dût-

sk˘ rytífisk˘ turnaj, soutûÏ

v malování pohádkov˘ch by-

tostí. Pohádky, divadlo a tûÏ-

koodûnci v plné zbroji, Ïong-

lér Dekl. Tak to je jen zlomek

toho, co bude k vidûní na hra-

dû Sovinci pfii nadcházející

akci, která se uskuteãní o ví-

kendu 22. a 23. kvûtna.

Poprvé se zde pfiedstaví

Budu show a pohádka Peklo
v Pekle. Zajímavostí pro dûti

mohou b˘t i my‰í závody
a sobotní veãer bude tradiãnû

patfiit ohÀové show.

V programu se dále pfiedstaví

kejklífiské sdruÏení

Vagabundus a mistr kejklífi

Zdenûk Vlãek, kouzelník

âenda, dûtsk˘ divadelní sou-

bor Sluneãník, divadelní

soubory Samotáfii a Magnet,
‰ermífii Tartas a Adamité
a v neposlední fiadû ‰ermífi-

sko-divadelní spoleãnost

Cordiallo.

Program je naplánován v so-
botu od 9.00 - 20.00 a v ne-
dûli od 9.00 - 18.00 hodin.

BliÏ‰í informace poskytnou

na tel.: 777 205 029. JiKo

Akce hradu Sovinec Pozvánka na dal‰í akci

Foto: David Komínek
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Co moÏná nevíte

Beltine - první máj po keltsku
Beltine, slaven˘ 1. kvûtna, b˘val jedním z nej-

dÛleÏitûj‰ích svátkÛ v celém keltském svûtû.

B˘val to svátek natolik oblíben˘, Ïe jeho tra-

dice nebyla zlomena ani pfiicházející fiímskou

ãi germánskou nadvládou, ani po staletí trva-

jící snahou kfiesÈanské církve. V rÛzné, více-

ménû zdeformované podobû lze vystopovat

tradice tohoto svátku v oslavách ValpurÏiny

noci, ve zvyku „pálení ãarodûjnic“, lidov˘ch

májov˘ch veselicích, a dokonce i „moder-

ním“ odboráfiském Svátku práce (pfiiãemÏ pÛ-

vodnû kvûtinami ozdobené domy a opentlené

proutky vystfiídaly prapory a transparenty).

Slovo Beltine pochází ze slovního základu „ti-

ne“ nebo „teine“, coÏ znaãilo ve starokelt‰tinû

„oheÀ“. Beltine byl potom chápán jako oheÀ

k uctûní boha Belena (Bel, Belenos). Na po-

ãest tohoto boha se v pfiedveãer 30. dubna za-

paloval posvátn˘ oheÀ, jenÏ byl nejdÛleÏitûj-

‰ím atributem svátku.

Nejprve se zhá‰ely ohnû v celé obci, aby moh-

ly b˘t pozdûji zaÏehnuty od ohnû hlavního,

kter˘ zakládali druidové. Na peãlivû vybrané

místo byl vyryt velk˘ ãtverec. Ten byl rozdû-

len na devût stejn˘ch ãtvercov˘ch dílÛ. Potom

ovaté (niÏ‰í knûÏí) pfiinesli na hranici devût

druhÛ dfieva posvátn˘ch stromÛ - na kaÏd˘

ãtverec jeden druh. O jaké druhy asi ‰lo, dnes

mÛÏeme pouze odhadovat, víme jen, Ïe nej-

dÛleÏitûj‰í místo ve stfiedu zaujímal dub, kter˘

byl také první slavnostnû zapalován od dubo-

v˘ch tfiísek v rukou druidÛ. Dfievo v ostatních

ãtvercích bylo pak zapalováno postupnû ve

smûru hodinov˘ch ruãiãek. V této ceremonii

mÛÏeme spatfiovat známou symboliku: po-

svátné ãíslo devût a osm okrajov˘ch ãtvercÛ,

znázorÀujících hlavní svátky roku.

OheÀ (i jeho d˘m) zaÏehnut˘ o Beltinu byl

povaÏován za oãi‰Èující a chránící zdraví lidí

i zvífiat. Proto se pofiádaly tance kolem tohoto

ohnû, spojené s jeho pfieskakováním, a jeho

d˘mem se provádûl dobytek.

RÛzn˘ch obfiadÛ a zvyklostí spojen˘ch

s Beltinem je mnohem víc. JiÏ z keltsk˘ch dob

se traduje zvyk vztyãování jarní májky sym-

bolizující spojení mocností zemû a nebe.

Májka b˘vala zpravidla z kmene bfiízy, poma-

lována ãerven˘mi a bíl˘mi spirálami a na vr-

cholu ozdobena vûtviãkami hlohu. Také ko-

lem májky bylo zvykem tanãit kruhové tance,

které, jak se vûfiilo, posilovaly pÛdu.

Beltine byl tradiãním svátkem milencÛ, ktefií

se vzájemnû obdarovávali vûncem z bfiezové-

ho proutí, coÏ mûlo asi stejn˘ v˘znam jako

dne‰ní v˘mûna zásnubních prst˘nkÛ. Byly téÏ

spoleãensky tolerovány v˘lety milencÛ do

pfiírody ke vzájemnému zasvûcení do tajÛ lás-

ky. Keltové v‰ak poznali i tak „moderní“ jev,

jak˘m je rozvod. Jejich manÏelství, tradiãnû 

uzavíraná o Lugnasadu (kolem 1. srpna), bylo

moÏné po uplynutí necelého roku - bûhem

Beltinu - bez problémÛ ukonãit.

O Beltinu se také lidé vypravovali k blízk˘m

menhirÛm, o nichÏ vûfiili, Ïe v tento den jim

pomohou splnit nejrÛznûj‰í pfiání. O beltinské

noci si slavnostnû zdobili své pfiíbytky vûtviã-

kami cesmíny, hlohu a jefiábu, protoÏe ráno

mûlo vycházející Slunce spatfiit jiÏ takto vy-

zdoben˘ dÛm. Vûfiilo se, Ïe Ïeny, které si

ozdobí hlavu vûncem z jefiábu a na obliãej si

nanesou kapky rosy z hlohov˘ch poupat, si

tím zajistí u bohÛ krásu. Ráno pak lid pod ve-

dením druidÛ slavnostnû vítal vycházející

Slunce.

A kdyÏ jsme u tûch m˘tÛ: tam, kde roste spo-

lu dub, jasan a hloh, je pr˘ moÏné o beltinské

noci spatfiit skfiítky. Nevûfiíte? JiKo
(ãerpáno z internetu)

Zhoupni se do Evropy v rytmu rocku
Nezávisle na oficiálních oslavách
vstupu âeské republiky do Evropské
unie, které probûhly s men‰ím pfied-
stihem na námûstí Míru uÏ ve ãtvr-
tek 29. dubna, uspofiádali svÛj první
„evropsk˘“ koncert také zdej‰í roc-
kefii. V sobotu 1. kvûtna se se‰lo
v restauraci U Hrozna pût kapel
z R˘mafiova a Bfiidliãné na akci s ná-
zvem Rock to EU.
Îe má slovo rock hned nûkolik

rÛzn˘ch v˘znamÛ, ví kaÏdé malé

anglofonní dítû. A Ïe rocker není

jen muzikant vyznávající hudbu

tvrdou „jako skála“, ale taky „ten,

kdo se houpá“, uÏ není tfieba ani

dodávat. AÈ uÏ jste rocker nebo

rocker, na sobotním koncertû, kte-

r˘ nabídl jak˘si prÛfiez r˘mafiov-

sko-bfiidliãenskou rockovou scé-

nou, jste si rozhodnû pfii‰li na své.

Jako první se na pódiu pfiedsta-

vila Ïivoucí legenda, kapela

Rotor, jejíÏ frontman Ivan

Sigmund byl hlavním pofiadate-

lem i zvukafiem koncertu.

Bluesové a rock’n’rollové hity

takov˘ch osobností svûtové pro-

slulosti jako Eric Clapton nebo

Jimmi Hendrix v podání r˘ma-

fiovsk˘ch RotorÛ navodily poho-

dovou atmosféru a potû‰ily

zvlá‰tû ty „houpající se“.

Vystoupení od vystoupení se pfii-

tvrzovalo. Jako druhá zahrála za-

tím nepfiíli‰ známá kapela

William Czech, která má ov‰em

v‰echny pfiedpoklady stát se

vbrzku velice známou (disponu-

je uÏ dokonce vlastním CD s ná-

zvem Mark˘z de Sade). S bratry

Havelkov˘mi v popfiedí a míst-

ními hudebními pojmy, (bas)ky-

taristou Petrem Skryjou a bube-

níkem Pavlem I‰tokem, v pozadí

vsadil William Czech na hutn˘,

ale melodick˘ art-rock.

R˘mafiov‰tí mûli moÏnost kapelu

poprvé sly‰et uÏ pfii ãtvrteãních

oslavách vstupu do EU na ná-

mûstí, nicménû jejich vystoupení

u Hrozna bylo je‰tû o dva stupnû

lep‰í.

V hlavním ãase nastoupila stáli-

ce místní hudební scény The

Pant z Bfiidliãné, kterou dobfie

znají náv‰tûvníci Letnic a po-

dobn˘ch rockov˘ch festivalÛ.

Kapela je typická sv˘m technic-

ky propracovan˘m klasick˘m

rockem a profesionálnû zvládnu-

t˘m jevi‰tním projevem, jemuÏ

se nezpronevûfiila ani tentokrát,

tfiebaÏe publikum se nechávalo

zlákat na taneãní parket jen vel-

mi pozvolna.

Rychl˘ nástup fanou‰kÛ na se-

be naopak nenechal dlouho ãe-

kat, jakmile z pódia zaznûly

první akordy v podání kapely

Moskviã (psáno více ménû rus-

ky). Tato r˘mafiovsko-opavská

formace rozpohybovala obe-

censtvo rytmick˘m ska-pun-

kem, oÏivujícím dominantní

hudební proudy místní subkul-

tury o styl, kter˘ v na‰ich kon-

ãinách donedávna chybûl.

Chytlavé ska, místy zvolÀující

do kolébavého raegae, ãi nao-

pak zrychlující aÏ k punkov˘m

mazaãkám, se u nás, jak se zdá,

velmi dobfie ujalo.

Poslední se pfied mikrofony po-

stavila hardcoreová kapela

Hechitera, která dovr‰ila smûfio-

vání celého koncertu od maxi-

mální pohody k maximálnímu

„nátûru“. Také tato skupina si uÏ

na‰la celou fiadu vûrn˘ch fanou‰-

kÛ a postupnû se propracovala

k urãité technické dokonalosti

a v˘razové osobitosti. Pro ty,

ktefií nepadli únavou a mûli dost

sil vrhnout se do víru hopsání, to

byla skvûlá teãka. ZN



KaÏd˘ poslední pátek v mûsíci

se místní folková skupina

Keltgrass Band schází ve

Stránském, aby zahrála náhod-

n˘m i skalním posluchaãÛm,

chalupáfiÛm ãi pfiespolÀákÛm.

