
Mûsto R˘mafiov zorganizovalo
v sobotu 19. bfiezna první vítání
obãánkÛ v leto‰ním roce.

První bfieznová sobota patfiila
v Karlovû karnevalu na snûhu.

LyÏafii sportovních tfiíd základní ‰koly R˘mafiov stáli v Mo-
ravském Berounû opût na bednû.
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Finálové boje tradiãní soutûÏe pát˘ch tfiíd – Entent˘ny – byly
znaãnû vyrovnané.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Stagnuje kultura v na‰em mûstû?
Tu a tam je moÏné zaslechnout názory

nûkter˘ch obãanÛ mûsta, Ïe dûní v oblas-

ti kultury a kulturních aktivit stagnuje, Ïe

mûsto pro mladé lidi nevytváfií kvalitnûj-

‰í podmínky pro voln˘ ãas a zábavu. Jak

na tyto názory pohlíÏí radnice, na to jsme

se zeptali ãlovûka nejpovolanûj‰ího, ve-

doucí odboru ‰kolství a kultury Leony

Pleské. 

rozhovor

O tom, Ïe je kultura a kulturní
dûní v na‰em mûstû opomíjeno,
bylo zmínûno i na jednom z po-
sledních jednání zastupitelstva
mûsta. Kritickou poznámku k té-
to problematice pfiednesla pfied-
sedkynû kulturní komise a zastu-
pitelka BoÏena Filipová. Domní-
váte se tedy, Ïe kultura v na‰em
mûstû, obecnû fieãeno, stagnuje
nebo jste jiného názoru?
Nedomnívám se, Ïe by kultura

v na‰em mûstû stagnovala. Mno-

ho velmi zajímav˘ch programÛ

organizuje napfiíklad Základní 

umûlecká ‰kola, mûstská knihov-

na, mûstské muzeum nebo Stfie-

disko volného ãasu, ale s tím, Ïe

finanãní prostfiedky tûchto organi-

zací jsou v‰ak velmi omezené,

a peníze investované do organiza-

ce kulturních akcí se pofiadateli

málokdy vrátí zpût a uÏ vÛbec pak

nepfiinesou organizaci nûjak˘ zisk.

Nemyslíte, Ïe v R˘mafiovû chybí
více kulturních akcí pro mladé li-
di?
Samozfiejmû by jich mohlo b˘t

více, to platí o v‰ech oborech

a odvûtvích, ale problémem zÛ-

stává mal˘ zájem lidí o nûkdy

velmi kvalitní pofiady, a to pak

pofiadatele odrazuje od organi-

zování dal‰ích akcí. Vezmûme

napfiíklad velmi kvalitní koncer-

ty v ZU·, na které pfiijde nûkdy

jen hrstka lidí. Kvalitní umûlec

v‰ak nepfiijede vystupovat za-

darmo - a takov˘ koncert pak

musí ‰kola zaplatit ze svého.

Domnívám se, Ïe v souãasné

dobû pro kulturu v R˘mafiovû

dûlají v‰ichni zainteresovaní

maximum a Ïe nabídka je dosta-

ãující. Jsem si jista, Ïe kaÏdá

z kulturních organizací ve mûstû

by jen uvítala, pokud by zájem

o kulturu vzrostl - znamenalo by

to více finanãních prostfiedkÛ,

z nichÏ by se pak daly hradit

dal‰í zajímavé programy.

Není mal˘ zájem o pofiady orga-
nizací mûsta zpÛsoben napfiíklad
i tím, Ïe jsou programy jist˘m
zpÛsobem uniformní a zprofano-
vané?
Na‰e organizace nepochybnû vy-

cházejí z vlastních zku‰eností

a pfiedpokladÛ, jaké pofiady mají

u R˘mafiovanÛ ‰anci na úspûch.

Roli zde v‰ak urãitû hraje i fakt,

kter˘ jsme dosud nezmínili -

spousta obãanÛ nemá k r˘mafiov-

ské kultufie dobr˘ vztah. NeÏ aby

‰li na kvalitní pfiedstavení ve mûs-

tû, radûji pojedou i na ménû kva-

litní pofiad tfieba do Olomouce ne-

bo Ostravy. Nechci tím ov‰em po-

pírat, Ïe vût‰í mûsta mají také vût-

‰í finanãní moÏnosti a mohou po-

fiádat velkolepé akce s tûmi nej-

kvalitnûj‰ími umûlci.

Ale vÏdyÈ se pfiece dá v mnoha
pfiípadech udûlat, lidovû fieãeno,
za málo penûz hodnû muziky.
Proã tedy nevytvofiit v na‰em
mûstû takové podmínky, aby lidé
za zábavou nemuseli odjíÏdût ji-

nam. Jistû, nûkdo mÛÏe namít-
nout, Ïe na monstrózní akce ne-
bo v˘pravná divadelní pfiedstave-
ní není R˘mafiov zafiízen, ale to
snad není v‰echno? Existuje celá
fiada dal‰ích pofiadÛ, napfiíklad
experimentální jevi‰tní formy
pro mladé s úãastí studentÛ a Ïá-
kÛ, divadlo poezie, rockové kluby
a dal‰í a dal‰í.
Ano souhlasím. Kupfiíkladu na

gymnáziu funguje malá v˘stavní

galerie, teì ‰kola pfiipravuje otev-

fiení takzvaného komunitního

centra, kde by se mûly konat v˘-

stavy a kulturní akce, besedy

a men‰í pofiady. Navíc bude mít

toto centrum bezbariérov˘ vstup,

coÏ ocení napfiíklad seniofii. Pofiád

zastávám názor, Ïe se fantazii me-

ze nekladou. Pokud nûkdo pfiijde

se zajímav˘m nápadem, urãitû se

najde nûkdo jin˘, kdo jej dokáÏe

realizovat.

MÛÏete se zmínit napfiíklad o ak-
tivitách, do kter˘ch se mohou za-
pojit nejen mladí lidé, ale obãané
stfiedního vûku? Co mÛÏe mûsto
nabídnout v oblasti kultury
a vzdûlávání napfiíklad senio-
rÛm?

Mûsto R˘mafiov vyhla‰uje konkursní fiízení na funkci
fieditele pfiíspûvkové organizace

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1, okres Bruntál

PoÏadavky: - vzdûlání a pedagogická praxe podle zákona 563/2004Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a zmûnû nûkter˘ch 

dal‰ích zákonÛ;

- znalost problematiky fiízení, znalost obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ z oblasti ‰kolství;

- obãanská a morální bezúhonnost.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky: - Ïivotopis (s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností);

- prÛbûh jednotliv˘ch zamûstnání (potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem) nebo ãestné prohlá‰ení o prÛbûhu 

jednotliv˘ch zamûstnání;

- ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (diplom i vysvûdãení);

- lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k vykonávání funkce fieditele;

- v˘pis z evidence rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání;

- koncepce rozvoje ‰koly (maximálnû 5 stran strojopisu).

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce je 1. 8. 2005.

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady s vlastnoruãním podpisem uchazeãe a s uvedením jeho

kontaktní adresy a telefonu, pfiíp. e-mailu.

Termín podání pfiihlá‰ek: do 11. 4. 2005.

Pfiihlá‰ky zasílejte doporuãenû na adresu: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor ‰kolství a kultury, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Obálku oznaãte slovy KONKURS - NEOTVÍRAT.
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Seniofii nejsou homogenní skupi-

nou v oblasti zájmÛ a zálib.

KaÏd˘ star‰í ãlovûk, jeden vedle

druhého, má odli‰ného koníãka,

je to pfiece dáno tím, ãemu se cel˘

Ïivot vûnoval. I pfiesto mûsto na-

bízí seniorÛm celou ‰kálu nejrÛz-

nûj‰ích aktivit. Od historick˘ch

a literárních besed, práce s poãíta-

ãem a internetem v mûstské kni-

hovnû a SVâ, pfies koncerty váÏ-

né i populární hudby, posezení pfii

dechovce, po rozmanité kurzy pro

dospûlé v SVâ. Mimochodem, na

kurzy pro dospûlé nedostává SVâ

jiÏ Ïádnou dotaci od státu, pouze

na studenty a Ïáky ‰kol, a v pod-

statû je pofiádá dobrovolnû

a vzhledem k v˘‰i poplatku také

nev˘dûleãnû. V̆ ‰e zmiÀované ko-

munitní centrum na r˘mafiovském

gymnáziu poãítá také s otevfiením

nejrÛznûj‰ích kurzÛ, jichÏ by se

mohli seniofii zúãastÀovat.

MÛÏete se vyjádfiit k problemati-
ce omezení otevírací doby
Mûstského muzea v R˘mafiovû
o víkendech? Vût‰ina renomova-

n˘ch muzeí, mezi které to r˘ma-
fiovské zcela jistû patfií, má v so-
botu a v nedûli otevfieno.
DÛvodem je zcela nepochybnû to,
Ïe se náv‰tûvníci v pracovní dny
nemohou na expozice dostavit.
Jak vidíte tento problém vy? Jen
za loÀsk˘ rok ãinila náv‰tûvnost
o sobotách 719 náv‰tûvníkÛ (16,7
%), coÏ zase není tak zanedbatel-
n˘ poãet.
V rámci muzea pracuje od nového

roku informaãní centrum, kde se

kromû drobn˘ch upomínkov˘ch

pfiedmûtÛ, map, vstupenek a po-

dobnû prodávají také vstupenky

do muzea. Pokud by zÛstala pfied-

chozí otevírací doba muzea, mu-

seli by v nûm cel˘ den pracovat

dva zamûstnanci, jeden v infor-

maãním centru a druh˘ v muzeu

u expozic. Nevím, odkud pochází

ãíseln˘ údaj, kter˘ uvádíte, dovo-

lím si v‰ak vyjádfiit pochybnost,

Ïe za loÀsk˘ rok pfii‰lo do muzea

jen o sobotách více neÏ sedm sto-

vek platících náv‰tûvníkÛ.

Domnívám se, Ïe v sobotu odpo-

ledne do muzea zase tolik ná-

v‰tûvníkÛ nezavítá, aby se vypla-

tilo zamûstnávat po celou dobu

dva pracovníky. âlovûk, kter˘

pfiijede do R˘mafiova napfiíklad ze

‰koly ãi zamûstnání v pátek odpo-

ledne, má moÏnost nav‰tívit mu-

zeum v sobotu dopoledne od 9.00

do 12.00 hodin, v nedûli je pak 

otevfieno od 13.00 do 16.00 hodin.

Pfiedchozí otevírací dobu zhodno-

tila vzhledem k provozním zmû-

nám fieditelka muzea jako neeko-

nomickou, je to plnû v její kom-

petenci a já se s jejím názorem

ztotoÏÀuji. Navíc musím zdÛraz-

nit, Ïe pfiedem ohlá‰en˘m v˘pra-

vám se pochopitelnû muzeum

zpfiístupní i mimo otevírací dobu.

Co z oblasti kultury v R˘mafiovû,
vy sama, postrádáte? Máte pfied-
stavu jak˘m zpÛsobem se bude
kultura v R˘mafiovû ubírat dál?
Jak bude mûsto napfiíklad postu-
povat s ãím dál tím více chátrají-
cím kinem - zastaralá promítací
technika, nevyhovující sedaãky
apod.

Ve mûstû postrádám ãajovnu, kde

by se daly dûlat napfiíklad zajíma-

vé besedy, malé jevi‰tní formy,

odpoledne poezie apod. Urãitû by

se zde uplatnila také kinokavárna

s tfiiceti místy, která by se mohla

zamûfiit na nároãnûj‰í filmovou

tvorbu a mohla nahradit stávající

neútulné kino, kam stejnû v rámci

filmového klubu pfiijde pár lidí.

A jak jste se jiÏ zmínil, postrádám

ve mûstû kvalitní hudební klub,

kter˘ by nav‰tûvovali pfieváÏnû

mladí. Nemuseli by sedût v ano-

nymních zakoufien˘ch prostorách

a mûli by k dispozici kvalitní roc-

kovou ãi alternativní muziku.