Poslední dubnov˘ pátek tomu

v‰ak bylo jinak. Kapela si dala

dostaveníãko ve vajglovské hos-

podû, aby tam naposledy zahrála

ve „Starém svûtû“. „Je to spí‰
taková metafora. Nûkdo bude

o pÛlnoci vítat ãlenství
v Evropské unii, my se je‰tû pfied
pÛlnoci rozlouãíme se Star˘m
svûtem,“ fiekl k netradiãní pro-

dukci Keltgrass Bandu její ‰éf-

muzikant Petr Schäfer.

A hráli. Minuta pfied pÛlnocí.

Muzikanti zaãali hrát ãeskou

hymnu. Celá hospoda - nûco ko-

lem osmdesáti ‰tamgastÛ - po-

vstala a bez jediného slova se

dÛstojnû rozlouãila se Star˘m

svûtem a pfiivítala vstup na‰í

vlasti do Evropské unie. „Nûco
tak spontánního se hned tak ne-
vidí. Dost mû to pfiekvapilo a byl
to úÏasn˘ pocit,“ fiíká s neskr˘-

vanou dojatostí Petr Schäfer

a dodává, Ïe hlavním cílem ka-

pely bylo jako vÏdy pobavit po-

sluchaãe, coÏ se podle ohlasu 

obecenstva asi povedlo. „Pfii-
pravujeme více podobn˘ch akcí
a první z nich bude pod zá‰titou

obecnû prospû‰né spoleãnosti
Sovinecko hned první den vstupu
do unie, a to akce s názvem Do
Evropy po ãisté cestû,“ doplnil

Schäfer a pozval po produkci ve

vajglovské hospodû v‰echny,

kter˘m záleÏí na tom, aby Ïili

v ãistém prostfiedí, prvního kvût-

na na dobroãinnou akci, jejímÏ

cílem bylo vyãistit okolí silnice

vedoucí z R˘mafiova do

Stránského. JiKo
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Finance z koncertu jsou urãeny dûtskému domovu
V˘tûÏek z koncertu Muzikanti dûtem,
kter˘ se uskuteãnil v Bfiidliãné, po-
putuje do Dûtského domova v Jano-
vicích u R˘mafiova.
Pod zá‰titou Mûstského úfiadu

v Bfiidliãné uspofiádalo 25. dub-

na sdruÏení B+B spolu

s Po‰tovní spofiitelnou benefiãní

koncert. Obecenstvu zahrály ka-

pely MÛjgrass, ZlomeÀáci,

Keltgrass Band a René Litvík.

„B+B je spoleãnost trampÛ
a milovníkÛ country muziky.
Z benefiãní akce, kterou pofiáda-
la vloni k Mezinárodnímu dni
dûtí, byl Dûtskému domovu vû-
nován v˘tûÏek patnáct tisíc ko-
run,“ sdûlila fieditelka Dûtského

domova v Janovicích Alena

Horká.

PfiestoÏe si domov nemÛÏe na

nedostatek financí stûÏovat,

sponzorské dary i v˘tûÏky z cha-

ritativních akcí pfiijdou vÏdy

vhod. „Krajsk˘ úfiad, pod jehoÏ
správu jsme pfie‰li, ná‰ rozpoãet
naplÀuje docela dobfie. Vloni
jsme napfiíklad rekonstruovali
kuchyÀ, na niÏ jsme dostali od
kraje jeden milion korun,“ pro-

zradila fieditelka Alena Horká.

Po dobu rekonstrukce byly dûti

na rekreaci. JelikoÏ se ale opra-

va protáhla, musel dûtsk˘ do-

mov vyuÏít jednoho ze sponzor-

sk˘ch darÛ a umístit dûti na dal-

‰í pobyt ve Îìárském Potoce.

„Je‰tûÏe jsme ty peníze tenkrát
mûli, jinak si nedovedu pfiedsta-
vit, co bychom dûlali. Na to,
abychom je vzali z rozpoãtu, to
byla velká ãástka,“ zavzpomí-

nala na nepfiíjemnou situaci fie-

ditelka ústavu.

Také lidé v okolí na opu‰tûné dû-

ti myslí a obzvlá‰È v období

Vánoc pfiijde jejich pozornost dû-

tem vhod. „Napfiíklad u Hrozna
se pofiádají kolem Mikulá‰e rÛz-
né akce a v˘tûÏek je vûnován do-
movu,“ pokraãovala Alena

Horká. Vloni studenti ze Soukro-

mé stfiední odborné ‰koly Prima

v R˘mafiovû pofiádali sbírku de-

setníkÛ a dvacetníkÛ. I v˘tûÏek

z této akce byl urãen ústavu

v Janovicích. Za pfiibliÏnû devût

tisíc vybran˘ch korun studenti

nakoupili dûtem tfiíkolky.

„Sponzorsk˘ dar jedné z firem
jsme pouÏili, kdyÏ jsme potfiebo-
vali naoãkovat dûti proti klí‰Èové
encefalitidû. Mûli jsme jet s dûtmi
na rekreaci do oblasti, kde byl
vysok˘ v˘skyt klí‰Èat,“ doplnila

fieditelka Horká. V janovickém 

ústavu Ïije pûtadvacet dûtí ve vû-

ku od jednoho do tfií let, jsou sem

v‰ak umisÈováni i jejich star‰í

sourozenci. (zup) a redakce

Dûkujeme spoleãnosti B+B, která ve spoluprá-

ci s Mûstsk˘m úfiadem v Bfiidliãné a Po‰tovní

spofiitelnou uspofiádala benefiãní koncert

Muzikanti dûtem, jehoÏ v˘tûÏek vûnovala

Dûtskému domovu Janovice u R˘mafiova.

Dûkujeme také v‰em úãinkujícím skupinám -

MÛjgrass, ZlomeÀáci, Keltgrass Band a René

Litvík - protoÏe záÏitek Ïivého vystoupení,

navíc s prostorem pro pohyb a tanec, byl pro

na‰e dûti nûãím zcela nov˘m.

Ráda bych pfiipomnûla, Ïe spoleãnost

B+B navázala spolupráci s na‰ím zafiízením

uÏ v minulém roce, kdy uspofiádala oslavu

Dne dûtí, které se na‰i malí také zúãastnili,

a v˘tûÏek byl rovnûÏ vûnován na‰emu do-

movu.

Jako vloni i letos vyuÏijeme tyto prostfiedky na
úhradu rekreace dûtí. Mgr. Alena Horká

Podûkování

Keltgrass Band se louãil se Star˘m svûtem

Foto: Libor Václavík



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 se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ bez ohle-

du na vûk, spoleãenské postavení, náboÏen-

ské vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ

potrvá aÏ do konce srpna, kdy budou 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. SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû

ani teritoriálnû vymezena (hranice r˘ma-

fiovského regionu nejsou zavazující).

Zasílejte nám své básnû, povídky, fejetony

i v˘tvarné poãiny, ty nejzajímavûj‰í bude-

me prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiíspûvek 

opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

POD BÍLOU ZDÍ
tmou za‰tûkali psi ...

pfiichází v‰ední

temn˘ v˘jev z apokalypsy:

Za chvíli ozvûny

v‰ech krokÛ odezní ...

o úzkost opfieny

postavy obcházej

na cestû podél zdí

- kfiik rodící stafieny

oz˘vá se z parku

a synek tmy

debilní mûsíc

uléhá do koãárku ...

vytí psÛ vychází zespod

a ohla‰uje dobu:

ãas zavírání hospod

a otvírání hrobÛ ...

(Neklid)

HRST CIZÍCH VLASÒ JSEM
VYTÁHL Z H¤EBENE

vãera v nûm nebyly, tím jsem si jist˘

a navíc, jak se zdá, krví jsou slepené

v‰ude krev, stfiepy a popsané listy ...

hrst bíl˘ch vlasÛ jsem vytrhal z hfiebene

rukopis poznávám; vlasy a sebe ne

(V‰echno je jako dfiív)

JAK BUDE PO SMRTI? - TO-
Bù DOST TùÎCE ...

není co závidût; netû‰ se, - tû‰ se!

ale ne, du‰e má, ãeho ses lekla

- oãistce, muãení, plamenÛ pekla?

to je moc humánní, mírné a v‰ední ...

Jak bude po smrti? Tak jako pfied ní

(V‰echno je jako dfiív)

KRCHOVSK ,̄ J. H. Básnû. 1. vyd. Brno: Host,

1998, s. 19, 146 a 155.

Mûl jsem s ní asi jít rad‰i dál od hfii‰tû ...

teì uÏ je pozdû holt... To jenom pro pfií‰tû

jinak je v‰echno tak, jak to znám z obrázkÛ:

první máj, den jako stvofien˘ pro lásku

Co se jí nelíbí? Proã tak five, proboha?!

vÏdyÈ je to docela standardní poloha ...

chtûlo to pfiedehru! (Pfií‰tû jít s houslema?)

no, aspoÀ pozdravit... To je fakt, to se má ...

(Brno-Praha, kvûten 1999)

Pohár mé hofikosti do dna je dopit˘

vraníci pfied krãmou hrabou jiÏ kopyty

pÛjdu..., neÏ kohouti spustí svÛj ranní fiev ...

Zaplatím! „Není co. Pil jste tu v‰em jen krev.“

I koãí Ïertuje: „CoÏe dnes bez dámy?“

Ïene vÛz úsvitem o závod s hvûzdami

„Jako vÏdy, va‰nosto?“ Proã se ptá, vÏdyÈ to ví ...

jako vÏdy: koneãná - Ol‰anské hfibitovy

(Brno, srpen 2002)

KRCHOVSK ,̄ J. H. Poslední list. 1. vyd. Brno:

Petrov, 2003, s. 14 a 45.

Sarkastick˘ básník hfibitova
Ty ãasy, kdy Hlaváãek ladil svou

violu co moÏno nejhloubûji a pozdû

k ránu se oddával umdlelé melan-

cholii a kdy Karásek ze Lvovic ro-

zehrával tóny zvrácenosti a zhnuse-

né erotiky, jsou uÏ dávno pryã.

Stejnû jako doba, kdy b˘t ãesk˘m

básníkem nûco znamenalo, ver‰e se

bûÏnû publikovaly v denním tisku

a nové sbírky poezie mizely z pultÛ

rychleji neÏ rohlíky. Dnes fieknete-li

nûkomu, Ïe jste básník/básnífika,

bude moÏná pochybovat o va‰em

du‰evním zdraví. A naopak, zeptá-

te-li se nûkoho, kdy naposledy ãetl

básnû, bude nejspí‰ chvíli lovit

v pamûti a pak vytasí pfiinejlep‰ím

Byl pozdní veãer nebo U lavice dítû
stálo, v hor‰ím pfiípadû Máma mele
maso. Za tûchto podmínek je bás-

ník opl˘vající pfiívlastky jako le-

gendární ãi kultovní, proslul˘ ver‰i,

jejichÏ obliba hraniãí se zlidovû-

ním, vzácnou v˘jimkou.

Ve stfiedu 28. dubna se v sále

Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov

konal literární veãer s (na na‰e po-

mûry) nadprÛmûrnou náv‰tûvou.

Není divu. Pfiední osobnost ãeské-

ho undergroundu a literární neode-

kadence se tu neobjevuje kaÏd˘

den. Jifií H. Krchovsk˘ pfiijel na au-

torské ãtení v doprovodu dvou dal-

‰ích básníkÛ, ãlenÛ redakce brnûn-

ského nakladatelství Host (které

vydalo Krchovského sbírku

Básnû), Tomá‰e Reichela

a Martina Stöhra. Ti pfiijeli pfiedsta-

vit pfiedev‰ím své nakladatelství

a stejnojmenn˘ literární ãasopis.

TfiebaÏe se i Stöhr nakonec nechal

pfiemluvit, aby pfieãetl nûkolik

sv˘ch básní, nesl se veãer ãistû

v duchu svérázné poezie J. H.

Krchovského.

Patfiíte-li ke konzervativnû zaloÏe-

n˘m lidem, nejspí‰ vás ver‰e toho-

to autora zaskoãí. Namísto pûvce

kvûtnat˘ch metafor, luny a milost-

n˘ch vyznání, kteréÏto atributy lidé

bûÏnû poezii pfiisuzují, se nadûjete

spí‰e démonického zjevu, lnoucího

k vlhké hfibitovní prsti a drsné ero-

tice, jejímÏ centrem není horoucí

srdce, ale pohlavní úd. Vûci znalej-

‰í ãtenáfi ãi posluchaã snadno odha-

lí vlivy dekadence konce 19. stole-

tí se v‰í její znavenou morbiditou,

smyslovostí a v˘luãností. Básník

vystupující pod v˘mluvn˘m pseu-

donymem Krchovsk˘ v‰ak neusi-

luje o nûjak˘ fin de siécle revival,

aãkoliv ãasovû je de facto i on pfií-

slu‰níkem generace konce století

(publikuje od roku 1985, zpoãátku

samizdatem, po roce 1989 oficiál-

nû, napfi. Noci, po nichÏ nepfiichází
ráno, Leda s labutí ad.).

Dekadentní poetika je pro nûj pou-

h˘m pozadím, na nûmÏ rozehrává

polohu (sebe)ironie, sarkasmu

a cynického humoru nejhrub‰ího

zrna. Pfies to v‰echno jsou ver‰e

Krchovského velice libozvuãné

a dokonale rytmické. Zatímco sou-

ãasné poezii dominuje voln˘ ver‰,

Krchovsk˘ pí‰e básnû v fieãi váza-

né, a spí‰e neÏ na rozsáhlé opisy

vsází na lapidární vyjádfiení, obvy-

kle zakonãené epigramatickou po-

intou. Pravideln˘ rytmus, usnadÀu-

jící zapamatování, originální poeti-

ka a odváÏné v˘razivo jsou patrnû

hlavní dÛvody, proã Krchovského

básnû vstupují do ústního podání

zvlá‰tû mlad‰ích generací.

Ale dost uÏ pl˘tvání prostorem,

kter˘ by mûl b˘t radûji vûnován sa-

motn˘m básním, jeÏ jsou dostateã-

nû sdûlné a plan˘ch pokusÛ o v˘-

klad nepotfiebují. ZN
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Z okolních obcí a mûst

Ve Staré Vsi byla otevfiena v˘stava o EU
Od zaãátku kvûtna jsme ãlenem Evropské unie.
PfiestoÏe k pfiipojení na‰í zemû do‰lo po nûkolika le-
tech pfiíprav, vefiejn˘ch i politick˘ch diskusí, není
ani dnes povûdomí o tom, co vlastnû Evropská unie
je, jak vznikla, které státy jsou zakládající, které
kromû nás pfiistupují a co nás v ní vlastnû ãeká, pfií-
li‰ ‰iroké. Na Základní ‰kole ve Staré Vsi proto vzni-
kl projekt, jehoÏ cílem bylo prohloubit znalosti ÏákÛ
o jednotliv˘ch zemích EU. V˘sledkem jejich mûsíãní
práce je v˘stava, která nyní zdobí interiér ‰koly.
Autorem my‰lenky projektu je mlad˘ pedagog

staroveské základní ‰koly Tomá‰ Kotler, kter˘

do tvorby expozice zapojil pfiedev‰ím Ïáky ze

7., 8. a 9. tfiídy, souãástí v˘stavy jsou v‰ak

i drobnûj‰í práce dûtí ze 3. a 4. roãníku. Îáci

dostali za úkol vypracovat závûsné prezentaãní

tabule pro jednotlivé evropské státy. Nástûnné

koláÏe jsou sefiazeny do vût‰ích tematick˘ch

celkÛ. První patro ‰kolní budovy zaujímá ex-

pozice zemí evropské patnáctky, zatímco druhé

poschodí je vûnováno evropsk˘m institucím

a v‰em státÛm, které do Evropské 

unie pfiistoupily po 1. kvûtnu leto‰ního roku.

Schodi‰tû spojující obû stûÏejní ãásti v˘stavy

zdobí vlajková expozice a v˘klad historie EU

od roku 1946 aÏ do souãasnosti.

Na kaÏdé z prací najde náv‰tûvník v˘stavy

ruãnû kreslené mapky, základní geografické ú-

daje o dané zemi, v˘znamné momenty její his-

torie, pfiední osobnosti, kulturní centra, zajíma-

vosti a typické rysy kraje. „Nechali jsme dûti
pracovat úplnû samostatnû. Nechtûli jsme do
jejich práce vÛbec zasahovat. Nejdfiíve museli
nasbírat v‰echny potfiebné informace, které
získávali pfiedev‰ím z internetu, a od zaãátku
dubna zaãali tvofiit. Vystavené práce se li‰í jak
kvalitou zpracování, tak po v˘tvarné stránce.
Vyhlásili jsme i doprovodnou soutûÏ o nejhezãí
titulek.“ Mezi favority této soutûÏe patfií koláÏ

vûnovaná Irsku od Václava Pavezy, na níÏ je

název zemû vytvofien ze zelen˘ch ãtyfilístkÛ.

Po v˘tvarné stránce je velmi zdafiilá také práce

zamûfiená na evropskou mûnu euro, na níÏ se

podílela Jifiina Kistanová a Lenka Machová,

vítûzka v˘tvarné kategorie v okresní soutûÏi,

která se konala vloni na podzim v Bruntále.

V̆ stava o Evropské unii na Základní ‰kole

Stará Ves je pfiístupná vefiejnosti. V‰ichni zá-

jemci o originální práce dûtí i o zajímavé in-

formace jsou zváni. ZN

Uvidíte velkoplo‰né projekty zahrnující Státy b˘valé evropské patnáctky
Státy pfiistupující k 1. kvûtnu
Historii a instituce EU
Mûnu
Mapy a vlajkovou expozici

Pfiipravili Ïáci Z· Stará Ves
Otevfieno vefiejnosti po cel˘ mûsíc kvûten 2004

kaÏd˘ v‰ední den od 13 do 15 hod.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

âarodûjnice obsadily Starou Ves!
Milí pfiátelé, 30. dubna tohoto roku byla Stará

Ves zaskoãena sletem ãarodûjnic. Slétlo se

jich tfiiadvacet. Vlastnû dvaadvacet, protoÏe

jedna pfiijela na kolobrndû. Musím vás varo-

vat, neboÈ ‰est z nich byl ãarodûjnick˘ potûr

a ten se jistojistû bude rozpínat po kraji.

V‰echny mûly skvûlá a funkãní ko‰Èátka a po

zahájení sabatu byla uspofiádána prezentace

v‰ech zúãastnûn˘ch v létání. I ty nejmlad‰í ve

vûku tfií let nám pfiedvedly, Ïe nasedání na

ko‰Èátko mají jiÏ zvládnuté. Druhou v pofiadí

byla volná disciplína, která pfiedstavovala kre-

ace v ãarodûjném létání, tanec, zpûv, jízdu

s ÏebfiiÀáãkem i na kolobrndû a také drezÛru

Ïivého kocoura. Jedna z ãarodûjnic mûla do-

konce ko‰Èátko vybavené blikacím svût˘lkem

pfievzat˘m z modernûj‰ího bicyklu.

PÛvodnû jsme chtûli vyhlásit „miss ãarodûjni-

ci“. Musím pfiiznat, Ïe v prÛbûhu sletu jsme

od tohoto zámûru upustili, neboÈ v˘bûr byl ne-

pfiekonatelnû ztíÏen tím, Ïe v‰echny zúãastnû-

né by si tuto poctu zaslouÏily. Pfií‰tí rok musí-

me vymyslet ocenûní pro v‰echny pfiítomné

ãarodûjnice. Navíc, úãastnili se i ãarodûjníci.

A tak malé ãarodûjniãky dostaly nûco sladké-

ho a ty dospûlej‰í nûco nesladkého a ty za-

slouÏilé i nûco ostfiej‰ího.

A protoÏe to bylo v pfiedveãer 1. máje, posta-

vili jsme v prÛbûhu setkání májku, která snad

vydrÏí cel˘ mûsíc, a 29. kvûtna ji slavnostnû

skácíme. Na oslavu tohoto aktu bude následo-

vat lidová veselice se dvûma hudbami.

Vy v‰ichni, ktefií jste se nemohli na‰eho setká-

ní zúãastnit, pfiijìte pfií‰tí rok. UÏ teì zveme

v‰echny ãarodûjnice a ãarodûjníky. Letos se

zúãastnily i ãlenky z Janovic. Nedûláme roz-

díl mezi vlastními a pfiespolními. Nebijeme

se, spolupracujeme.

Pfiijìte to vyzkou‰et 29. kvûtna a my se na vás

v‰echny tû‰íme.