Domnívám se ale, Ïe to jsou zále-

Ïitosti spí‰ k zamy‰lení pro podni-

katelské subjekty. V souãasné do-

bû se fie‰í budoucnost kulturního

domu. Je pozván architekt a sta-

tik, ti zhodnotí souãasn˘ stav

a doporuãí dal‰í moÏnosti. AÏ bu-

deme mít v ruce jasná stanoviska

a s nimi i plán financování, bude-

me moudfiej‰í.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Mûsto pfiivítalo nové obãánky
Poprvé v leto‰ním roce pfiipravi-

lo mûsto R˘mafiov na sobotní od-

poledne (19. 3.) slavnostní vítání

novû narozen˘ch obãánkÛ. První

skupina z celkem jedenatfiiceti

pozvan˘ch dûtí s rodiãi a prarodi-

ãi se pfii‰la zapsat do pamûtní

knihy mûsta R˘mafiova ve 14 ho-

din, druhá pak patnáct minut

pfied tfietí hodinou odpolední

a tfietí skupina pak v pÛl ãtvrté.

Tradiãního slavnostního aktu,

kter˘ se koná ãtyfiikrát za rok, se

za mûsto zúãastnili starosta mûs-

ta Petr Klouda, pfiedsedkynû ko-

mise pro spoleãenské záleÏitosti

(KPSZ) Kvûtoslava Sicová, ãlen-

ka KPSZ BoÏena Filipová

a zdravotní sestry r˘mafiovské

nemocnice BoÏena Jureãková,

Olga âajanová a Aniãka

Va‰íãková z rehabilitaãního od-

dûlení MUDr. Miroslava Doláka.

Slavnostní atmosféru doplnil hu-

debním doprovodem na piano

tradiãnû Jifií Vystrãil, s pfiípravou

dûtí pfied slavnostním uvítáním

pomáhaly maminkám Irena

Polidarová a Marie Sigmundová.

S kytiãkou ver‰Û pfii‰ly blahopfiát

také dûvãátka ze základní ‰koly.

RodiãÛm dûtí byly pfiedány ky-

tiãky a mal˘m obãánkÛm upo-

mínkov˘ dárek. Slavnostního ví-

tání se zúãastnila také Eli‰ka

Pfiikrylová - 1. obãánek mûsta

R˘mafiova narozen˘ v leto‰ním

roce. Jen pro zajímavost, vítání

se zúãastnili také manÏelé Glac-

nerovi s dûvãátkem Alexandrou.

Ludmila Glacnerová (vicemist-

rynû Evropy v kulturistice za rok

2002) si pozvala svou dlouhole-

tou kamarádku Zdenu Razymo-

vou mistryni svûta v kulturistice

za rok 2003, aby malé Sa‰i byla

kmotrou. Mal˘m obãánkÛm

v‰ichni pfiejeme dobré kamarády,

pfiedev‰ím zdraví a hodnû jarního

sluníãka.

Podle informací matriky r˘ma-

fiovského mûstského úfiadu má

poãet narozen˘ch dûtí v na‰em

mûstû stoupající tendenci. V roce

2003 se narodilo v R˘mafiovû 

80 dûtí, v loÀském roce 2004 to

bylo o deset víc. Je jistû velmi po-

tû‰ující, Ïe porodnost v R˘mafiov-

ském regionu má vzestupnou ten-

denci. JiKo

Upozornûní pro obãany
Finanãní úfiad v Bruntále oznamuje v‰em obãanÛm mûsta R˘mafiova a jeho pfiilehl˘ch ãástí, Ïe ve dnech 30. bfiezna a 31.
bfiezna 2005 (stfieda a ãtvrtek) bude v souvislosti s pfiebíráním daÀov˘ch pfiiznání otevfieno deta‰ované pracovi‰tû Finanãního
úfiadu Bruntál. Pro tyto úãely bude pracovi‰tû otevfieno ve Stfiedisku volného ãasu na OkruÏní ulici ã. 10 v R˘mafiovû, a to
v místnosti ã. 1 (v mezipodlaÏí) v následujících provozních hodinách:

stfieda 30. 3. 2005
8.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 16.00 hodin

ãtvrtek 31. 3. 2005
8.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 16.00 hodin
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Projekt adopce na dálku stále pokraãuje
JiÏ v minulém roce jsme vás pro-

stfiednictvím R˘mafiovského hori-

zontu upozornili na rozhodnutí

studentÛ sexty r˘mafiovského

gymnázia zúãastnit se ve svûtû

stále roz‰ífienûj‰ího projektu 

adopce dûtí na dálku, kter˘

v âeské republice zprostfiedková-

vá Humanistické centrum Dialog.

Pfii‰el nov˘ kalendáfiní rok a stu-

denti dnes jiÏ septimy stáli pfied

rozhodnutím, zda v podpofie svû-

fience Algassimou Dialla i nadá-

le pokraãovat. Ukázalo se, Ïe

pfieváÏná vût‰ina studentÛ se

s my‰lenkou pomáhat mu i nadá-

le ztotoÏÀuje, a díky pracovnici,

která se do Guiney, odkud znaã-

ná ãást svûfiencÛ Dialogu pochá-

zí, vypravila, mûla dokonce

moÏnost poslat chlapci i drobn˘

dárek. A tak z R˘mafiova do

Guiney kromû penûz na dal‰í

studium putovaly je‰tû omalo-

vánky s pastelkami.

Odmûnou studentÛm byl nejen

dobr˘ pocit, ale také první dopis,

kter˘ kromû obrázku a vy‰ívané-

ho ubrousku obsahoval i první

Algassimouovo vysvûdãení.

O tom, jestli mu to jde ve ‰kole

lépe neÏ jim samotn˘m, mohou

v‰ak pouze diskutovat, protoÏe

známkování na guinejské ‰kole je

od na‰eho systému

zcela odli‰né.

Studenti zároveÀ

doufají, Ïe jejich roz-

hodnutí bude mít

kladn˘ vliv i na okolí

a Ïe se v brzké dobû

objeví více lidí, kte-

r˘m není Ïivot tako-

v˘chto dûtí lhostejn˘

a také se do tohoto

projektu zapojí.

ProtoÏe i kdyÏ nikdy

nebudeme moci zcela

vyfie‰it jejich tíÏivou

situaci, kaÏd˘ pokus

o to, aby se tyto dûti

mûly lépe, stojí za to.

Pokud vás tento pro-

jekt zaujal, zde je

kontaktní adresa, na

které se mÛÏete dovû-

dût více o projektu 

adopce na dálku: http://www.hu-

manisti.cz/adopce. Chcete-li sle-

dovat úspûchy „na‰eho dítûte“,

adresa jeho webové stránky je:

http://www.humanisti.cz/adop-

ce/zobrazit_dite.php3?id=60483

Jana Zlámalová,
septima Gymnázia R˘mafiov

Studenti se zajímali o problematiku Evropské unie
V‰ichni víme, Ïe âeská republi-

ka je ãlenem Evropské unie a Ïe

je potfieba, aby v‰ichni na‰i ob-

ãané a také studenti byli co nej-

více seznámeni s ãinností EU.

Proto Evropská komise vyzvala

v‰echny evropské stfiední ‰koly,

aby dne 17. bfiezna 2005 uspofiá-

daly Evropsk˘ den v˘mûny ná-

zorÛ a setkání s osobnostmi.

Do této akce se zapojila i na‰e

‰kola. Beseda se konala právû

17. bfiezna v rámci projektu

„Jaro Evropy“ a zúãastnili se jí

studenti vefiejné správy, ktefií

k tomuto tématu mají nejblíÏe.

Jen pro orientaci - jak˘ je cíl to-

hoto projektu? Projekt umoÏní

mlad˘m lidem získat Ïivé povû-

domí o evropsk˘ch tématech

a integrovat je do uãebních

osnov. Pro mladé lidi, coby ob-

ãany a osoby, jeÏ budou utváfiet

Evropu v blízké budoucnosti,

pfiedstavuje „Jaro Evropy“ mi-

mofiádnou pfiíleÏitost k vzájemné

v˘mûnû zku‰eností.

Diskusi zahájila vedoucí

Evropského informaãního stfie-

diska (EIS) Hana âoupková a na

dotazy studentÛ odpovídal mí-

stostarosta mûsta R˘mafiova pan

Ing. Jaroslav Kala a krajsk˘ za-

stupitel, starosta obce Dolní

Moravice a zároveÀ pfiedseda ra-

dy na‰í ‰koly a pfiedseda EIS pan

Ladislav Velebn˘, kter˘m tímto

dûkujeme za jejich ãas, ochotu

a spolupráci.

V dal‰ích mûsících se je‰tû usku-

teãní besedy se zahraniãními

studenty, beseda s europoslan-

cem doktorem Vladimírem

Îelezn˘m, kter˘ jiÏ pfiislíbil ná-

v‰tûvu na‰í ‰koly, a na ãtrnácti-

denní stáÏ do Bruselu pojede,

pokud bude vybrána, studentka

3. roãníku Miroslava Kleibe-

rová. 

Hana âoupková, SSO· PRIMA

Algassimou Diallo s koordinátorkou Lucií Chocholatou Vysvûdãení Algassimou Dialla

Zápis do matefisk˘ch ‰kol

M· 1. máje 11, R˘mafiov
M· Revoluãní 30, R˘mafiov
M· Zámeck˘ park, Janovice

se koná
19. dubna 2005 od 14.00 do 16.30



Na‰e místní skupina zaslala pro-

stfiednictvím Oblastního spolku

Bruntál dvakrát v prÛbûhu roku

2004 o‰acení do sociálního ústa-

vu Harmonie Ho‰Èálková - ústa-

vu pro mentálnû postiÏené. Také

jsme poskytli ve dvaasedmdesáti

pfiípadech o‰acení místním obãa-

nÛm. Jednalo se o samoÏivitele,

rodiny s dûtmi, staré obãany

i bezdomovce. Po domluvû se

sociálním odborem MûÚ

R˘mafiov bylo o‰acení dodáváno

i do azylového domu na

Bartákovû ulici.

Chtûla bych poÏádat na‰e obãa-

ny, ktefií mají snahu a chtûjí po-

moci tûmto lidem, aby na na‰e

stfiedisko nosili o‰acení opravdu

ãisté, nepo‰kozené a pokud moÏ-

no jen z pfiírodních vláken. Rádi

pfiijmeme jako dar nejen o‰acení,

ale také loÏní prádlo.

Na valné hromadû ve ãtvrtek 24.

února 2005 ocenila fieditelka

Oblastního spolku Bruntál Mária

Vlková na návrh pfiedsedkynû

Vûry Koláfiové paní Janu

Cimbotovou za dobrou a obûta-

vou práci v MS ââK R˘mafiov.

Bylo jí udûleno „Vyznamenání

za obûtavou ãinnost v ââK“.

Tato ãlenka pracuje dobfie nejen

jako pokladník, ale v˘znamnou

ãást svého volného ãasu vûnuje

i práci v o‰acovacím stfiedisku.

Proto jí touto cestou vefiejnû dû-

kujeme.

Místní skupina ââK dûkuje také

sponzorÛm, a to pfiedev‰ím - Ïe-

lezáfiství pí Sedláãkové, Ïelezáfi-

ství pana Ko‰uliãe, papírnictví

pana Podlase a kvûtináfiství pí

La‰tuvkové.

Za místní skupinu ââK
Vûra Koláfiová, pfiedsedkynû
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Co moÏná víte a co moÏná také ne
Co víte ... Ïe v R˘mafiovû máme

Stfiední odborné uãili‰tû a Odbor-

né uãili‰tû.

Co moÏná ví jen nûktefií ... Ïe

máme jednu z nejvût‰ích hal

v celém Moravskoslezském kra-

ji, kde je pod vedením zku‰e-

n˘ch odborníkÛ zaji‰Èován v˘-

cvik ÏákÛ v oborech Opraváfi ze-

mûdûlsk˘ch strojÛ a Opraváfiské

práce. V prostorách této haly

jsou dílny pro ruãní a strojní ob-

rábûní kovÛ, kovárna, dílny pro

opravy motorov˘ch vozidel, svá-

fiecí dílna se sváfiecí ‰kolou a vel-

ké prostory pro montáÏ a demon-

táÏ zemûdûlsk˘ch strojÛ a lesní

techniky. Îe u nás mÛÏeme zís-

kat fiidiãské oprávnûní typu B,

C a T, odbornou zpÛsobilost pro

svafiování elektrick˘m oblou-

kem, plynem nebo svafiování

v ochranné atmosféfie.