Musím podûkovat v‰em ãarodûjnick˘m úãast-

níkÛm za to, Ïe pfiispûli k nádhernému podve-

ãeru a veãeru, kter˘ skonãil aÏ ve tfii hodiny

ráno. A vûfite tomu nebo ne, v na‰í obci jsme

pfiispûli k tomu, Ïe ani v EU ãarodûjnice ne-

vyhynou. Ing. Pavel Hejsek, starosta

Z· Stará Ves vás srdeãnû zve ke shlédnutí v˘stavy
Evropská unie 2004

Foto: archiv OÚ Stará Ves
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Prohlá‰ení hejtmana EvÏena To‰enovského 
ke vstupu âeské republiky do Evropské unie

Prvním kvûtnem se âeská

republika stala právoplat-

n˘m ãlenem Evropské 

unie. Pro ná‰ stát, jednotli-

vé regiony, tedy i Morav-

skoslezsk˘ kraj, to zname-

ná mnoho pfiíleÏitostí v ne-

spoãtu oblastech. ZáleÏí

pouze na nás, jak dokáÏe-

me nabídnuté moÏnosti

vyuÏít, zda je budeme 

umût správnû uchopit

a dobfie se na poli EU po-

hybovat. Je potfieba si uvû-

domit, Ïe EU zdaleka ne-

znamená jen pfiíliv financí

ze strukturálních a kohez-

ních fondÛ, pfiiná‰í s sebou

sloÏitou administrativu, na

které je Brusel postaven.

Nyní máme i my moÏnost

podnítit její zjednodu‰ení.

Vedle pfiíleÏitostí EU záro-

veÀ otevírá nesmírnou

konkurenci, a to i v oblas-

tech, na které jsme nebyli

zvyklí. Je na nás, na li-

dech, na firmách, prokázat

schopnost uplatnit své

znalosti a umûní. Jsem

pfiesvûdãen, Ïe Moravsko-

slezsk˘ kraj v této konku-

renci obstojí!

Ing. EvÏen To‰enovsk˘,
hejtman

Moravskoslezského kraje

Jsme tady, abychom posilovali své partnerství
Touto vûtou podûkoval velvyslanec Irska J. E.
Joseph Hayes za pobyt velvyslancÛ zemí Evropské
unie v Moravskoslezském kraji. Kraj spoleãnû se
ãtrnácti velvyslanci oslavil ve stfiedu 5. kvûtna
2004 vstup âeské republiky do Evropské unie kon-
certem Beethovenovy Symfonie ã. 9 d moll s Ódou
na radost v podání Janáãkovy filharmonie Ostrava.
O den pozdûji, 6. kvûtna, odhalil hejtman EvÏen
To‰enovsk˘ spoleãnû s Josephem Hayesem pfied
krajsk˘m úfiadem pamûtní kámen s datem vstupu
âR do EU.
„Je pro mne i pro kolegy potû‰ení, Ïe mÛÏeme
b˘t v tomto regionu v okamÏiku, kdy se âeská
republika pfiidává k Evropské unii. Jsme tady,
abychom posilovali své partnerství,“ fiekl

pfied odhalením pamûtního kamene Joseph

Hayes. Slezská Ïula s nápisem „1. kvûten

2004, vstup âeské republiky do Evropské 

unie“ byla odhalena pod lípou, kterou pfied

dvûma lety Moravskoslezskému kraji daroval

Ramiro Cibrian a byla spoleãnû s velvyslanci

v rámci DnÛ evropské kultury pfied krajsk˘m

úfiadem zasazena. „Jsem rád, Ïe lípa zdravû
roste, a pevnû vûfiím, Ïe aÏ se pfii dal‰ím v˘-
znamném kroku opût setkáme, bude strom
zdravû rÛst dál a kámen vydrÏí v‰echny povû-

trnostní vlivy, protoÏe slezská Ïula je odolná,“
pronesl EvÏen To‰enovsk˘, hejtman kraje.

Pfied slavnostním odhalením kamene pfiedsta-

vil hejtman To‰enovsk˘ pfii krátké prezentaci

Moravskoslezsk˘ kraj. Za nejvût‰í v˘hody 

oznaãil strategickou polohu v trojúhelníku

âeská, Polská a Slovenská republika, vysoce

urbanizované území s hustou sítí infrastruktu-

ry, kvalifikovanou pracovní sílu i ‰irok˘ turis-

tick˘ potenciál. Velvyslanci také nav‰tívili

Centrální stanici Hasiãského záchranného

sboru Moravskoslezského kraje, kde jim byla

pfiedstavena ãinnost HZS MSK a Územního

stfiediska záchranné sluÏby MSK vãetnû vozo-

vého parku, hasiãské techniky i heliportu.

Oslav vstupu âeské republiky do Evropské 

unie se v Moravskoslezském kraji zúãastnili

za reprezentaci Evropské komise pan

Christian Bourgin a dále velvyslanci J. E. pan

Jorgen Bojer (Dánsko), J. E. pan Jorma Inki

(Finsko), J. E. pan Joel de Zorzi (Francie), 

J. E. pan Joseph Hayes (Irsko), J. E. pan

Michael Libal (SRN), Velvyslaneck˘ rada

Mag. Clemens Mantl (Rakousko), J. E. pan

Vassilios Ikossipentarchos (¤ecko), J. E. pan

Santiago Cabanas Ansorena (·panûlsko), 

J. E. paní Ana Martinho (Portugalsko), 1. ta-

jemnice paní Judith Gardiner (Velká Británie)

a J. E. pan Kristóf Forrai (Maìarsko).

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Lubo‰ Skoumal: Velk˘ den
Dnes je velk˘ den, VÛdce pfiije-
de a poÏehná na‰emu mûstu.
Tatínek ale fiíkal, abych neod-
cházel z domu. Koukám z okna,
pozoruji lidi, jak zdobí ulice.
Vyvû‰ují vlajky s podivn˘mi
symboly. Ty znaky se mi líbí.
V‰ichni se zdají b˘t ‰Èastní, ale

proã jen u nás panuje chmurná
nálada. Po obûdû jsme v‰ichni
sedûli u stolu, tatínek fiíkal div-
ná slova. I moje star‰í sestra
byla trochu zmatena. Zvenãí se 
oz˘vá hudba, pozoruji reakce
otce, nevypadá obzvlá‰È ‰Èastnû.
UÏ jsou tomu dva roky, co ma-

minka umfiela, ale i pfies tu dobu
se s tím stále nemÛÏe vyrovnat.
Zdá se ale, Ïe se jeho smutek za
celá ta léta stupÀoval. Nero-
zumím tomu.

Syn bude mít brzy osmé naroze-

niny. Mám z nûj radost, je to ne-

obvykle bystr˘ a chytr˘ chlapec.

Dcera moje, neskuteãnû krásné

dûvãe, po své matce zdûdila ne-

jen krásu, ale také obrovsk˘ cit.

Jak jim to mám v‰e vysvûtlit.

BoÏe, proã mû staví‰ do takové

situace, nikdy jsem nezhfie‰il, ni-

komu jsem neublíÏil, jestli ano,

trestej mû, moje dûti za nic ne-

mohou. Po smrti mé Ïeny jsou to

nejcennûj‰í, co mám, mÛj Ïivot

je cel˘ zasvûcen jen jim. Neb˘t

m˘ch dvou dûtí, sám bych ukon-

ãil svoji cestu. Tolik nejistoty

v jeden okamÏik.

Brá‰ka a já bychom se rádi podí-
vali, co se to venku dûje. Tatínek
nám to ale zakázal. Nevíme proã.
Jsem smutná. Proã jsou v‰ichni ti
lidé za okny tak veselí, a my musí-
me b˘t doma. Nûkdo klepe? Tfii
páni v koÏen˘ch kabátech. Vypadá
to, Ïe pÛjdeme s nimi ven. Mám
radost, podíváme se ven na celou
tu slavnost. Proã je ale tatínek tak
smutn˘? Nasedáme do auta, asi
nûkam pojedeme. PfiijíÏdíme
k vlakovému nádraÏí, v‰ude je pl-
no lidí. Jsou to jinaãí lidé neÏ ti,
co byli na námûstí, vût‰ina z nich
pláãe. Sly‰íme stfielbu z pistole
a nafiíkání lidí. Tatínku, vysvûtli
mi to, prosím. Nemám odvahu se
ho zeptat. Brá‰ka breãí. Tatínek
fiíká, Ïe je v‰e v pofiádku, Ïe poje-
deme na v˘let. Já ale nikam ne-
chci, chci domÛ. Nastupujeme do
vlaku ...

autorka: Zuzana RÛÏiãková

Foto: archiv MSK
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¤idiãka pfievrátila
‰kodovku na stfiechu,
na vinû byl alkohol

V pondûlí 26. dubna veãer do‰lo

k dopravní nehodû na ulici

Fojtství v Bfiidliãné. ¤idiãka

·kody 120 nezvládla fiízení v za-

táãce a vjela za prav˘ okraj silni-

ce, strhla fiízení doleva a pfievrá-

tila se na stfiechu. Pfiitom navíc

narazila do oplocení rodinného

domu. U fiidiãky byla provedena

dechová zkou‰ka, která vykázala

hodnotu 1,31 promile alkoholu

v dechu. ¤idiãka se odmítla pod-

robit lékafiskému vy‰etfiení a od-

bûru krve. Dal‰í jízda jí byla za-

kázána. Na ‰kodovce vznikla

‰koda ve v˘‰i 15 000 Kã a na 

oplocení rodinného domu za 

3 000 Kã. Dal‰ím ‰etfiením na mís-

tû nehody bylo zji‰tûno, Ïe fiidiãka

nemá ani fiidiãské oprávnûní.

Odcizil z chalupy ruské
hodiny a archivní vína

Dal‰í vloupání do chaty bylo

oznámeno 29. dubna na oddûlení

policie v Bfiidliãné. Neznám˘ pa-

chatel vnikl mezi 18. a 29. dub-

nem do rekreaãní chalupy

v Bfiidliãné, prohledal ob˘vací po-

koj a odcizil z nûj televizní anté-

nu, ruské letecké hodiny, digitální

teplomûr s hodinami a analogov˘

budík. Zlodûj se vloupal také do

sauny, odkud odcizil nûkolik lah-

ví archivního vína. Celková ‰koda

vãetnû po‰kození okna a dvefií do-

sáhla témûfi 11 000 Kã.

Îena obvinûna z poru‰o-
vání domovní svobody

Bruntálsk˘ policejní komisafi za-

hájil 28. dubna trestní stíhání tfii-

advacetileté Ïeny z Albrechtic

u R˘mafiova pro trestn˘ ãin poru-

‰ování domovní svobody. Podle

obvinûní mûla 19. února neo-

právnûnû vniknout na oplocen˘

pozemek rodinného domu a slov-

nû napadnout jeho majitele. K in-

cidentu do‰lo patrnû proto, Ïe Ïe-

nû na tento pozemek utekl její na

volno venãen˘ nûmeck˘ ovãák.

Podle ‰etfiení byla obvinûná za

venãení psa na volno, tedy za

pfiestupek proti obecní vyhlá‰ce,

jiÏ v minulosti potrestána.