A co moÏná vût‰ina z vás neví ...
Ïe se Ïáci svou ãinností formou

zakázek podílejí na opravách 

osobních a nákladních automobi-

lÛ, traktorÛ a zemûdûlsk˘ch stro-

jÛ, provádûjí zámeãnické, sváfieã-

ské a soustruÏnické práce pro ve-

fiejnost i firmy z R˘mafiovska

a celého okolí. MoÏná by se i vám

vyplatilo pfiivést auto na opravu

a posoudit, zda jsme jen Ïáci ne-

schopní jakékoliv odpovûdné prá-

ce nebo zda s námi budete spoko-

jeni. A co byste teprve fiekli na nû-

které v˘robky z kovárny ... moÏná

byste se divili. Staãí si jen zavolat

na ãíslo 554 211 864 nebo se za-

stavit osobnû v pracovních dnech

od 7.00 do 13.00 hodin a domlu-

vit si termín. Kromû prázdnin - to

máme nárok na zaslouÏenou rela-

xaci.  Îáci ‰koly

Zdravotnictví

Informace Místní skupiny âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû oznamuje, Ïe po krátké odmlce, zpÛsobené stûhováním svého sídla z ulice Sokolovská

32 na ulici Palackého 11 (budova Bytermu), opût zahájila sbûr ãistého a zachovalého obleãení.

Provozní doba sbûru a v˘deje:

ST¤EDA âTVRTEK
9.00 - 14.00 hod. 9.00 - 15.00 hod.

23. bfiezna 24. bfiezna

20. dubna 21. dubna

25. kvûtna 26. kvûtna

22. ãervna 23. ãervna

20. ãervence 21. ãervence

24. srpna 25. srpna

21. záfií 22. záfií

26. fiíjna 27. fiíjna

23. listopadu 24. listopadu

21. prosince 22. prosince

Holky a kluci pozor!!
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

pfiipravilo pro v‰echny milovníky zvífiátek

Chovatelsk˘ krouÏek
Chováme kfieãky, andulky, plazy, my‰i, rybiãky.

Zveme v‰echny, ktefií se rádi starají o zvífiátka, na schÛzku,
která se uskuteãní 30. 4. 2005 v 15.00 v SVâ R˘mafiov.
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Na Ovãárnû a v Karlovû
zmizely dal‰í lyÏe

V pátek 4. bfiezna odcizil nezná-

m˘ pachatel majitelce z Opavy

sjezdové lyÏe, které odloÏila

v chodbû místního obãerstvení

a ‰la si na sjezdovku zakoupit

permanentku. Zcizením lyÏí

zpÛsobil pachatel lyÏafice ‰kodu

ve v˘‰i 5 500 Kã.

K dal‰í krádeÏi lyÏí a lyÏafi-

sk˘ch bot do‰lo 16. bfiezna

v Karlovû pod Pradûdem.

Dosud neznám˘ pachatel si na-

lezen˘m klíãem odemkl dvefie

lyÏárny v chatû a v dobû od

16.00 do 23.30 hodin si odnesl

tfii páry carvingov˘ch lyÏí s vá-

záním a jedny lyÏafiské boty.

Majitelkám z Pfierovska a Br-

nûnska zpÛsobil celkovou ‰ko-

du za témûfi 25 000 Kã.

Îena je stíhána
za podvod

Komisafi Skupiny kriminální po-

licie a vy‰etfiování (SKPV)

v Bruntále zahájil trestní stíhání

dvaaãtyfiicetileté Ïeny z R˘ma-

fiova pro trestn˘ ãin podvodu.

Toho se mûla dopustit poté, kdyÏ

v dubnu 2003 poÏádala manÏel-

sk˘ pár z R˘mafiova o finanãní

pÛjãku 80 000 Kã. Îena odÛvod-

nila pÛjãku tím, Ïe potfiebuje ãást

penûz pouÏít na úhradu záloh in-

kasa po dobu nepfiítomnosti

v místû trvalého bydli‰tû.

Uveden˘ finanãní obnos mûla

vrátit po návratu z údajného ‰ko-

lení v fiíjnu 2003. Do dne‰ního

dne tak neuãinila a na opakova-

né v˘zvy manÏelÛ o vrácení pe-

nûz nereagovala.

Bude pykat
za svou nerozváÏnost

Trestní stíhání bylo rovnûÏ zahá-

jeno 7. bfiezna proti sedmadvace-

tiletému muÏi z R˘mafiova pro

spáchání trestného ãinu ohroÏení

pod vlivem návykové látky.

Prvního ledna 2005, krátce po

silvestrovské pÛlnoci, usedl za

volant vozidla Opel s 1,28 pro-

mile alkoholu v krvi. Na Palac-

kého ulici dostal na zledovatû-

lém povrchu vozovky smyk, na-

razil do dfievûného oplocení, od

kterého se vozidlo odrazilo zpût

a zachytilo osmnáctiletou chod-

kyni. Dívka utrpûla lehké zranû-

ní nohy, pro které se musela léãit

témûfi tfii t˘dny.

Úvûrov˘ podvod
mu nevy‰el

Policejním komisafiem SKPV

Bruntál bylo zahájeno trestní stí-

hání devatenáctiletého mladíka

z Prostûjovska pro pokus trest-

ného ãinu úvûrového podvodu,

kterého se mûl dopustit 23. listo-

padu loÀské roku tím, Ïe zaÏádal

u finanãního ústavu o poskytnutí

úvûru ve v˘‰i 150 tisíc korun.

Prostfiednictvím prodejny - auto-

bazaru v Horním Mûstû na

R˘mafiovsku sepsal úvûrovou

smlouvu. V Ïádosti v‰ak mladík

uvedl nepravdivé údaje o svém

zamûstnání. Pfii ovûfiování

smlouvy byly zji‰tûny uvedené

nesrovnalosti a na základû tûchto

skuteãností nebyl úvûr obvinû-

nému poskytnut.

Zlákalo jej
znaãkové obleãení

Proti tfiiatfiicetiletému muÏi cizí

státní pfiíslu‰nosti bylo 24. února

zahájeno trestní stíhání pro trest-

n˘ ãin krádeÏe a poru‰ování do-

movní svobody. Jedenáctého

ãervna loÀského roku vnikl do

bytu sedmadvacetileté Ïeny a je-

jího otce v R˘mafiovû - Janovi-

cích. K otevfiení pouÏil obvinûn˘

klíã od bytu, kter˘ byl ve svazku

spoleãnû s klíãi od vozidla, které

si chtûl od majitelky zapÛjãit.

Z bytu odcizil nûkolik kusÛ

znaãkového obleãení v celkové

hodnotû 14 tisíc korun a dám-

skou penûÏenku v hodnotû 

200 Kã, v té byla finanãní hoto-

vost ve v˘‰i 13 tisíc korun.

Brutální útok mu vynesl
obvinûní z trestného

ãinu ublíÏení na zdraví
Trestní stíhání ãtyfiiadvacetileté-

ho muÏe z R˘mafiova bylo zahá-

jeno pro trestn˘ ãin ublíÏení na

zdraví poté, co 30. prosince loÀ-

ského roku na Máchovû ulici

v R˘mafiovû, fyzicky napadl

pfied domem o tfii roky star‰ího

muÏe. Tomu nastfiíkal do oãí

pepfiov˘ sprej, kopnul jej do

stehna a kdyÏ po‰kozen˘ upadl

na zem, u‰tûdfiil mu dal‰í kopan-

ce do hrudníku a obliãeje.

Napaden˘ muÏ utrpûl zlomeninu

nosních kÛstek, pohmoÏdûní hla-

vy a hrudníku. Doba léãení byla

del‰í neÏ jeden t˘den.

Pfiivlastnil si nalezen˘
mobil a má „na krku“

trestn˘ ãin zatajení vûci
V pondûlí 14. bfiezna bylo poli-

cejním komisafiem SKPV

v Bruntále zahájeno trestní stíhá-

ní ãtyfiiatfiicetiletého muÏe

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin zata-

jení vûci. âtyfiiadvacátého února

na‰el v areálu r˘mafiovské ne-

mocnice mobil Nokia v hodnotû

témûfi 7 000 Kã a ponechal si jej

pro svou potfiebu.

âelnû se srazil
s náklaìákem

Pfii projíÏdûní pravotoãivé zatáã-

ky na zúÏené vozovce v Jano-

vicích narazil ãelnû v pondûlí 

14. bfiezna ãtyfiicetilet˘ fiidiã s vo-

zidlem VW Golf do nákladního

vozidla Liaz. Obû auta jela vyso-

kou rychlostí a fiidiãi nebyli jiÏ

schopni svá vozidla zastavit. Na

golfu byla ‰koda vyãíslena ãást-

kou 30 000 Kã. Liaz vyvázl tak-

fika bez ‰rámu. Za pfiestupek byla

fiidiãÛm uloÏena bloková pokuta.

Kfiivû obvinila manÏela
z ublíÏení na zdraví

R˘mafiov‰tí policisté odloÏili

v pondûlí 14. bfiezna pfiípad po-

dezfiení ze spáchání trestného

ãinu ublíÏení na zdraví, ke kte-

rému mûlo dojít podle slov se-

dma‰edesátileté po‰kozené 

18. ãervence loÀského roku

v Malé Morávce. Ve snaze pfii-

vodit trestní stíhání svého man-

Ïela tato Ïena oznámila, Ïe ji

muÏ pfied jejich chalupou po

pfiedchozí slovní rozepfii ucho-

pil za vlasy a uhodil s ní o zem.

Îena utrpûla zhmoÏdûní h˘Ïdû,

podvrtnutí krãní pátefie a lehké

podvrtnutí kolene s témûfi

dvoumûsíãní dobou léãení.

Policisté ale v prÛbûhu vy‰etfio-

vání zjistili, Ïe si Ïena zranûní

pfiivodila sama poté, kdyÏ vy-

bûhla ven na pozemek, zakopla

o svého psa a upadla. Ke spá-

chání Ïádného trestného ãinu

tedy nedo‰lo a vûc byla odloÏe-

na. ManÏelka se bude nyní zod-

povídat z trestného ãinu kfiivé

v˘povûdi.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR
Bruntál

Pfii fietûzové nehodû u Malé ·táhle
se stfietla tfii vozidla

V sobotu 5. bfiezna dopoledne do‰lo na úseku mezi obcemi

Dolní Moravice a Malá ·táhle k dopravní nehodû, pfii které je-

denatfiicetilet˘ fiidiã z Prahy s vozidlem Opel Astra pfiehlédl pfied

sebou zastavující ‰kodovku do které narazil, tu pak náraz odho-

dil do stojícího vozidla Citroen, jehoÏ fiidiã dával pfiednost v jíz-

dû protijedoucímu vozidlu. ¤idiãi se podrobili dechové zkou‰ce

na alkohol s negativním v˘sledkem. Ke zranûní osob nedo‰lo.

Na vozidlech vznikla celková ‰koda ve v˘‰i 185 000 Kã.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ceny za odvoz odpadkÛ v roce 2005
Jako kaÏdoroãnû i letos v únoru se

v kaÏdé na‰í po‰tovní schránce

objevila sloÏenka na úhradu po-

platku za odpady. Vût‰ina obãanÛ

si v duchu (nebo nûktefií nahlas)

povzdechla, Ïe je to zase víc neÏ

loni. O v˘‰i poplatkÛ za sbûr

a svoz komunálního odpadu za-

stupitelé rozhodli na svém jednání

na základû platné legislativy

a v souladu s platn˘m ustanove-

ním Obecní vyhlá‰ky ã. 5 a dodat-

ku ã. 1 uvedené vyhlá‰ky. V̆ ‰e

poplatku se skládá ze dvou zá-

kladních ãástí, první tvofií pevná

ãástka na osobu a kalendáfiní rok

(230 Kã) a druhá ãást je stanove-

na na základû skuteãn˘ch nákladÛ

obce (250 Kã). Celkov˘ poplatek

na jednoho poplatníka pro rok

2005 tedy ãiní 480 Kã.