Fiktivní firma
pfiipravila obecní úfiad

o témûfi 12 tisíc
V ‰etfiení oddûlení policie

v Bruntále je nyní pfiípad podvo-

du, k nûmuÏ do‰lo 22. dubna

v malé obci na Bruntálsku.

Dopoledne pfii‰li dva muÏi do

kanceláfie obecního úfiadu a pro-

kázali se jako pracovníci brnûn-

ské firmy. Obrátili se na úfiad

s nabídkou instalace kamerového

systému na zabezpeãení objektu

v hodnotû bezmála 20 000 Kã.

Pachatelé jednali velmi pfiesvûd-

ãivû a úfiad s nimi sepsal objed-

návku a uhradil poÏadovanou

ãástku. MontáÏ byla sjednána na

následující den, jednu kameru

a pfiijímaã v cenû asi 8 000 Kã

muÏi dokonce nechali na místû.

MontáÏ v‰ak na druh˘ den nikdo

neprovedl. Pracovníci úfiadu poté

zjistili, Ïe firma je fiktivní. Úfiad

tedy pfii‰el cca o 12 000 Kã.

Byl získán popis podezfiel˘ch 

osob. První muÏ byl ve vûku ko-

lem 25 let, vysok˘ 180-185 cm,

‰tíhlé postavy, mûl krátce stfiiÏe-

né ãerné vlasy, tmav‰í pleÈ

a v pravém uchu zlat˘ krouÏek.

Obleãen byl do ãern˘ch plátû-

n˘ch kalhot, ãerné vesty a me-

ruÀkové ko‰ile s kravatou.

Druh˘ muÏ byl také ve vûku ko-

lem 25 let, vysok˘ 190 cm, mûl

polodlouhé vlnité ãerné vlasy, 

ováln˘ obliãej a svûtlou pleÈ. Na

sobû mûl ãern˘ oblek a modrou

ko‰ili. Oba mûli ostravsk˘ pfií-

zvuk. Policie pfiijme jakékoli
poznatky o podezfiel˘ch mu-
Ïích na lince 158.

Neznám˘ lapka kradl
v ‰atnû ‰kolní jídelny

Dopoledne 30. dubna vnikl ne-

znám˘ pachatel do ‰atny u jídel-

ny základní ‰koly v R˘mafiovû

a odcizil dvû penûÏenky z kabel-

ky a igelitové ta‰ky, které zde

byly odloÏeny. V první penûÏen-

ce se nacházela hotovost 4 000

Kã, doklady a platební karta.

Druhá majitelka pfii‰la o penû-

Ïenku v hodnotû 200 Kã s men‰í

finanãní ãástkou a doklady.

Pfiípad ‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

R˘mafiovská policie
dopadla vykrádaãe chat

R˘mafiovsk˘m policistÛm se

v nedûli 2. kvûtna podafiilo zadr-

Ïet dvû osoby podezfielé ze série

vloupání do chat na Bruntálsku

a R˘mafiovsku. ·estadvacetilet˘

muÏ a dvacetiletá Ïena byli je‰tû

téhoÏ dne obvinûni z trestn˘ch

ãinÛ krádeÏe, poru‰ování osobní

svobody a po‰kozování cizí vûci.

Podezfiel˘ pár policisté zadrÏeli

ve Staré Vsi. Trestn˘ch ãinÛ se

mûli obvinûní dopou‰tût v dobû

od fiíjna 2003 do konce dubna

2004 (k vût‰inû pfiípadÛ do‰lo od

bfiezna do dubna 2004) na

Bruntálsku a R˘mafiovsku, na-

pfiíklad v Dolní Moravici,

Václavovû, Rudné pod

Pradûdem, Nové Rudné, Malé

Morávce nebo ve Staré Vsi.

Celkem byl podezfiel˘ pár obvi-

nûn ze ãtyfiiadvaceti pfiípadÛ, ne-

ní ale vylouãeno, Ïe se poãet na-

paden˘ch rekreaãních objektÛ

vyhoupne aÏ na tfiicítku.

Jedná se o nezamûstnan˘ pár,

kter˘ v objektech v období od

bfiezna do dubna pfieb˘val a no-

coval. Obvinûní zde vÏdy zkon-

zumovali ve‰keré zásoby nejrÛz-

nûj‰ích potravin a alkoholu

a pfiesunuli se do dal‰ího objek-

tu. Kromû jídla odcizili také stan

a batohy, naopak elektroniku ãi

jiné cennosti neodná‰eli.

Nedocházelo ani k zámûrnému

po‰kozování vnitfiního zafiízení

chat, pfiesto se celkové ‰kody po-

hybují zatím kolem 117 000 Kã.

Poprali se
nejspí‰ kvÛli dívce

Bruntálsk˘ policejní inspektor

zahájil 3. kvûtna trestní stíhání

sedmadvacetiletého muÏe

z Bfiidliãné pro trestn˘ ãin ublí-

Ïení na zdraví. Skutku se mûl

obvinûn˘ dopustit dne 29. února

v noci pfied barem na Tovární 

ulici v Bfiidliãné, kde mûl fyzicky

napadnout ãtyfiiadvacetiletého

mladíka. Uhodil ho do obliãeje,

ãímÏ mu zpÛsobil zranûní, která

si bude po‰kozen˘ léãit nejménû

pÛl roku. K dÛvodu napadení se

obvinûn˘ nechtûl vyjádfiit, mohlo

jít o neshodu t˘kající se dívky.

Tûlo ãí‰níka z Barborky
zfiejmû nalezeno

Na poãátku tohoto roku bylo vy-

hlá‰eno pátrání po mladém ãí‰-

níkovi z horské chaty Barborka.

Osmadvacetilet˘ muÏ byl pohfie-

‰ován od 11. ledna veãer, kdy na

lyÏích odjel z restaurace na vr-

cholu Pradûdu, a od tohoto oka-

mÏiku jej nikdo nespatfiil.

Rozsáhlá pátrací akce horské

sluÏby a policie nepfiinesla Ïád-

n˘ v˘sledek. Teprve 8. kvûtna

dostala policie oznámení, Ïe asi

200 metrÛ pod vûÏí Pradûdu na

severním úboãí byla v porostu

kleãi nalezena mrtvola muÏe.

Vûc nyní pfievzala SluÏba krimi-

nální policie a vy‰etfiování. Byla

nafiízena soudní pitva, která po-

tvrdí totoÏnost zemfielého. Zatím

nic nenasvûdãuje cizímu zavinû-

ní jeho úmrtí.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Tfii dny po instalaci zrcadla: opût nehoda!
V pondûlí 26. dubna nainstaloval odbor dopravy a silniãního

hospodáfiství Mûstského úfiadu v R˘mafiovû ve spolupráci s od-

bornou firmou na kfiiÏovatku ulic Revoluãní a Bartákovy do-

pravní zrcadlo. Neuplynuly ani tfii dny a stala se zde dal‰í do-

pravní nehoda. Krát-

ce pfied 14. hodinou

odboãoval na kfiiÏo-

vatce ãtyfiiadvaceti-

let˘ fiidiã Felicie ze

Svitavska na hlavní

silnici a zfiejmû ne-

dal pfiednost v jízdû

zleva jedoucí Fabii.

Nehoda zÛstala na-

‰tûstí jen u pomaã-

kan˘ch plechÛ, je-

jichÏ oprava pfiijde

kaÏdého z majitelÛ

na 10 tisíc.
Foto: Policie âR
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Dobr˘ ãlovûk je‰tû Ïije
Na poãátku byla láska ... a ona je také cílem

v‰eho. A na základech lásky vyrÛstala nadûje

a cíl na‰í leto‰ní jarní sbírky pro Domov odpo-

ãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Právû jaro

probouzí city, které vedou ke ‰tûstí lidského Ïi-

vota. ·tûstí ale pozná jen ten, komu jde více

o dobro druh˘ch neÏ o to vlastní. Îe vám, dra-

zí pfiátelé na‰eho spoleãného domova, na‰eho

regionu, záleÏí více na ‰tûstí druhého, jsme

s dojetím, s díky a s radostí poznali v‰ichni,

ktefií jsme vás ve va‰ich dvefiích i na cestách o-

slovili, a vy jste do na‰í kasiãky pfiispûli.

Za nás v‰echny, ale hlavnû za milou paní fiedi-

telku Diakonie âeskobratrské církve evange-

lické Marcelu StaÀkovou, tisíceré díky. Teì

s jistotou ví, Ïe její nejvût‰í pfiání - vybudovat

Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici -

se s va‰í pomocí, milí pfiátelé, vyplní. Bude to

pro ni ‰tûstí, jehoÏ hlavním cílem je ‰tûstí dru-

h˘ch.

Nad sebekrásnûj‰ím dnem slunce zapadne, ale

tím, co jsme proÏili, jsme bohat‰í. Slunce

Kristovy lásky aÈ vás ozáfií. Nejen v krásném,

láskyplném máji, ale po cel˘ vá‰ Ïivot. Radost,

kterou rozdáváte, se vám dvojnásob vrátí.

Za Diakonii âCE v R˘mafiovû upfiímnû dûku-
je Olga Schreiberová

Îe mÛÏeme dennû proÏívat BoÏí

i lidskou lásku, jsem znovu po-

znala, kdyÏ mi 23. dubna 2004 

uletûla ochoãená andulka. Byla

jsem z toho moc smutná, protoÏe

v tu noc hodnû pr‰elo, a tím byla

nadûje, Ïe pfieÏije, mizivá.

KdyÏ jsem ale 27. dubna uvidûla

na obchodû Penny market zprávu

s telefonním ãíslem, Ïe 24. dubna

byla nalezena andulka na

Jesenické ulici, byla jsem ‰tûstím

une‰ená.

Tímto bych chtûla také ze srdce

podûkovat panu Ing. Josefu

Lutzovi a jeho rodinû. Andulka

k nim pfiiletûla na zahrádku, sed-

la si panu Lutzovi na rameno

a hledala pomoc. Ta jí byla s lás-

kou nabídnuta. Z toho v‰eho,

stejnû jako ze sbírky, je jasnû vi-

dût, Ïe ... Dobr˘ ãlovûk je‰tû Ïije!

Andulka mûla unavená kfiidélka,

zapomnûla mluvit, ale nyní je 

opût v pofiádku. Je veselá a zdravá.

Lidé zapomenou, co jste fiekli, li-

dé zapomenou, co jste udûlali,

ale nikdy nezapomenou, jak se

vedle vás cítili. My ov‰em neza-

pomeneme vÛbec nic! Pfiátelé!

VáÏen˘ pane Ing. Josefe Lutzi,

díky vám. Olga Schreiberová

Diakonie nezapomnûla na Den matek
V úter˘ 4. kvûtna se naplnil

koncertní sál Základní umûlec-

ké ‰koly v R˘mafiovû maminka-

mi, tetami ãi babiãkami, tûmi

dfiíve narozen˘mi, aby v kruhu

sv˘ch peãovatelek a fieditelky

Marcely StaÀkové, pod 

„ochrann˘mi kfiídly“ Diakonie

âeskobratrské církve evange-

lické oslavily Den matek. K to-

mu úãelu byl pfiipraven i kultur-

ní program, ve kterém vystou-

pily dûti z matefiské ‰koly na

Revoluãní ulici ã. 30 pod vede-

ním paní uãitelky Milady Suché

a dále Ïáci Základní umûlecké

‰koly v R˘mafiovû. ¤editelka

r˘mafiovské Diakonie Marcela

StaÀková popfiála babiãkám

pevné zdraví, optimismus

a ‰tûstí a vyzdvihla nezi‰tnou

pomoc a ochotu dobrovoln˘ch

a ochotn˘ch rukou pfii pfiípravû

obãerstvení a organizaci celé

akce. Na slavnostním odpoled-

ni pak zaznûly známé melodie,

které zahrál na akordeon oblí-

ben˘ varhaník a ‰éf chrámové-

ho sboru v R˘mafiovû Petr

Wolf. JiKo

Iuvenales 2004
JiÏ po ãtvrté se do mûsta R˘mafiova sje-

dou kapely a muzikanti z celé âeské re-

publiky, aby zde hudbou a tancem potû-

‰ili pfiíznivce nejen rockové muziky.

Hlavní hvûzdou veãera, jejÏ za‰tiÈuje

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov, bu-

de punkrocková kapela Vypsaná fixa.

Ke sly‰ení bude téÏ ska v podání

Allskapones nebo hardcore v podání

Crashpoint a The Korf. Pfiedstaví se

i r˘mafiov‰tí Moskviã, William Czech

a Hechitera.

Akce zaãíná 29. 5. 2004 jiÏ tradiãnû

v 17 hodin v SVâ R˘mafiov a pfiilehlém

okolí. Tak jako loni bude i letos pfiíleÏi-

tost skoncovat s koufiením a vymûnit ci-

garety za ovoce. Redakce R˘mafiov

V Bruntále bude otevfiena vysoká ‰kola
Institut vzdûlávání Vysoké ‰koly podnikání, a. s.,
v Bruntále, takov˘ je oficiální název vysoko‰kolské-
ho zafiízení, které bude od pfií‰tího ‰kolního roku pÛ-
sobit v mûstû Bruntále.
Akademická rada institutu zasedne podruhé ve

ãtvrtek 13. kvûtna, poté se vefiejnost a zejména

potencionální studenti dozví v‰e, co bude pfied-

cházet zahájení akademického roku - tedy v‰e,

co by mûli vûdût, aby na této ‰kole mohli zaãít

studovat.

Institut bude pÛsobit jako dislokované praco-

vi‰tû ostravské Vysoké ‰koly podnikání, a. s.

Pracovi‰tû bude prozatím sídlit v budovû

Mûstského úfiadu na NádraÏní ulici v Bruntále,

jeho vedoucím je Ing. Pavel Koláfi, b˘val˘ r˘-

mafiovsk˘ místostarosta. „Co se t˘ká personál-
ního obsazení institutu, byl jsem poÏádán,

abych uãinil nabídku pedagogÛm, ktefií by
mohli na této ‰kole vyuãovat. UÏ jsem také
oslovil nûkteré stfiední ‰koly v Bruntále,“ uvedl

Ing. Pavel Koláfi s tím, Ïe pracovní úvazek pe-

dagogÛ bude odpovídat rozvrhu vyuãování.

Institut nabídne zájemcÛm sedm semestrÛ

kombinovaného studia oboru Podnikání -

v rámci jednoho semestru bude ve v‰ech pfied-

mûtech oduãeno celkem 84 hodin, jeden se-

mestr bude obsahovat ãtyfii konzultaãní bloky.

Jeden blok bude mít podobu tfií konzultaãních

dnÛ v mûsíci - pátku, soboty a nedûle. Na kon-

zultace studenti nebudou nikam dojíÏdût, vyu-

ãovací prostory poskytne Základní ‰kola

a Mûstské osmileté gymnázium Bruntál ve své

budovû (Petrin).  

Jifií Ondrá‰ek

VáÏení spoluobãané,

tímto bych Vám chtûla srdeãnû podûkovat za podporu Velikonoãní sbírky, která probûhla od 19. dubna do

23. dubna 2004.

Chtûla jsem Vás touto cestou informovat o v˘‰i ãástky, která byla vybrána v r˘mafiovském regionu. âinila

59 596 Kã. Za to Vám, koledníkÛm i ostatním obãanÛm, ktefií na tuto sbírku pfiispûli, náleÏí upfiímné podû-

kování.

âástka bude vûnována na rekonstrukci a následnou pfiístavbu Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Je‰tû jednou Vám v‰em moc dûkujeme.

S pozdravem StaÀková Marcela, fieditelka stfiediska Diakonie
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Stará vrba se porouãela
k zemi

Po devíti letech Ïádání nám bylo koneãnû vyhovûno

a mohla se pokácet vrba, která nesplÀovala provozní

bezpeãnost a ohroÏovala tak nájemníky domÛ na

OkruÏní ulici.

Chceme podû-

kovat panu

starostovi Ing.

Petru Klou-

dovi a místos-

tarostovi Ing.

Jaroslavu Ka-

lovi, ktefií dali

podnût ke ská-

cení. Zvlá‰È

dûkujeme pa-

nu ZdeÀku Pa-

pajovi, kter˘

sám, zabezpe-

ãen lany, tuto

vrbu bez abso-

lutního po‰ko-

zení zahrádek

pokácel. Za

v‰echny ná-

jemníky dûku-

je domovnice 

Ludmila
Sigmundová

Podûkování
Dûkuji touto cestou v‰em, ktefií se za-

slouÏili, aby na kfiiÏovatce

u „Mototechny“ bylo umístûno zrcadlo,

takÏe nyní chodci na pfiechodu mohou

bezpeãnû pfiecházet a fiidiãi mohou bez

rizika odboãovat z Revoluãní ulice na

Bartákovu a bezpeãnû vyjíÏdût z parko-

vi‰tû u Podolského potoka z ulice

ÎiÏkovy a nebo mohou bezpeãnû odbo-

ãit z této ulice vlevo smûrem do mûsta.

Potvrdila se pravdivost pfiísloví, Ïe

„Trpûlivost rÛÏe pfiiná‰í“ a „Kdo si po-

ãká, ten se doãká“. První dopis, kter˘

jsem v této záleÏitosti psal, je z roku

1999 a moje dal‰í dopisy a negativní od-

povûdi na nûj mají celkem patnáct strá-

nek. Osobních jednání s paní Buãkovou,

b˘val˘m starostou Ing. Koláfiem, s refe-

rátem dopravy b˘valého Okresního úfia-

du a s policií bych se ani nedopoãítal.

Mám radost, Ïe se dobrá vûc podafiila,

a je‰tû jednou dûkuji.  Jaroslav Nejedl˘

Ve Stfiíbrn˘ch Horách se pálily ãarodûjnice
Chtûla bych se s vámi podûlit o pûkn˘

záÏitek z akce konané 1. kvûtna ve

Stfiíbrn˘ch Horách v penzionu Argenta.

Nov˘ majitel pan Bfietislav Horník ne-

jenÏe penzion opravil a udûlal z nûj pûk-

né nekufiácké prostfiedí, ale navíc uspo-

fiádal pro dûti Hon na ãarodûjnice
s oslavou 1. máje - odpoledne plné zá-

bavy a her.

Honu se zúãastnily ãarodûjky v‰ech ka-

tegorií, od dvouleté aÏ po nejstar‰í ãaro-

dûjku Chvûjku, která to v‰e pûknû drÏe-

la pod palcem. Pomáhaly jí dvû její ãa-

rodûjnické uãednice, které mûly velké

kornouty plné sladkostí a nenechaly dû-

ti ani chvíli na pochybách, Ïe jsou na

pravém sletu ãarodûjnic. Do akce byli

samozfiejmû zapojeni i muÏi. Za v‰ech-

ny pan P. Fulneãek coby hlavní rozhod-

ãí a prodlouÏená ruka ãarodûjky

Chvûjky a pan J. Bednárik za obãerstve-

ní a táborák. Nechybûla ani soutûÏ

o miss a upálení ãarodûjnice.

V‰echny dûti dostaly zdarma obãerstve-

ní, sladké ceny v soutûÏích, ale hlavnû si

uÏily bohat˘ program, kter˘ v nich za-

nechal velk˘ záÏitek. Tak jak se na rej

ãarodûjnic patfií.

Se‰la se dobrá parta lidí, ktefií nelitovali

ãasu a penûz, aby udûlali nûco pro dru-

hé. Proto jim patfií podûkování za nás

v‰echny zúãastnûné. Alena Pitnerová

Pozvánka
Pfiíznivce a skalní fanou‰ky nejrÛznûj‰ích

soutûÏí, pfiehlídek a závodÛ automobilÛ znaã-

ky ·koda do roku v˘roby 1980 zveme na

14. neoficiální setkání, které se uskuteãní 

4. - 6. ãervna v Hradci Králové v autocampu

Stfiíbrn˘ rybník. Souãástí setkání bude 50ki-

lometrová etapová jízda, sprint do vrchu a di-

vácky asi nejatraktivnûj‰í krocení „divokého

komb˘ka“. Jedná se o jízdu speciálnû uprave-

n˘m vozidlem znaãky ·koda, kdy kupfiíkladu

‰lápnutí na brzdu znamená pfiidání plynu, pfii

otoãení volantem vlevo jede „krotitel“ vpra-

vo nebo pfii zafiazení prvního rychlostního

stupnû zaãne couvat. Motoristického klání

v Hradci Králové se zúãastní i nûktefií r˘ma-

fiov‰tí pfiíznivci. Pfiidejte se k nám.

(BliÏ‰í informace podá na tel. 607 521 287
Miroslav Dulaj ml.)

Vydejme se na bruntálské sopky
Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ

Krnov nás nedávno lákal na ces-

ty po bruntálsk˘ch sopkách. Dvû

z tûchto sopek mÛÏeme nav‰tívit

sami docela snadno. První a asi

také nejznámûj‰í z nich je domi-

nanta kraje nad Bruntálem

Uhlífisk˘ vrch, jehoÏ malebn˘

poutní kostel Panny Marie je vi-

dût z mnoha míst v na‰em regio-

nu. Z Bruntálu k nûmu dojdeme

po zelené znaãce a ke konci ces-

ty procházíme lipov˘m stromo-

fiadím, které Bruntál‰tí postupnû

doplÀují a o‰etfiují. Zde také za-

ãátkem mûsíce slavili vstup do

Evropské unie.