Pro porovnání uveìme i údaje t˘-

kající se skuteãn˘ch nákladÛ obce

na sbûr a svoz netfiídûného komu-

nálního odpadu za rok 2003, které

ãinily 1 936 tis. Kã. Vzhledem

k poãtu poplatníkÛ (3 678 osob)

dosahují skuteãné náklady na jed-

noho poplatníka v˘‰e 526 Kã.

Znamená to, Ïe rozdíl mezi hod-

notami vybíran˘ch poplatkÛ (480

Kã) a skuteãn˘mi náklady (526

Kã), coÏ není zanedbatelná ãást-

ka, dotuje mûsto z vlastního roz-

poãtu. Jen pro zajímavost, jaké

náklady ãekají mûsto v pfií‰tích

obdobích. Ze zákona ã. 185/2001

Sb., pfiílohy ã. 6, vypl˘vá, Ïe v le-

tech 2005 - 2006 bude mûsto pla-

tit 1 200 Kã za tunu nebezpeãné-

ho odpadu a 200 Kã za tunu ko-

munálního odpadu. Zákon tyto

ãástky pro roky 2007 - 2008 je‰tû

zvy‰uje u nebezpeãného odpadu

na 1 400 Kã za tunu a u komunál-

ního na 400 Kã za tunu.

Problém zvan˘ lékárna
JiÏ pomûrnû dlouhou dobu je uza-

vfiena lékárna v Bfiidliãné. DÛvod

uzavfiení na‰í jediné lékárny je v‰e-

obecnû znám, ménû uÏ stav kolem

znovuotevfiení lékárny.

Hned v úvodu je tfieba pfiipome-

nout, Ïe objekt, ve kterém je lékár-

na umístûna, je v majetku Ing.

Karla Krajsy a lékárna je v tomto

objektu v nájmu. PÛvodnû pan

Czedron slíbil, Ïe se postará o zno-

vuotevfiení lékárny sám. Tento stav

v‰ak trval neúmûrnû dlouho a ze

strany majitele byl nájem zru‰en.

V závûru loÀského roku se pfiihlá-

sil nov˘ zájemce o provozování lé-

kárny a bylo pfiedbûÏnû pfiislíbeno,

Ïe by lékárna mohla b˘t otevfiena

je‰tû koncem roku 2004, nejv˘‰e

zaãátkem roku následujícího.

V minul˘ch dnech byl Mûstsk˘ 

úfiad Bfiidliãná informován o od-

stoupení zájemce od zámûru lékár-

nu v Bfiidliãné provozovat. Ing.

Krajsa bude dle sdûlení kontakto-

vat dal‰í zájemce z fiad lékárníkÛ.

V‰ichni doufáme, Ïe se situace 

brzo vyfie‰í a obãané mûsta nebu-

dou muset dojíÏdût pro své léky do

vzdálen˘ch mûst.

VZHLEDEM K DOâASNÉMU UZAV¤ENÍ MÍSTNÍ LÉ-
KÁRNY SE RADA MùSTA S ÚâINNOSTÍ OD 1. 3. 2005
ROZHODLA ZABEZPEâOVAT VYZVEDNUTÍ LÉKÒ
PRO OBâANY, KTE¤Í NEMAJÍ MOÎNOST tak uãinit sa-
mi VZHLEDEM K OBTÍÎNÉMU DOJÍÎDùNÍ DO BRUN-
TÁLU NEBO R¯MA¤OVA.
RECEPTY SPOLU S PRÒKAZEM POJI·TùNCE MÒÎE-
TE DENNù NOSIT P¤ÍMO DO KANCELÁ¤E MÍSTOS-
TAROSTY.

Zpravodajství z aktivního oddílu kuÏelek

V˘roãní ãlenská schÛze
âSCH v Bfiidliãné

Dne 5. bfiezna se uskuteãnila v˘-

roãní schÛze místních chovatelÛ,

které se tradiãnû zúãastnil sta-

rosta mûsta M. Volek i nejstar‰í

ãlen na‰í organizace M. ·arman.

Pfiedseda chovatelÛ p. I‰tocy

zhodnotil uplynul˘ rok celkovû

jako úspû‰n˘, hlavnû po stránce

pracovních akcí uskuteãnûn˘ch

v areálu Na Poliãce. Nûkteré ak-

ce stojí za zaznamenání.

Provedly se dlouho odkládané

v˘kopové práce a poloÏení po-

trubí na kanalizaci, nátûry oken,

vyrobily se nové lavice a stoly

a upravila se ãást stodoly na za-

bíjaãkovou kuchyÀ.

Dále jsme zabezpeãovali obesí-

lání v˘stav v na‰em regionu, zú-

ãastnili jsme se moravskoslezské

v˘stavy v Pfierovû, celonárodní

v˘stavy mláìat v Sedlãanech,

kde ná‰ Milan Kozub získal titul

„mistr âR“ a tfii ãestné ceny, 

a obeslali jsme i evropskou v˘-

stavu v Praze.

Velmi úspû‰nou akcí byl

„Dûtsk˘ den se zvífiátky“, do

které se zapojili i obãané, ktefií

nejsou ãleny organizace

V záfií se uskuteãnila tradiãní v˘-

stava, která byla v˘jimeãná tím,

Ïe v tomto roce uplynulo 50. let

od zaloÏení na‰í organizace. Na

závûr byli vyhodnoceni nejlep‰í

chovatelé: Milan Kozub, G.

I‰tocy, P. Jorda, J. Vychodil, T.

Mûrka.

V uplynul˘ch dvou t˘dnech sehrála na‰e muÏ-

stva nûkolik vesmûs úspû‰n˘ch mistrovsk˘ch

zápasÛ. První muÏstvo bojovalo se stfiídav˘m

úspûchem. Ve dvacátém kole na domácí kuÏel-

nû porazili velk˘m rozdílem slab‰ího soupefie

Sokol Slavíkovice, kdyÏ nejlep‰ím hráãem do-

mácích byl Jifií Veãefia. V dal‰ím kole si první

muÏstvo zajelo pro velmi tûsnou poráÏku do

Jeseníku, ale pozici na pátém místû si udrÏelo.

Nejlep‰ím z na‰ich byl opût Jifií Veãefia a stej-

ného poãtu dosáhl také âesÈa ¤epka.

Na‰emu druhému muÏstvu se dafiilo lépe, oba

své soupefie porazilo. Ve dvacátém kole zvítû-

zilo nad Litovlí, kdy se nejvíce dafiilo J. Vese-

lému a o t˘den pozdûji zdolalo doma po vel-

kém boji Sokol Pfiemyslovice, kdy byl z na‰ich

nejlep‰í R. Mare‰.

Tfietí druÏstvo svÛj zápas v Horním Bene‰ovû

tûsnû prohrálo, nejvíce kolkÛ mûl P. Veselka.

Dal‰í zápas jsme odehráli ve Svûtlé Hofie a na-

‰e vítûzství bylo zaslouÏené, nejvíce se na nûm

podílel L. Zítka. Zajímavostí na tomto druÏ-

stvu je skuteãnost, Ïe v nûm nastupuje do zá-

pasÛ i jedna Ïena, a to Aniãka Dosedûlová,

která si nevede vÛbec ‰patnû.

Co se t˘ãe na‰eho ãtvrtého muÏstva, to si vede

tabulkovû velmi dobfie a je tûsnû za

R˘mafiovem na druhém místû. V posledním

zápase pfiesvûdãivû porazilo silné muÏstvo

Hagemann Opava, nejvût‰í mûrou k tomu pfii-

spûl a suverénnû nejlep‰í v tomto zápase byl

Pavel Vládek ml. P. DoleÏelová

Podpofite na‰e sbûraãe
JiÏ dfiíve jsme nûkolikrát infor-

movali, Ïe na na‰í ‰kole ãile pro-

bíhá tfiídûní recyklovateln˘ch

odpadÛ. PfiestoÏe máme dívky

a kluky, ktefií se o to pravidelnû

a spolehlivû starají (pochvalu si

zaslouÏí deváÈáci Lucie

Valá‰ková, Veronika Machátová,

Eli‰ka Musilová a Luká‰

Pavlík), ãasto se najdou nad‰en-

ci i mezi ostatními Ïáky, ktefií rá-

di pomohou tfiídit. I kdyÏ jsou po

mûstû rozmístûny ekologické

kontejnery, dále sbíráme PET

lahve, které obãané na‰eho mûs-

ta mohou nosit do sudu pfied ‰ko-

lou. Letos jsme navíc zaãali sbí-

rat vr‰ky z PET lahví (ty také

mohou lidé dávat v igelitovém

sáãku do sudu k PET lahvím)

a spoleãnû tfiídíme i zbytkov˘ a-

lobal od svaãin a hliníkové ple-

chovky od nápojÛ.

Nûktefií sbûraãi jsou jedineãní

a ostatní mají co dûlat, aby je

dohnali. Nejlep‰í ve sbûru vr‰-

kÛ na prvním stupni jsou

Veronika Theurová - 108 sáãkÛ,

Vladislava La‰áková - 59 sáã-

kÛ, Vláìa Zámeãník a Standa

Zámeãník - oba 19 sáãkÛ vr‰kÛ.

Na druhém stupni donesla

Magda ·rotífiová pÛl pytle vr‰-

kÛ a Katka La‰áková 21 sáãkÛ.

Ve sbûru hliníku jsou nej‰ikov-

nûj‰í Ïáci ze tfiídy 7. A, kde se

nejvíc snaÏí Lída Poláková

a Radek Nûmec. Chválíme nej-

lep‰í sbûraãe a pfiejeme v‰em 

ostatním, aby se i oni brzy do-

stali mezi nejlep‰í.

Chci poprosit i rodiãe, aby po-

mohli sv˘m dûtem v jejich sbûro-

vé aktivitû a zbyteãnû nevyhazo-

vali to, co mohou sbírat pro své

dûti do ‰koly. 
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Zeptali jsme se za vás

Bude se s klesajícím poãtem dûtí ru‰it i nûkterá z matefisk˘ch ‰kol?
Redakce R˘mafiovského horizontu dostává nejen nejrÛznûj‰í dopiso-

vatelské pfiíspûvky, podnûty a ãlánky k zamy‰lení, ale v redakãní po‰-

tû se objeví i dopisy s rÛzn˘mi dotazy na dûní v na‰em mûstû. V jed-

nom z dopisÛ, kter˘ nám zaslala pisatelka z R˘mafiova, se objevily 

i otázky, t˘kající se matefisk˘ch ‰kol, placení ‰kolného. S dotazy jsme

se obrátili na vedoucí odboru ‰kolství a kultury Leonu Pleskou a zde

uvádíme její stanoviska.

(Pozn. redakce: Otázky citujeme z dopisu pisatelky na‰í redakci)

UvaÏuje se v budoucnu o uzavfiení nûkteré
z matefisk˘ch ‰kol z dÛvodu nedostateãného
poãtu dûtí? (Pisatelka uvádí, Ïe se v kuloárech
hovofií o ‰kolce na Revoluãní 24, je to pravda?)
Ne, o uzavfiení Matefiské ‰koly na Revoluãní

ulici ã. 24 se v Ïádném pfiípadû neuvaÏuje.

Platí to o v‰ech matefisk˘ch ‰kolách

v R˘mafiovû. Na základû dubnového zápisu do

matefisk˘ch ‰kol zpracujeme zprávu a domní-

váme se, Ïe potfieba umístûní dûtí v matefi-

sk˘ch ‰kolách bude naopak stoupat, uÏ i vzhle-

dem k tomu, Ïe pfied‰koláci mají podle zákona

nárok na pfiednostní pfiijetí do matefiské ‰koly

a souãasnû neplatí ‰kolné. Demografick˘ v˘-

voj narozen˘ch dûtí v R˘mafiovû nevykazuje

v˘razn˘ pokles. Matefiské ‰koly nejsou po-

ãtem dûtí na takové hranici, aby se muselo pfii-

stoupit ke zvlá‰tním opatfiením ãi dokonce 

k uzavfiení zafiízení.

Jaká je v˘‰e mûsíãních poplatkÛ v matefi-
sk˘ch ‰kolách? Platí poplatky rodiãe pfied-
‰kolních dûtí? Kdo kontroluje hospodafiení
s tûmito penûzi a k jakému úãelu slouÏí?
Úplata za vzdûlávání v matefiské ‰kole, tak zní

souãasn˘ název poplatku v M·, se vypoãítává

z neinvestiãních nákladÛ na jedno dítû a mÛÏe

ãinit aÏ 50% tûchto nákladÛ. V souãasné dobû

je to ve v‰ech ‰kolkách pfiibliÏnû 300 Kã za

mûsíc. Tento poplatek neplatí ze zákona rodiãe

pfied‰kolních dûtí, dále rodiãe, ktefií pobírají

sociální pfiíplatek a v‰ichni, ktefií mají dítû

v pûstounské péãi. Hospodafiení s tûmito pro-

stfiedky kontroluje zfiizovatel a orgány státní

správy. Pokud má nûkdo nûjaké pochybnosti,

mÛÏe se obrátit na zfiizovatele ‰koly, kter˘ pfií-

padné dotazy zodpoví. Na internetu jsou navíc

pfiístupné zprávy âeské ‰kolní inspekce, která

ve v‰ech ‰kolách provádí pravidelná ‰etfiení.

Nastanou zmûny ve funkcích fieditelek matefi-
sk˘ch ‰kol nebo mají tyto funkce zaji‰tûny na-
trvalo jako za totality?
¤editelé matefisk˘ch ‰kol jsou jmenováni zfii-

zovatelem, coÏ je mûsto R˘mafiov, na základû

v˘sledku konkursního fiízení. Pokud fieditelka

nevykonává svou funkci dobfie, nebo na zákla-

dû provûfiení napfiíklad ‰kolskou komisí, kon-

trolním v˘borem, finanãním úfiadem nebo 

okresní správou sociálního zabezpeãení, lze

pfii zji‰tûní závaÏn˘ch nedostatkÛ fieditelku od-

volat. Jmenování fieditelky není rozhodnû natr-

valo. Musím dodat, Ïe v pfiípadû v‰ech na‰ich

fieditelek se nevyskytly Ïádné pochybnosti

o kvalitû jejich práce, matefiské ‰koly jsou ve-

deny k plné spokojenosti mûsta a jsou pravi-

delnû dobfie hodnoceny i státními institucemi.

Platí i nadále, Ïe pfii uvolnûní místa uãitelky
M· je vyhlá‰en konkurz nebo si fieditelky vy-
bírají uãitelky samy? (Pisatelka uvádí pfiíklad:
k 1. 9. 2004 si fieditelky vybíraly uãitelky samy
na M· Revoluãní 30 a M· 1. máje.) Je nûkde
stanoveno, Ïe musí b˘t vyhlá‰en konkurz na
uãitelku M·?
Pfiijímání nov˘ch uãitelÛ do matefisk˘ch ‰kol

je plnû v kompetenci fieditelÛ tûchto zafiízení,

stejnû jako je tomu i u jin˘ch organizací. Jsem

pfiesvûdãena o tom, Ïe fieditelky r˘mafiovsk˘ch

matefisk˘ch ‰kol mají vÏdy na mysli zájem

matefiské ‰koly.

Kdo bude fieditelem stávající ‰koly pfii zru‰ení
jedné ze dvou ‰kol? Co bude s budovou zru-
‰ené ‰koly? Bude chátrat nebo z ní bude pro-
stor pro dal‰í nadbyteãné pracovníky mûst-
ského úfiadu?
Pfiedev‰ím si neodpustím poznámku, Ïe osob-

nû neznám Ïádného nadbyteãného pracovníka

mûstského úfiadu. Ale k otázce: Ïádná ‰kola
nebude pochopitelnû zru‰ena! ·koly se spo-

jují a ponesou spoleãn˘ název - Základní ‰ko-

la R˘mafiov. V‰echny budovy, takÏe i budova

na ulici 1. máje, budou i nadále slouÏit svému

dosavadnímu úãelu, Ïádné tfiídy se ru‰it nebu-

dou. Na fieditele Základní ‰koly R˘mafiov je

vyhlá‰eno konkurzní fiízení. Jeho podmínky

jsou pfiesnû stanoveny vyhlá‰kou ã. 54/2005

Sb., o náleÏitostech konkurzního fiízení a kon-

kurzních komisích, kterou si mÛÏe kaÏd˘ bez

problémÛ najít na internetu. V této vyhlá‰ce je

pfiesnû stanoveno sloÏení konkurzní komise,

postup práce této komise, postup zfiizovatele.

Není tam v Ïádném pfiípadû prostor k jakému-

koli nekalému ovlivÀování prÛbûhu ãi v˘sled-

kÛ konkurzního fiízení. V komisi musí b˘t za-

stoupeni ãlenové âeské ‰kolní inspekce, kraj-

ského úfiadu a také nezávisl˘ odborník, vût‰i-

nou je to fieditel základní ‰koly z jiného mûsta.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Osadní v˘bory informují

Velikonoãní v˘stava pfiinesla inspiraci pfied nadcházejícími svátky
Od pondûlí 14. do soboty 19. bfiez-

na mûli obãané moÏnost nahléd-

nout do dílny zruãn˘ch janovic-

k˘ch v˘tvarnic, dekoratérek, ‰va-

dlenek a umn˘ch ko‰íkáfiÛ a dráte-

níkÛ prostfiednictvím jiÏ takfika

tradiãní velikonoãní v˘stavy, kte-

rou zorganizovala referentka osa-

dního v˘boru v Janovicích paní

Dá‰a Vogelová.

„Máme uÏ del‰í dobu správnou
partu Ïen, které na v˘stavy pfiispí-

vají sv˘mi dílky, tu v˘‰ivkou, kera-
mikou, paliãkovanou „krásou“,
cukrovím, dekoracemi, kvûtinovou
vazbou. UÏ se ani nesnaÏím oslovit
nûkoho jiného mimo tento ná‰
„babinec“. VÏdy pfiijdou s nûãím
nov˘m, neokoukan˘m. Chceme
tím v‰em ukázat, Ïe nûco umíme.
Urãitû by se na‰li i dal‰í, jen se
z nûjakého dÛvodu stydí to prezen-
tovat,“ sdûlila paní Vogelová.

Na velikonoãní v˘stavû se autor-

sky podíleli: Miroslav Morávek -

obrazy s kvûtinov˘m motivem,

jeho Ïák Va‰ík Pavéza (13 let) -

kresby voskovkami, barvami

a kfiídou. Morávkovy obrazy byly

jako vÏdy prodejné. Paní uãitelka

Anna Gregerová vystavovala pa-

liãkované ozdoby s velikonoãním

motivem, kraslice a velikonoãní

v˘zdobu. Jaroslava Mazelová za-

se dodala vy‰ívané ubrusy, krasli-

ce a také se podílela na velikonoã-

ní v˘zdobû. Svûtlana Nováková

pfiipravila marcipánové figurky
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Z okolních obcí

·umperská v˘stava nabídne ‰irok˘ sortiment v˘robkÛ
z oblasti stavebnictví, vytápûní, bytov˘ch doplÀkÛ a nábytku

Po loÀské úspû‰né premiéfie se uskuteãní II.

roãník v˘stavy STAVO & TEPLO Jeseníky

v ‰umperském Domû kultury, tentokráte ve

dnech 5. - 7. dubna 2005.

ProtoÏe místní investofii to mají na stavební

veletrhy do Olomouce a Ostravy pfiece jen

daleko, v˘stava STAVO & TEPLO Jeseníky

propojuje nabídku a poptávku na tomto za-

jímavém trhu pfiímo v regionu.

Co nabídne náv‰tûvníkÛm leto‰ní v˘stava?

Nabídku stavebních materiálÛ, stavební

chemie, izolací, plastov˘ch i dfievûn˘ch

dvefií a oken, podlah, v˘robkÛ a sluÏeb sou-

visejících s instalacemi vody, plynu a tope-

ní, topn˘ch tûles, kotlÛ, finanãních institucí

i bytov˘ch doplÀkÛ a nábytku.

I tento rok bude probíhat v rámci v˘stavy

zajímav˘ doprovodn˘ program. Náv‰tûvní-

ci budou na nûm moci shlédnout mnoho za-

jímav˘ch pfiedná‰ek z oblasti vytápûní 

a úspor energie. V úter˘ odpoledne probûh-

ne pfiedná‰ka na téma zateplování staveb; 

izolace tepelné, zvukové a hydroizolace.

Stfiedeãní pfiedná‰kov˘ den bude vûnován

tématÛm z oblasti kotlÛ, regulaãních top-

n˘ch soustav, ekologickému vytápûní a no-

vinkám z oblasti koupelen. âtvrtek bude

patfiit tématu „vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ

v praxi“. Po celou dobu v˘stavy budou mít

náv‰tûvníci moÏnost si prohlédnout prezen-

taãní panely v‰ech ‰estasedmdesáti staveb

pfiihlá‰en˘ch do soutûÏe „Stavba roku 2004

Olomouckého kraje“. Zde jiÏ budou známi

v˘herci této soutûÏní pfiehlídky v jednotli-

v˘ch kategoriích.

(Otevírací doba bude v úter˘ 14.00 - 18.00

hod., ve stfiedu 9.00 - 18.00 hod. a ve ãtvr-

tek 9.00 - 17.00 hod.) 

Veronika Hasalová, manaÏerka v˘stavy

Benefiãní klubíãkov˘ bál prospû‰n˘
zdravotnû postiÏen˘m dûtem a mlad˘m lidem z Bruntálska

s velikonoãními motivy, Vlasta

Furi‰ová vy‰ívané ubrusy, krasli-

ce a velikonoãní v˘zdobu. Pletené

tatary, tapiko s velikonoãním mo-

tivem a kraslice vystavovala

Vojtû‰ka Palatá. Markéta

Míãková pfiedvedla keramiku,

kraslice, v˘‰ivky a vystfiihovánky

s velikonoãním motivem, závûsné

velikonoãní dekorace a drátkova-

né i duhové kraslice, které byly

prodejné. Sleãna ·árka Furi‰ová

vystavovala kvûtinové vazby

s velikonoãním motivem na stÛl

i závûsné, Ivana a Katefiina

·vecovy a jejich synové pfiipravi-

li zdobené velikonoãní perníãky,

Martina Matulová se sv˘m syn-

kem Jakubem (2,5 roku!) se po-

chlubili velikonoãními figurkami

beránkÛ, kraslicemi, závûsnou ve-

likonoãní dekorací, papírov˘mi

kraslicemi s motivy záÏitkÛ malé-

ho Jakuba a Anna Vojtková vysta-

vovala háãkované kraslice, deãky

a srdíãka, které byly rovnûÏ pro-

dejné. Pozadu nezÛstaly ani dûti

z Matefiské ‰koly v Janovicích

pod vedením uãitelek Valové

a Jarmarové, které vystavily kras-

lice, velikonoãní ozdoby a pletené

tatary, a dûti ze ‰kolní druÏiny pod

vedením paní vychovatelky

Îampové pfiedstavily velikonoãní

v˘zdobu do vázy a velikonoãní

zahrádku. „·koda Ïe prostory
osadního v˘boru jsou omezeny,
ale i tak bylo na co koukat. Pfií‰tí
v˘stavu urãitû v‰em doporuãuje-
me,“ podotkla Dá‰a Vogelová

a podûkovala v‰em obãanÛm, kte-

fií drÏeli sluÏby na v˘stavû, aby

mohla b˘t otevfiena nepfietrÏitû.