Uhlífisk˘ vrch patfií spolu

s Venu‰inou sopkou k nejmlad-

‰ím sopkám na‰í republiky. Je

zde na úpatí star˘ lom, kde se od

19. století aÏ do roku 1960 tûÏily

sopeãné tufy. Místo bylo vyhlá-

‰eno jako pfiírodní v˘tvor o roz-

loze 3,70 ha. Z vrcholu kopce je

v˘hled k dal‰ím sopkám

Bruntálska a ãásteãnû i na Hrub˘

Jeseník.

PÛjdeme-li z Uhlífiského vrchu

dále po zelené znaãce pfies

Slezsk˘ Koãov do Moravského

Koãova, mÛÏeme tam odboãit

vlevo po Ïluté znaãce, která nás

povede pfies státní silnici do

Meziny, odkud je jiÏ kousek ces-

ty po modré znaãce vpravo k roz-

loÏité Venu‰inû sopce, dal‰ímu

pfiírodnímu v˘tvoru. Na jafie i na

podzim, pokud není olistûní stro-

mÛ velké, je odtud zajímav˘, má-

lo znám˘ pohled na pfiehradní je-

zero Slezskou Hartu.

Z Venu‰iny sopky pak pÛjdeme

opût po modré smûrem

k âernému mostu. Zdej‰í krajina

byla v nedávn˘ch letech svûd-

kem natáãení filmového zpraco-

vání tématu o Janû z Arku a pfied

tfiemi lety byla ãást zdej‰ích lesÛ

silnû po‰kozena vichfiicí. Pokud

si chceme zkrátit cestu, mÛÏeme

pod ostfiej‰ím sestupem s kopce

Návr‰í odboãit ze znaãky vpravo

na lesní silniãku, která mírnû kle-

sá k okraji lesa a zakrátko nás do-

vede k severnímu konci obce

Val‰ov. Opût musíme opatrnû

pfiekroãit státní silnici, abychom

jiÏ po chodníku do‰li k nedaleké-

mu nádraÏí ve Val‰ovû.

Vzdálenosti:
• Bruntál, nádraÏí âD - Uhlífisk˘

vrch - Mor. Koãov: 7 km

• Mor. Koãov - Venu‰ina sopka:

4 km

• Venu‰ina sopka - Návr‰í - po

lesní silniãce - Val‰ov, nádraÏí

âD: 5 km

Celkem 16 km

Pojedete-li v‰ak do Bruntálu auto-

busem pfies Val‰ov, mÛÏete si ces-

tu zkrátit o 2 km, pokud vystoupí-

te na autobusovém nástupi‰ti

u rybníka. Hana Ka‰parová

Kam na v˘let
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Sport

BûÏci r˘mafiovského desetiboje
zvládli tisícovku

V pátek 30. dubna se uskuteãnila osmá disciplína leto‰ního

R˘mafiovského desetiboje - bûh na 1000, respektive 600 m. I pfies

skuteãnost, Ïe tato disciplína nepatfií mezi nejoblíbenûj‰í, se na star-

tu se‰lo celkem 39 bûÏcÛ, ktefií pfiedvedli na nepfiíli‰ kvalitním povr-

chu ‰kvárového hfii‰tû u kotelny pûkné v˘kony.

XXVIII. roãník R˘mafiovského desetiboje pomalu vrcholí.

Poslední dvû disciplíny slibují napínavé boje. V pofiadí devátou

disciplínou bude vrh koulí. Sportovci se sejdou v pátek 21. kvûtna

na hfii‰ti Z· 1. máje u ‰kolní jídelny v 17.00 hodin.  

V˘bor R˘mafiovského desetiboje

V˘sledky bûhu na 1000, resp. 600 m

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Lenka Czedronová 1. Ivo Sovi‰

2. Marcela Valová 2. Milan Metelka

3. Eva Holubová 3. Jan Sázel

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C (600 m):
1. Josef Svedoník 1. Antonín Koneãn˘

2. Ivo Volek 2. Jan KoÀafiík

3. Ivan Sovi‰ 3. Josef Dfievo

Celkové v˘sledky po osmi disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky,

kuÏelky, plavání, bûh na lyÏích, ping pong
a bûh na 1000, resp. 600 m)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Markéta Míãková 1. Bronislav Rektofiík

2. Alena Jurá‰ová 2. Ivo Sovi‰

3. Hana Hájková 3. Bofiivoj Kobolka

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Ivo Volek 1. Václav Orlík

2. Ivan Sovi‰ 2. Josef Dfievo

3. Josef Svedoník 3. Jan KoÀafiík

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii
bojovali v Rybniku

V sobotu 24. dubna se uskuteã-

nil první otevfien˘ republikov˘

turnaj v rámci Grand Prix 2004

tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ

a organizátorem byl tentokrát

Sokol Rybnik.

Osmatfiicet hráãÛ z celé âeské

republiky bojovalo na kuÏelkáfi-

ské dráze a nechybûli zde samo-

zfiejmû ani R˘mafiov‰tí.

V kategorii LP1 se nejlépe dafii-

lo na‰emu Karlu Forcekovi, kte-

r˘ pokofiil 387 kolkÛ, ov‰em to

nestaãilo na medailovou pozici

a musel se spokojit se ãtvrtou

pfiíãkou. V kategorii TP bojoval

za R˘mafiov Zdenûk Doãkálek

a Petr ·védík. Není snad ani

nutno zdÛrazÀovat, Ïe roli favo-

rita potvrdil Doãkálek a v této

kategorii nena‰el pfiemoÏitele

a se 486 shozen˘mi kolky sta-

nul na stupni nejvy‰‰ím. Petru

·védíkovi se jiÏ dafiilo ménû,

k zemi poslal 433 kolkÛ a stejnû

jako Karel Forcek v kategorii

LP1 se musel spokojit s bram-

borovou, tedy ãtvrtou pozicí.

V sobotu 29. kvûtna odjíÏdûjí

na‰i sportovci na dal‰í mistrov-

ství do Blanska. Budeme jim dr-

Ïet palce. JiKo

Fotbalov˘ servis TJ Jiskra R˘mafiov
(Z technick˘ch dÛvodÛ nebyli v minulém vydání RH uvedeni u nûkter˘ch fot-
balov˘ch zápasÛ stfielci branek. Na‰e redakce se za technickou chybu tímto
omlouvá a dodateãnû jména chybûjících stfielcÛ vítûzn˘ch branek uvefiejÀuje.)

Îáci „B“
03. 04. 2004 Jiskra R˘mafiov - FC Staré Mûsto 10 : 0 (7:0)

Branky: Alois Vajdík 4x, Daniel Kováã 2x, Marek Oláh,
Martin Romanov, Václav Svoboda a Petr Grupách

10. 04. 2004 FC Karlovice - Jiskra R˘mafiov 2 : 3 (1:2)

Branky: Kamil Haník 2x, Petr Strouhal
17. 04. 2004 Svobodné Hefimanice - Jiskra R˘mafiov 0 : 19 (0:9)

Branky: Jifií Macháãek 3x, Martin Romanov 3x, Petr
Strouhal 3x, Kamil Haník 3x, Dominik ·a‰inka 2x,
Václav Svoboda 2x, Michal Doãkálek, Tygran
Gevorgyan a Ladislav FojtÛ

Dorost
04. 04. 2004 Jiskra R˘mafiov - FC Velké Ho‰tice 1 : 0 (0:0)

Jedinou branku utkání vstfielil v samém závûru Pavel Brenkus.
MuÏi „A“
14. 04. 2004 Jiskra R˘mafiov - Baník Albrechtice 3 : 1 (1:1)

Branky: Václav Tlapal, Jan Dosedûl a Du‰an Îmolík (p)

Pfiipravil Zdenûk Kudlák
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V˘prava za svat˘m Jifií po Vychodilovû stezce
24. dubna slaví v‰ichni skauti

spoleãnû se sv˘m patronem sva-

t˘m Jifií svÛj svátek. R˘mafiov‰tí

junáci tradici tohoto svátku ctí

a k naplnûní leto‰ního programu

vyuÏili akce Klubu ãesk˘ch turis-

tÛ, otevfiení turistického okruhu

kolem R˘mafiova - Vychodilovy

stezky. Kdo se nenechal odradit

ranním nevábn˘m poãasím a vy-

‰el na stezku, nelitoval. Jarní pfií-

roda ukázala svou lep‰í tváfi - vy-

ãasilo se. Celá trasa je pfiehlednû

znaãena a popsána, jsou na ní

rÛzné varianty cest, skvûl˘m bo-

dem je odpoãívadlo u vãelína.

Program skautÛ je zaloÏen z vel-

ké ãásti na hrách. A tak kdyÏ jsme

se vydrápali na Soví skály

a dále dorazili na Strálek, byla

zde odehrána terénní hra, symbo-

licky motivovaná rytífiem sv.

Jifiím. DruÏiny mûly za úkol najít

v prostoru ukryt˘ meã, kter˘ byl

potom vymûnûn za sladk˘ po-

klad.

Akce se vydafiila - a je‰tû: díky

v‰em z KâT, ktefií se podíleli na

realizaci krásné Vychodilovy

stezky. Loy

Turnaj v malé kopané „O pohár sta-
rosty“ v Dolní Moravici - VIII. roãník

Soukromá fiádková inzerce
Koupû

Koupím náhradní díly na ·kodu Octavii r. v. 1961, zejména pak ka-

rosáfiské díly. Tel.: 607 521 287.

JS Hamfiíkova stáj Dolní Moravice
pofiádá

závody v parkurovém skákání

O POHÁR DOLNÍ MORAVICE

dne 15. 5. 2004 v 10.30 hod
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Návratka
Název druÏstva: ..........................................................................

Jméno a pfiíjmení ved. muÏstva: ...............................................

......................................................................................................

Adresa ved. muÏstva: .................................................................

......................................................................................................

Tel. spojení: .................................................................................

PoÏadavek na ubytování:                   ano                  ne

K návratce pfiiloÏte kopii sloÏenky

Datum: .............................. Podpis: .........................................