V kvûtnu plánuje osadní v˘bor

dal‰í v˘stavu, na které pfiedstaví

obrazy Miroslav Morávek (olejo-

malba, kresby tu‰í a pastelem 

apod.), a v ãervnu je naplánováno

setkání dÛchodcÛ s pfiedstaviteli

mûsta. JiKo

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel zdravotnû

postiÏen˘ch dûtí Eva a jeho Klub

Klubíãko uspofiádaly v sobotu 12.

bfiezna v Kulturním stfiedisku

v Bruntále Benefiãní klubíãkov˘

bál, jehoÏ v˘tûÏek bude pouÏit na

ãinnost zdravotnû postiÏen˘ch dûtí

a mlad˘ch lidí z Bruntálska.

V programu se pfiedstavil zpûvák

Láìa Kerndl, ostravská skupina

·viháci, ukázky spoleãensk˘ch tan-

cÛ pfiedvedli ãlenové VITA Bruntál,

souãástí bálu byla také draÏba prací

regionálních v˘tvarníkÛ a diskotéka. 

JiKo

Fota: Dita Dulovcová
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Pfiipomínáme si

28. bfiezen - Den uãitelÛ
„Uãitel se má chovat ke sv˘m ÏákÛm jako otec, má si myslit, Ïe za-
stupuje ty, ktefií mu svûfiili své dûti. Sám nemá mít chyby a nemá
chyby trpût. Jeho pfiísnost aÈ není nevlídná, jeho veselost aÈ není
rozpustilá - první by mohla vést k nenávisti, druhá k opovrÏení. AÈ
mluví co nejãastûji o tom, co je ãestné a dobré, neboÈ ãím ãastûji

bude povzbuzovat, tím vzácnûji bude nucen trestat. AÈ se hnûvá co
nejménû, v‰ak aÈ nepfiehlíÏí, co je tfieba opravit ... Nejvíce úsilí je
tfieba vûnovat tomu, aby se uãitel stal dÛvûrn˘m pfiítelem sv˘ch Ïá-
kÛ, aby ho pfii vyuãování nevedla jen povinnost, ale i láska.“

(Quintilianus)

Na‰i uãitelé zajisté sly‰eli z mnoha rÛzn˘ch

stran jaká by byla asi nejvhodnûj‰í v˘chova

na‰í drobotiny ‰kolou povinné, ale i tûch kra-

pítek odrostlej‰ích. V souãasné dobû to v‰ak

leckde vypadá tak, Ïe dûti spí‰e „vychováva-

jí uãitele“. Komensk˘ by se asi divil.

KdyÏ se fiekne Komensk˘, asi by se nena‰el ni-

kdo, kdo by nevûdûl, o koho jde. Ale pfiedstav

o tomto slavném âechovi je mnoho. Jednûm

se vybaví váÏná tváfi s uhranãiv˘ma a pfiesto

vlídn˘ma oãima, jiní si pfiedstaví ‰kolu, dal‰ím

vytanou na mysli knihy, které Komensk˘ na-

psal. A dal‰í si vzpomenou, Ïe s jeho jménem

- respektive s datem jeho narození - je spojena

oslava Dne uãitelÛ, 28. bfiezen.

O Janu Ámosovi Komenském, o jeho Ïivotû

i díle víme dost jiÏ od ‰kolních let a opako-

vat to je no‰ení dfiíví do lesa a lamentovat na

bûdn˘ stav na‰eho ‰kolství se v den svátku

jaksi nehodí.

ProtoÏe oslavy mají b˘t veselé a plné smí-

chu, posluÏte si prosím „‰kolními klenoty“.

Pfiedkládáme vám doslovné citace z dûl na-

‰ich ‰ikovn˘ch a mil˘ch dûtí:

➢ Ameriku objevil Kristus Kolombo.
➢ Jedovat˘ plyn zapáchající po zkaÏen˘ch

vejcích jsou prdy.
➢ Voda se vyskytuje ve tfiech skupenstvích,

mûkkém, tvrdém a obojetném.
➢ Kruhov˘ kostelík z doby románské je kro-

kunda.
➢ Byzantská fií‰e se tak jmenuje, protoÏe tam

Ïili bizóni.
➢ Otrok Spartakus byl bojovník, kter˘m se

fiíkalo aligátor.

Na na‰e oslavence nezapomnûlo ani mû-

sto R˘mafiov. Pfii pfiíleÏitosti jejich svátku

pfiipravilo tradiãní setkání pedagogick˘ch

pracovníkÛ, které se uskuteãní ve stfiedu

30. bfiezna ve Stfiedisku volného ãasu

v R˘mafiovû.

Ke Dni uãitelÛ pfiedává na‰e redakce alespoÀ

symbolickou kvûtinu a pfieje hodnû zdraví

a pedagogického optimismu v‰em r˘mafiov-

sk˘m kantorÛm základních a stfiedních ‰kol,

zvlá‰tní ‰koly, stfiedního uãili‰tû i uãitelÛm

matefisk˘ch ‰kol, aÈ jiÏ na zaslouÏeném od-

poãinku, v aktivní sluÏbû i tûm mláìatÛm,

která se teprve studiem na „kantofiinu“ pfii-

pravují. JiKo

Stfiedisko DIAKONIE âCE R˘mafiov
pofiádá zájezd

do divadla Jifiího Myrona v Ostravû
na pfiedstavení ãinohry

Bertolta Brechta

Îebrácká opera

Kdy: v nedûli 24. 4. 2005 v 18.30 hodin

Odjezd: z autobusového nádraÏí 

v R˘mafiovû v 16.00 hodin

(Cena 230 Kã vãetnû autobusové dopravy.)
Cena se slevou pro seniory je 170 Kã

(je v‰ak nutno dodat do 31. 3. rodné ãíslo!)

Zájemci se musí pfiihlásit nejpozdûji 

do 31. 3. 2005 na Diakonii,

popfi. telefonicky na ãísle 554 211 294.

Marcela StaÀková,
fieditelka stfiediska Diakonie R˘mafiov âCE

Pfiíbûh

Nov˘ dûdeãek s babiãkou
Sly‰ela jsem od sv˘ch znám˘ch

milou historku a nemohu se o ni

s vámi nepodûlit. Snad by se da-

la také nazvat Dobr˘ ãlovûk je‰tû

Ïije.

Mladí manÏelé se sv˘m ãtyfilet˘m

synkem vyjeli do Olomouce na

nákupy. Chtûli nûjak˘ vysavaã

a snad i pomocníka do kuchynû

ve formû elektrospotfiebiãe, no

a penûÏenka tedy nemûla prázdné

útroby. Nákupní v˘let napláno-

ván, trasa urãena, nálada v˘borná.

Tatínek sedá za volant, maminka

vedle a syneãek je na zadních se-

dadlech jako obloÏen˘ chlebíãek -

bundy, ta‰ky, hraãka, aby mu ces-

ta lépe ubûhla.

A taky ubûhla. UÏ stojí pfied ná-

kupním stfiediskem. Obleãení, ta‰-

ka. Ta‰ka! Nahofie pfiece byla pe-

nûÏenka. A není! Prohlédli auto

dokonale, na zemi, na sedadlech,

pod sedadly, mezi nimi. NezÛstala

náhodou doma? Ne, urãitû ne.

Mamka si je jistá. Marnost nad

marnost. Tisíce otázek. AÏ jedna:

Tomíku, nevyhazoval jsi papírek

od bonbónu z okna? Jo. A taky

chtûl vidût, jak se vûtrá penûÏen-

ka. A pak - mu strach nedovolil

fiíct, Ïe ji skvûle vyvûtral. Je‰tû

pfied Olomoucí. Smutek, bezna-

dûj. Ale on to nechtûl udûlat.

V neveselé, pfiímo nejãernûj‰í ná-

ladû se pomalu vracejí domÛ.

Veãer zazvoní telefon a zazní:

Nepostrádáte nûco? Kolik penûz?

V jak˘ch bankovkách? No, tak

jste to vy! Pfiijeìte si pro penûÏen-

ku, ná‰ dûda ji na‰el vãera u cesty

v blátû. No a na‰e adresa je ...

Hned druh˘ den smûfiuje auto

i s dárkov˘m balíãkem na dané

jméno a adresu za nálezci. Bylo to

radostné, ãlovûãensky upfiímné,

na stole byly buchty a teplo. Teplo

i u srdce. Následovalo upfiímné

dûkování, nálezné, které ov‰em ti

dva postar‰í manÏelé odmítli.

Jak zjistili jméno ne‰ÈastníkÛ?

Samozfiejmû, v penûÏence byl 

ústfiiÏek sloÏenky, pak pátrání

v telefonním seznamu a zbytek

známe.

Víte, Ïe pfiátelství trvá? Pfii kaÏdé

cestû, o Vánocích i svátcích se

Tomík s rodiãi zastavují u svého

nového dûdeãka a babiãky. Moc

se mi to líbí, tak jsem se s vámi

podûlila o hezk˘ záÏitek, kter˘

ãlovûka pohladí po du‰i. (Si)
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Ode‰el pan Josef Hroch
TûÏko pfiipustit, Ïe uÏ se nezastavíme s ho-

vorn˘m, moudr˘m, zku‰en˘m a z hloubi

du‰e vûfiícím muÏem panem Josefem

Hrochem. Opustil nás v pátek 4. bfiezna le-

to‰ního roku po tûÏké nemoci. Jeho stateãné

srdce podlehlo v posledním zápase s tvrd˘m

osudem necel˘ mûsíc pfied jeho dvaaosmde-

sát˘mi narozeninami.

Vynikající znalec na‰ich hor, na slovo vzat˘

botanik, pfiítel a nekompromisní ochránce

v‰eho Ïivého, znám˘ autor skvûl˘ch foto-

grafií byl kromû jin˘ch téÏ dlouholet˘m ak-

tivním ãlenem dvou r˘mafiovsk˘ch v˘tvar-

n˘ch spolkÛ: Klubu amatérsk˘ch v˘tvarní-

kÛ, z nûhoÏ pfie‰el do volného v˘tvarného

sdruÏení Octopus pfii na‰í stejnojmenné ga-

lerii. âasto vystavoval nejen u nás, ale

i v fiadû dal‰ích galerií a muzeí, jejichÏ fon-

dy mnohdy ukr˘vají jeho práce. Naposledy

mohli zájemci shlédnout jeho snímky loni

v ‰umperském vlastivûdném muzeu.

PfiestoÏe se soustfiedil pfiedev‰ím na pfiírodu

a fotografii, byl aÏ renesanãním polyhisto-

rem ‰ífií sv˘ch vûdomostí z dal‰í plejády 

oborÛ. Mohli jste s ním zapfiíst hovor o his-

torii, technice, politice ãi etice a o ãemkoli

dal‰ím, v‰ude byl doma a vÏdy na úrovni

soudobého poznání. Byl úÏasnû seãtûl˘ a zá-

roveÀ aÏ starosvûtsky morální. Je k neuvûfie-

ní, jak tfiebaÏe vÏdy ‰etrn˘ a pfiísloveãnû

skromn˘ aÏ k askezi, dokázal z nevelkého

dÛchodu nakupovat stále nové a nikoli laciné

knihy, pfiitom i oblíben˘ vût‰í formát jeho

dokonale zpracované fotografie pfiesahoval

mnohdy skromné moÏnosti starého muÏe.

Cel˘ Ïivot se stále uãil a neuzavíral nov˘m

podnûtÛm. Dokonale ovládal nûmeck˘ ja-

zyk, ale aÏ do konce sv˘ch dnÛ se snaÏil ne-

ustále doplÀovat i tak uÏ rozsáhlou slovní

zásobu. ZároveÀ patfiil k nevelké skupince

na slovo vzat˘ch znalcÛ hor a prÛvodcÛ

Jeseníky a byl stále vyhledáván ãesk˘mi

i germanofonními turisty i odborníky.

TfiebaÏe houÏevnat˘ Hanák léta se závidûní-

hodnou vÛlí, odvahou a úsmûvem vzdoro-

val celé fiadû nelehk˘ch zdravotních potíÏí,

své svahy a lesnatá údolí s láskou nav‰tûvo-

val je‰tû zcela nedávno.

ProÏil Ïivot ãasto nelehk˘ a nesnadn˘, kte-

r˘ jej nutil pfiekonávat jednu bariéru za dru-

hou, coÏ konal s úspûchem a nasazením.