Pofiadatel: TJ Sokol Dolní Moravice

a Obecní úfiad v Dolní Moravici

Pravidla: podle futsalov˘ch pravidel (5+1)

Termín: 26. 6. 2004

Systém: dle poãtu pfiihlá‰en˘ch druÏstev

Startovné: 1 200 Kã na druÏstvo (10 hráãÛ)

Zaslání startovného: do 20. 5. 2004 na úãet TJ Sokol nebo hotovû

âíslo úãtu: âS R˘mafiov, nám. Míru 5,

ã. ú. 18 44 78 73 89/0800

Obãerstvení: svaãinka, obûd, nealko

Program: 7.00 hod. prezence

7.45 hod. zahájení turnaje

8.00 hod. zaãátek turnajov˘ch zápasÛ

diskotéka, bohatá tombola,

kvalitní obãerstvení

Informace: Velebn˘ Ladislav, tel. 603 839 431, 554 273 296

Kopeãek Pavel, tel. 777 840 284

✃

Foto: Alois ·imko
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Klub ãesk˘ch turistÛ otevfiel Vychodilovu stezku
V minulém vydání na‰ich novin jsme slíbili pfiinést informaci o otevfiení Vychodilovy stezky v blízkém okolí R˘mafiova. Pod zá‰titou Klubu ãesk˘ch turistÛ se
v sobotu 24. dubna ve Stfiedisku volného ãasu uskuteãnila prezence úãastníkÛ první oficiální vycházky novû vyznaãenou trasou. Zahájení se zúãastnila také
rodina Franti‰ka Vychodila. Jeho dcera Jana Babíková projevila radost nad zdárnû dokonãen˘m projektem pfiímûstské turistické trasy, nesoucí jméno její-
ho otce, velkého milovníka pfiírody a turistiky. Redakce RH

Vytyãení stezky jsme pfiipravova-

li pût let. Koncem devadesát˘ch

let v‰ak bylo v ústfiední znaãkáfi-

ské sekci Klubu ãesk˘ch turistÛ

pro tuto akci mnohem ménû po-

chopení, neÏ jsme si pfiedstavova-

li my. Od té doby se v‰ak ledacos

zmûnilo a na mnoha místech na‰í

republiky se objevilo jiÏ více vy-

znaãen˘ch mûstsk˘ch a pfiímûst-

sk˘ch turistick˘ch tras a okruhÛ,

jeÏ mají pfiivést k poznávání tûch-

to lokalit nejen na‰e, ale i zahra-

niãní turisty.

Klub ãesk˘ch turistÛ je od roku

1995 ãlenem Mezinárodní organi-

zace pro lidov˘ sport -

International Federation of

Popular Sports nebo také

Internationaler Volkssportver-

band, zkrácenû IVV. Tato organi-

zace se zab˘vá pofiádáním akcí,

které nemají v˘konnostní charak-

ter a jejichÏ smyslem je odbloko-

vat stres a pracovní pfiepûtí nená-

roãnou a fyzicky dostupnou akti-

vitou tak, aby se stala sportem pro

v‰echny vûkové kategorie, tûlesnû

více ãi ménû zdatné úãastníky, te-

dy sportem pro v‰echny. Pfii tako-

véto akci se musí pofiadatelé fiídit

zvlá‰tní smûrnicí. Akce se pak 

uvádí v mezinárodním kalendáfii

akcí IVV a oãekává se samozfiej-

mû úãast zahraniãních turistÛ.

Trasy musí b˘t peãlivû pfiipraveny

a vyznaãeny, je na nich zaji‰Èová-

no poho‰tûní zdarma (v cenû star-

tovného), kilometráÏe jsou krat‰í

a v cíli organizátofii zaji‰Èují pro-

dej obãerstvení a hudbu, napfi.

harmoniku ãi kytaru. Úãastníci to-

ho vyuÏívají, v cíli posedí, obãer-

ství se a pobaví s pfiáteli. Pro or-

ganizaci takové akce je v‰ak tfieba

více pofiadatelÛ a v mnoha zahra-

niãních mûstech pfii nich bezplat-

nû pomáhá i fiada neãlenÛ turistic-

k˘ch oddílÛ; pro mûsto je to vlast-

nû reklama.

Také jsme se pÛvodnû domnívali,

Ïe Stezka Franti‰ka Vychodila by

mohla b˘t ãasem zafiazena do ak-

cí IVV, ná‰ odbor Klubu ãesk˘ch

turistÛ v‰ak nemá dostateãn˘ po-

ãet ãlenÛ, takÏe by byla potfiebná

jednání s dal‰ími organizacemi ve

mûstû, abychom dokázali, Ïe má-

me na to pfiivést sem zahraniãní

zájemce o turistiku. Vyznaãením

stezky modro-bíl˘m psaníãkem

a jejím oficiálním otevfiením jsme

se snaÏili udûlat první krok a uká-

zat alespoÀ jednotlivcÛm zajíma-

vá místa v nedalekém okolí

R˘mafiova.

Sobota 24. dubna zaãínala stejnû

jako vût‰ina posledních víkendo-

v˘ch dnÛ de‰tûm. Odbor Klubu

ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov ov‰em

nebyl v této oblasti jedin˘, kdo lá-

kal vefiejnost na cesty do pfiírody.

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ

Krnov pofiádal akci Po bruntál-

sk˘ch sopkách a oddíl vysokohor-

ské turistiky KâT Opava zase

smûroval zájemce o pobyt v pfiíro-

dû na moravskoslezsk˘ch vrcho-

lech na Kamenn˘ vrch u Skfiítku

a na Jelení studánku. Musíme ale

s radostí konstatovat, Ïe padesát

úãastníkÛ na‰í akce (nejen

z R˘mafiova), mezi nimi hlavnû

r˘mafiovsk˘ch skautÛ, nakonec

nelitovalo, Ïe se za podmraãeného

poãasí na stezku vydalo. V prÛbû-

hu dopoledne vysvitlo sluníãko

a ukázalo, jaká kouzla umí v aprí-

lovém poãasí pfiedvést. V‰ichni

byli nakonec spokojeni a to také

bylo úãelem vycházky.

Závûrem bychom na tomto místû

chtûli podûkovat v‰em, ktefií mûli

pro na‰i snahu s vytyãením

Stezky Franti‰ka Vychodila po-

chopení a podle sv˘ch moÏností

nám pomáhali s návrhem, pfiípra-

vou i dokonãováním trasy. V prv-

ní fiadû to byli pracovníci LesÛ

âeské republiky, a. s., ktefií proje-

vili pochopení pro vedení cesty,

a dokonce nechali v údolí Oslavy

vybudovat odpoãívadlo. Byli to

pánové Ing. Vojtûch Jago‰, Ing.

Ivo Chlup a revírníci Tomá‰

BlaÏek a Jifií Michal. Za regionál-

ní odbor znaãení Klubu ãesk˘ch

turistÛ má velk˘ podíl jeho pfied-

seda Miroslav Karas z Vrbna pod

Pradûdem i na‰i mladí znaãkáfii

Martina a Standa Mácovi.

Nejvût‰ím sponzorem této akce

byl pan Pfiemysl Mazel z Nového

Pole, kter˘ nám rozcestníky vyrá-

bûl a kromû prvního také osazo-

val. První sloupek osadili na‰i tu-

ristiãtí seniofii pánové Josef Vlach

a Adolf Strako‰. Firma Eko Metal

Recycling nám pomohla s dodá-

ním základních nosníkÛ pro roz-

cestníky. Ov‰em bez pochopení

a finanãní podpory mûsta by akce

zfiejmû je‰tû nebyla dokonãena,

a proto dûkujeme v‰em, kdo na

radnici její pokraãování podpofiili,

zvlá‰tû paní Jaroslavû RÛÏiãkové.

To, Ïe moravskoslezská oblast

Klubu ãesk˘ch turistÛ zafiadila na-

‰i akci mezi v˘znamné události

roku 2004, je velkou zásluhou je-

jí ãlenky paní Jitky Musilové

z Krnova i pana Jana Sládka

z Horní Datynû, kter˘ v celostát-

ním ãasopise Turista sv˘m ãlán-

kem o Skfiítku a Vychodilovû

stezce seznámil ‰irokou turistic-

kou vefiejnost s R˘mafiovskem.

Pfii navrhování trasy Vychodilovy

stezky jsme se domnívali, Ïe by

bylo vhodné ji pfiipravit jako stez-

ku nauãnou, to se v‰ak z mnoha

dÛvodÛ zatím nedalo uskuteãnit.

Umístili jsme zde alespoÀ na

sloupky malé informaãní tabule

o jarní kvûtenû, s ãímÏ nám vydat-

nû pomohla paní Mgr. Vûra

Kavalcová ze správy CHKO

Jeseníky, ornitologickou ãást nám

pfiipravil pan Miroslav Král

z Dlouhé Louãky a velice zajíma-

v˘ a obsaÏn˘ popis zdej‰í hornic-

ké ãinnosti vãetnû nového názvu

místa v horní ãásti Stráleckého 

údolí navrhl a vypracoval pan Ing.

Jaroslav Koãandrle, CSc. Za dal‰í

pomoc vãetnû vyhledání historic-

k˘ch podkladÛ dûkujeme i fieditel-

ce muzea paní Leonû Pleské a pfie-

dev‰ím panu Mgr. Jifiímu Karlovi.

Pan Jaroslav Hruban zapÛjãil do-

bové pohlednice b˘valého rekre-

aãního místa Waldheim zur

Annaquelle a pan Alfred Heinisch

st. nám na první vycházce po pfii-

pravované trase poutavû vyprávûl

o b˘val˘ch ãasech a osudech pro-

cházen˘ch míst. Hana Ka‰parová



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 mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

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.

VW Golf 1.9 TDi klima, 
r. v. 2000, 4 x airbag, ABS,
centrál posil. fiízení. 
Cena: 298 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPI Comfort,
klima, r. v. 2000, 2x airbag,
ABS, rádio, posil. fiízení, cent-
rál. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Golf 19 1.6 TD,
1.r. v. 1991, majitel, rádio,
centrál, ‰íbr. 
Cena: 75 000 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: 95 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

Renault Laguna 1.8 RN, 
r. v. 1995, 2 x airbag, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 119 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 6 míst, 129 tis. km, od-
poãet DPH 22%, rádio, cent-
rál. Cena: 149 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

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.

Citroen Berlingo 1.9 D, klima, 
1. majitel, r. v. 2000, airbag, rá-
dio, el. okna, zrcátka, posil. fiíz.,
taÏné, centrál. Cena: 275 000 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.

Opel Zafira Combi 1.6, digi
klima, 7 míst, r. v. 2001, 4 x a-
irbag, ABS, rádio, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 349 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 Mpi - Clasik,
1. majitel, r. v. 2000, 41 tis. km,
airbag, autorádio, posil. fiízení.
Cena: 179 000 Kã.

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

·koda Felicia LX 1.9 D, 
r. v. 1997, CD, ‰íbr, posil. fií-
zení. 
Cena: 109 000 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.

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 1999,
35 tis. km, 1. majitel, perfekt-
ní stav, nízká spotfieba, servis-
ní kniha. Cena: 129 900 Kã.

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

·koda Forman 135 LX, 
r. v. 1994, rádio, taÏné. 
Cena: 59 900 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7 TD, r.
v. 1996, 97 tis. km, airbag,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 129 000 Kã.

·koda Favorit 136 L, 
r. v. 1989, 86 tis. km. 
Cena: 18 500 Kã.

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

Citroen Xantia 1.8 i LPG, 
r. v. 1995, 1. majitel, rádio,
centrál, el. okna. 
Cena: 119 000 Kã.