Narodil se 1. dubna 1923 v Brníãku

u Zábfieha v rodinû lamaãe a studnafie, Ïil

zde sv˘ch prv˘ch jedenáct let. Nikoli neprá-

vem hledala rodová tradice své poãátky

v neobyãejnû poãetné, ale ãasem zcela

zchudlé zemanské rodinû HrochÛ z T˘nce.

Roku 1934 se rodina odstûhovala do

Mar‰íkova, aniÏ tu‰ila, co pfiinese budouc-

nost. Patnáctilet˘ se 1938 úãastnil marné

v˘stavby ãs. opevnûní u Starého Mûsta pod

SnûÏníkem... Je‰tû na podzim dopadla na

Hrochovy celou tíÏí mnichovská tragedie.

Domov se ocitl na území ¤í‰e. Neode‰li

a protrpûli temné doby nacismu jako neÏá-

doucí cizinci ve vlastní zemi.

V letech války dospíval mlad˘ Josef upro-

stfied tvrdé práce v fiadû nesourod˘ch profesí,

jeÏ mu v‰ak umoÏÀovaly poznávat Evropu.

1939 bychom jej potkali aÏ u francouzsk˘ch

hranic na stavbû dálnice z Ludwigsburgu na

Stuttgart, pásl dobytek na mar‰íkovsk˘ch lu-

kách, s bratrem dokonce ãas peãovali o vel-

ké stádo jalovic ustájené na Kurzovní chatû.

Pásli aÏ na svazích Pradûdu. Jindy pracoval

na statcích barona Kleina jako pokr˘vaã, ko-

pal drenáÏe a pÛsobil pfii opravách mostkÛ

v Divokém dole. Tehdy mu uãarovala za-

smu‰ilá krása JeseníkÛ, jeÏ

se mu staly nakonec domo-

vem.

Po válce zamífiili Hrochovi

do Petrova, pak do Svobo-

dína pod Klepáãovem

a pouÈ skonãila znovu 

v osudovém Brníãku. Na-

stal ãas získávat první od-

borné znalosti. V letech

1946/8 se vyuãil v ‰umper-

ské drogerii U Bílého psa

a do roku 1951 ukonãil

i dvouletou drogistickou

‰kolu v Pfierovû. Po ãase,

roku 1961, absolvoval neo-

byãejnû nadan˘ mladík vel-

mi nároãnou pfierovskou

chemickotechnologickou

prÛmyslovku. Neúnavn˘

temperament, neklidná po-

vaha se snahou poznávat

jej mûly k ãast˘m zmûnám

zamûstnavatelÛ. Tím znaã-

nû pfiedbûhl dobu, kdy se

za ctnost povaÏovalo setr-

vat v jednom povolání po

cel˘ Ïivot. 1951/5 pracoval

v chemické laboratofii ‰umperského

Prametu, na ãas odskoãil ke správû silnic,

pak následovalo místo metalurga v zábfieÏ-

sk˘ch slévárnách. Ve stejné dobû vÛlí a ne-

zlomností pfiekonal tûÏké onemocnûní.

Také do R˘mafiova jej po krátkém inter-

mezzu ve Zlat˘ch Horách dovedla chemie.

Od roku 1971 pÛsobil v technické laborato-

fii Rudn˘ch dolÛ R˘mafiov, pozdûji pÛsobil

jako vedoucí laboratofií Geologického prÛ-

zkumu a provádûl pfii injektáÏích historic-

k˘ch budov nároãnou a neobyãejnû zásluÏ-

nou technickou kontrolu stavu restaurování

cenn˘ch památek. V R˘mafiovû patfiil do

úzkého kruhu dÛvûrn˘ch pfiátel nezapome-

nutelného pana faráfie ThDr. Franti‰ka

VaÀáka, pozdûji arcibiskupa olomouckého

a metropolity moravského, s nímÏ jej pojil

nejeden z jeho zájmÛ. Je‰tû nûkolik let po

odchodu do penze zÛstal v zamûstnání

a pracoval téÏ pfii v˘stavbû hydroelektrárny

na Dlouh˘ch Stráních.

Nehybnost a neãinnost byly panu Hrochovi

zcela neznámé a zÛstával do posledních

chvil neobyãejnû aktivní a pracovit˘.

Kromû JeseníkÛ, kde snad neexistuje jedi-

n˘ horsk˘ chodníãek, kter˘ by nepro‰el

a neprocítil, jej vÏdy pfiitahovala i dal‰í

horstva. Jeho zahraniãní pouti kopírovaly

moÏnosti âechoslováka pfied i po krachu

b˘valého reÏimu, kter˘ vûfiícímu katolíkovi

nijak Ïivot neusnadÀoval. Pfiírodu Karpat

stfiídaly pravoslavné monast˘ry v Pirinu ãi

Rile a na konci osmdesát˘ch let, av‰ak

hlavnû v devadesát˘ch zaãal vyráÏet na

dlouho zapovûzená místa. Poznal Alpy,

vnímal nádheru italsk˘ch DolomitÛ.

Putoval léta ve slunci i nepohodû a nejed-

nou se vyspal i pod ‰irákem. Nevûdûl, co je

pohodlí a zh˘ãkanost, ani je nechtûl poznat.

Pfiírodû vÏdy dokonale rozumûl, Ïil s ní

v závidûníhodné harmonii, dokázal pfiesnû

odhadnout, kdy je nejkrásnûj‰í, kvûty nej-

záfiivûj‰í a stromy nejpÛvabnûj‰í, umûl

vÏdy najít nejlep‰í moment pro stisk spou-

‰tû a jak míval rád kamzíky. Vá‰ni pro fo-

tografii se upsal roku 1945 ve sv˘ch dvaa-

dvaceti. Sympaticky nekompromisní tvrdo-

hlavec nikdy nepodlehl módû a p˘‰e ãerno-

bílé fotografie, jeÏ mu samozfiejmû téÏ ne-

byla cizí, a s velk˘m zápalem i nasazením

získával barevn˘ film i v dobû, kdy byl jen

stûÏí dostupn˘. Byl historikem pohledu,

tvrd˘m kritikem a odpÛrcem neúcty ãlovû-

ka k Ïivotu i nesmírnû pokorn˘m pozoro-

vatelem velké krásy díla Stvofiitelova, neu-

stál˘ch promûn pfiírody, vûãného majestátu

horsk˘ch vrcholÛ a hlubok˘ch roklí.

I kdyÏ ode‰el daleko, zÛstává s námi ve svém

díle pÛvabem barevn˘ch kontrastÛ sv˘ch

kouzeln˘ch zábûrÛ, vytfiíben˘m smyslem pro

detail i ohromnou dávkou nepomíjivého lid-

ského citu. âlovûk si manû uvûdomí, Ïe by

v‰e bylo jinak, pokud by nebyli lidé jeho zr-

na tak vzácní v na‰í spoleãnosti. E FRUCTU

COGNOSCITUR ARBOR - Po ovoci pozná-

vá se strom. Galerie Octopus
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Pojìte s námi zdravû Ïít
Jarní oãista organismu a tradiãní ãínská medicína

Jaro je koneãnû tady, tedy to astronomické.

Ov‰em biologické jaro zaãalo uÏ 19. 2. Dle

ãínské medicíny na jafie pfievládá energie ãchi

a vítr. Toto období je vhodné pro posílení

Ïluãníku a jater. Mûli bychom konzumovat

potraviny náleÏející k elementu dfieva, doplní-

me tak dÛleÏité tûlesné tekutiny. Jedná se o ty-

to potraviny: bulgur, kuskus, ‰palda, p‰enice,

naklíãené fazole mungo, v˘honky alfalfa, v˘-

honky sóji a lu‰tûnin, fiefiicha, kysané zelí, li-

stov˘ salát, ãerstvé bylinky, které mÛÏeme pû-

stovat i za oknem. Z ovoce to jsou jablka,

zdravû zavafiené jahody, tfie‰nû, angre‰t, bo-

rÛvky, rybíz. Z masa je to slepiãí. Dopfiejme si

meduÀkov˘ ãaj a pfiirozenû sladká jídla (mr-

kev). Vhodné jsou také speciální bylinné kúry

k jarní oãistû organismu - tûlo se tak zbaví

‰kodliv˘ch látek a organismus bude pracovat

sviÏnûji. Dle ãínského pentagramu je v mûsíci

bfieznu z orgánÛ nejvíce ohroÏen Ïluãník.

Naplnûní ãi vyprázdnûní Ïluãe ze Ïluãníku je

spojeno s psychikou a dobr˘ stav Ïluãníku od-

povídá i dobré rozhodovací schopnosti a od-

vaze. V opaãném pfiípadû je ãlovûk nerozhod-

n˘ a ustra‰en˘. Proto by bylo vhodné se za-

mûfiit na jeho posílení. K tomu nám poslouÏí

lnûná semínka, ãaje s hofiãinami - napfi. kofien

pampeli‰ky, zemûÏluã, pelynûk. Îluãník je

úzce svázán s játry.

Proto bychom mûli právû nyní detoxikovat 

okruh jater. Dle tradiãní ãínské medicíny játra

zaji‰Èují mimo jiné hladk˘ prÛbûh energie ãchi,

která prochází postupnû v‰emi meridiány, na-

plÀuje v‰echny orgány a fiídí fungování jedno-

tliv˘ch soustav a systémÛ ãlovûka. Jejich deto-

xikací docílíme dobré nálady a kladné energie,

zv˘‰í se nám vitalita. Odstraníme tím také tu-

kové usazeniny, Ïluãové kyseliny a zbavíme se

infekcí. Toxické zatíÏení jater hraje v˘znam-

nou úlohu pfii vzniku alergií a astmatick˘ch

potíÏí. Vlivu jater podléhají také nadledvinky,

které jsou protistresov˘m orgánem, dále gyne-

kologické a pohlavní ústrojí, dvanácterník.

Játra mají velk˘ vliv na periferní nervstvo.

Dále ovlivÀují metabolismus mazov˘ch Ïláz

kÛÏe a podílejí se na vzniku akné, seboroické

dermatitidy a lupénky. Mezi dal‰í orgány, kte-

ré mají souvislost s játry, patfií oko, nehty, prÛ-

du‰nice, hlasivky, Langerhansovy ostrÛvky ve

slinivce produkující inzulín.

Toxická zátûÏ jater totiÏ zpÛsobuje depresi 

a únavu. A té se budeme chtít v jarním období

urãitû vyhnout. Nesmíme zapomenout, Ïe

v organismu v‰e souvisí se v‰ím.

Detoxikací bylinn˘mi informaãními a rezo-

nanãními pfiípravky zbavíme tûlo toxinÛ ze Ïi-

votního prostfiedí (chemikálií, tûÏk˘ch kovÛ,

prÛmyslov˘ch exhalací, radioaktivity), z po-

travin (chemick˘ch konzervantÛ, barviv a do-

chucovadel, chemikálií uÏívan˘ch v zemûdûl-

ství), metabolitÛ a infekcí (virÛ, bakterií, plís-

ní, parazitÛ) a pfiedev‰ím skryt˘ch infekãních

loÏisek, které spolu s toxiny patfií mezi hlavní

pfiíãiny civilizaãních nemocí.

Detoxikace organismu pÛsobí preventivnû
a prodluÏuje dobu zdraví a funkãnosti or-
ganismu. Ten pravidelnû ozdravujeme tím, Ïe

odstraÀujeme v‰echny jedy. Detoxikace by

mûla b˘t chápána jako tûlesná hygiena vnitfiku

organismu, stejnû tak jako se napfi. myjeme

a ãistíme si zuby.

V pfií‰tím mûsíci se zamûfiíme na dal‰í dÛleÏi-

té orgány.

Hodnû sluníãka, dobrou náladu, jaro bez úna-

vy a nemocí vám v‰em pfieje Jana Petrová

UÏiteãná informace

Na téma bydlení
III. ãást

Kupujeme nemovitost

Nákup domu ãi bytu je rozhodnutí na mnoho

let dopfiedu. Není tedy dobré k nûmu pfiistupo-

vat bez pfiípravy. Na co si dát pozor?

MoÏnosti, jak koupit nemovitost, jsou v pod-

statû dvû. Buìto si ji najdete sami nebo koupí

nemovitosti splÀující vámi zvolené parametry

povûfiíte realitní kanceláfi. Pfii individuálním

vyhledávání poãítejte s tím, Ïe mu budete mu-

set vûnovat spoustu ãasu. Realitní kanceláfi je

schopna hodnû velkou ãást tohoto procesu 

udûlat za vás, musíte v‰ak zase poãítat s tím, Ïe

jí zaplatíte provizi v fiádu procent z hodno-
ty kupované nemovitosti.

Pfii koupi nemovitosti pfies realitní kanceláfi

preferujte takové nabídky, na které má ex-
kluzivní smlouvu (je jedinou oprávnûnou ne-

movitost nabízet). NemÛÏe se vám tak stát, Ïe

budete vyjednávat, pfiem˘‰let, shánût peníze,

a kdyÏ se rozhodnete koupit, tak se dozvíte, Ïe

nemovitost uÏ koupil nûkdo jin˘ pfies jinou re-

alitní kanceláfi ãi pfiímo od vlastníka. Pokud re-

alitní makléfi exkluzivní smlouvu nemá, pak

poãítejte s tím, Ïe podobnou nemovitost mÛÏe

nabízet nûkdo jin˘ za odli‰nou cenu, a buìte

tedy opatrní, mÛÏete totiÏ vynaloÏit spoustu

ãasu a penûz napfiíklad na získání hypotéky

a pak vám nemovitost nûkdo „vyfoukne pfied

nosem“.

K nemovitosti, kterou si vyberete, si vyÏádej-
te v‰echny relevantní dokumenty, pfiede-

v‰ím smlouvu, na základû které je nabízena

(pokud ji prodává realitní kanceláfi), v˘pis

z katastru nemovitostí a pfiedev‰ím nab˘va-
cí tituly (kupní smlouvy, rozhodnutí o vypofiá-

dání dûdictví apod.) co nejvût‰ího poãtu pfied-

chozích vlastníkÛ. Pokud totiÏ nûkdo z nich
uzavfiel ‰patnû napsanou kupní smlouvu, je
moÏné, Ïe právnû vÛbec není vlastníkem ne-
movitosti (zápis v katastru není rozhodující)

a mÛÏe se vám tak pfiihodit, Ïe se jím nestane-

te ani vy. V pfiípadû, Ïe jste si na koupi nenaja-

li realitního makléfie (kter˘ by mûl posoudit

v‰echny dokumenty v rámci sv˘ch sluÏeb),

mûli byste si alespoÀ na posouzení tûchto do-

kumentÛ vzít specializovaného právníka.

Aãkoliv to znamená dodateãné náklady, pfiede-

jdete tím fiadû rizik, kter˘ch si jako laik nemu-

síte v‰imnout.

KdyÏ se rozhodnete, Ïe máte o konkrétní ne-

movitost zájem, mûli byste si ji dÛkladnû pro-
hlédnout, v pfiípadû nutnosti k tomu pfiiberte
i odborníka (statika, architekta, odborníka na

stavební úpravy apod.). Pfiedev‰ím u nemovi-

tostí, které budou vyÏadovat rekonstrukci, do-

káÏe mnohem lépe odhadnout, co v‰e bude tfie-

ba opravit a pfiedev‰ím kolik to bude stát.

MÛÏete se tak vyvarovat „v˘hodné“ koupû ne-

movitosti urãené k rekonstrukci, která vás na-

konec celkovû pfiijde mnohem dráÏ neÏ koupû

podobné uÏ zrekonstruované.

Rozhodnutí o koupi vás nakonec postaví pfied

otázku pfievodu nemovitosti, smluv a place-
ní. OkamÏikem rozhodnutí po vás bude re-
alitní kanceláfi chtít zálohu okolo deseti
procent z kupní ceny. K ní by mûla b˘t se-

psána smlouva, která definuje, na co skládáte

zálohu (vût‰inou na provizi realitní kanceláfie

nebo kupní cenu). Pokud po sloÏení zálohy

odstoupíte od koupû, vût‰inou uÏ nemáte na
její vrácení nárok ãi dostanete zpût jen její
ãást. Kromû sloÏení zálohy je nutné zajistit

sepsání kvalitní kupní smlouvy. ¤ada realit-

ních kanceláfií tento proces komplikuje pfied-

kupními smlouvami a podobn˘mi instrumen-

ty, kter˘m je v‰ak lep‰í se vyhnout. Dal‰í

a dal‰í prvky vstupující do procesu získání ne-

movitosti totiÏ zvy‰ují riziko chyb a mÛÏe se

tak stát, Ïe se právnû nestanete vlastníkem ne-

movitosti (to, co je v katastru nemovitostí, pak

nemá Ïádn˘ v˘znam) a budete ji muset vrátit!

Kupní smlouvu by mûla buìto zajistit rea-
litní kanceláfi, která by k tomu mûla dispo-
novat specializovan˘m právníkem, ãi byste
si takového právníka mûli najít sami.
Nakonec nejdÛleÏitûj‰í ãástí celého procesu je

zaji‰tûní bezproblémového pfievodu penûz

prodávajícímu a nemovitosti na kupujícího.

Vzhledem k pomalosti ãesk˘ch katastrálních

úfiadÛ je na místû si pfievod pojistit sloÏením

kupní ceny u notáfie (advokáta, na vinkulova-

n˘ úãet v bance ãi v realitní kanceláfii), kter˘

zajistí vyplacení penûz aÏ v situaci, kdy bu-
de kupující zapsán do katastru nemovitos-
tí jako vlastník.
Rozhodnutí o koupi a vyfie‰ení smluv a pfievo-

du nemusí b˘t va‰ím posledním problémem.

MÛÏe se totiÏ stát, Ïe máte v hotovosti jen ãást

kupní ceny a chcete si na koupi vzít hypotéku

ãi vyuÏít úvûru ze stavebního spofiení. A o tom

si povíme zase pfií‰tû. JiKo (zdroj internet)
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Îít, to je nejvzácnûj‰í vûc na svûtû, neboÈ vût‰ina lidí je-

nom existuje. Oscar Wilde
Známá i neznámá v˘roãí

27. 3. Mezinárodní den divadla, v˘roãí otevfiení pafiíÏského
Divadla národÛ roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozho-
dnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu

28. 3. Den uãitelÛ, v˘roãí narození Jana Amose Komenského
v roce 1592

28. 3. 1900 z První ãeské strojírny vyjela první parní lokomotiva vyro-
bená na na‰em území - 105. v˘roãí

29. 3. 1900 nar. Jifií Wolker, básník a prozaik (zemfi. 3. 1. 1924) - 105. v˘r. nar.

29. 3. 1930 nar. Radko Kejzlar, filolog a pfiekladatel - 75. v˘r. nar.

30. 3. 1880n ar. Sean O’Casey, irsk˘ dramatik a prozaik pí‰ící anglicky 

(zemfi. 18. 9. 1964) - 125. v˘roãí narození

30. 3. 1965 zemfi. Amalie Kutinová, sbûratelka lidov˘ch pohádek, prozaiãka, 

autorka knih pro dûti (nar. 22. 6. 1898) - 40. v˘roãí úmrtí

31. 3. 1980 zemfi. Vladimír Holan, básník (nar. 16. 9. 1905) - 25. v˘r. úmrtí

1. 4. Mezinárodní den ptactva - v˘roãí podepsání mezinárodní
konvence o ochranû uÏiteãného ptactva, slaví se od roku 1906

1. 4. 1875 nar. Edgar Wallace, anglick˘ prozaik (zemfi. 10. 2. 1932) 

- 130. v˘roãí narození

1. 4. 1935 nar. Josef Topol, dramatik, básník, esejista a pfiekladatel 

- 70. v˘roãí narození

1. 4. 1990 zemfi. K. M. Walló, reÏisér, scenárista, básník a dramatik (nar. 

26. 6. 1914) - 15. v˘roãí úmrtí

2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy, v˘roãí narození Hanse Chri-
stiana Andersena v roce 1805, vyhlá‰en Mezinárodním
v˘borem pro dûtskou knihu roku 1967

2. 4. 1725 nar. Giovanni Giacomo Casanova, italsk˘ prozaik a dobrodruh 

(zemfi. 4. 6. 1798) - 280. v˘roãí narození

2. 4. 1805 nar. Hans Christian Andersen, dánsk˘ prozaik, básník, drama-

tik a pohádkáfi (zemfi. 4. 8. 1875) - 200. v˘roãí narození

2. 4. 1840 nar. Émile Zola, francouzsk˘ prozaik a publicista (zemfi. 29. 9. 

1902) - 165. v˘roãí narození

4. 4. 1915 nar. Jan Drda, prozaik a dramatik (zemfi. 28. 11. 1970) 

- 90. v˘roãí narození

5. 4. 1835 nar. Vítûzslav Hálek, básník, prozaik a dramatik (zemfi. 8. 10. 1874) 

- 170. v˘roãí narození

5. 4. 1920 nar. Arthur Hailey, britsko-kanadsk˘ prozaik - 85. v˘r. nar.

5. 4. 1970 zemfi. Jan Slavíãek, malífi (nar. 22. 1. 1900) - 35. v˘roãí úmrtí

6. 4. 885 zemfi. Metodûj, slovansk˘ vûrozvûst - 1120. v˘roãí úmrtí

6. 4. 1520 zemfi. Raffael, vl. jm. Raffaello Santi, italsk˘ malífi (nar. 6. 4. 1483) 

- 485. v˘roãí úmrtí

7. 4. Svûtov˘ den zdraví, v˘roãí zaloÏení Svûtové zdravotnické
organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 (OSN)

8. 4. Mezinárodní den RomÛ, vyhlá‰en na 1. romském kongresu
v roce 1971, u nás se slaví od r. 2001

8. 4. 1815 zemfi. Jan Jakub Ryba, hudební skladatel (nar. 26. 10. 1765) 

- 190. v˘roãí úmrtí

8. 4. 2000 zemfi. Franti‰ek ·Èastn˘, motocyklov˘ závodník (nar. 12. 11. 1927) 

- 5. v˘roãí úmrtí

9. 4. 1880 nar. Jan Letzel, architekt, projektoval mj. PrÛmyslov˘ palác 

v Hiro‰imû, dnes Atomov˘ dóm (zemfi. 26. 12. 1925) - 125. v˘r. nar.

10. 4. 1945 zemfi. Josef âapek (den se neví jistû, zemfi. v koncentraãním 

tábofie Bergen-Belsen), malífi, spisovatel, v˘tvarn˘ kritik (nar. 

23. 3. 1887) - 60. v˘roãí úmrtí

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, v˘roãí prvního le-
tu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen - duben 2005

25. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Velikonoãní dílna - vizovické peãivo,

velikonoãní ozdoby

26. 3. 8.30 SVâ Velká cena R˘mafiova ve stolním 

tenisu

30. 3. 18.00 SVâ Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

1. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

9. 4. 13.30 SVâ Cviãíme s míãi

15. 4. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

16. 4. 15.00 SVâ Pódiové skladby - pfiehlídka tane-

ãních souborÛ

21. 4. 17.00 SVâ Kurz malování na hedvábí - obrázek

23. 4. 14.00 SVâ Cviãíme s míãi

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - bfiezen a duben
POZOR!!! ZMùNA!!!

Od 11. bfiezna 2005
je plavání pro vefiejnost do 20.00 hodin.

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

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

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

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),
teplota vzduchu 29°C

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Mikulá‰ Holub ................................................................ R˘mafiov

Kry‰tof Kovafiík .............................................................. R˘mafiov

Karel Orság ...................................................................... Janovice

Stanislav âastulík ............................................................ R˘mafiov

Jan Hanu‰ ........................................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anatolij Kroutil - Ondfiejov ................................................... 80 let

Miroslava Tylová - R˘mafiov ................................................. 81 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ............................................. 82 let

Jifiina Solafiová - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Marie ·imberová - R˘mafiov ................................................. 86 let

Josef Floryk - R˘mafiov ......................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Trusina - R˘mafiov .................................................. 1924

Îofie Zatloukalová - R˘mafiov ............................................... 1948

Jifií Mu‰álek - R˘mafiov .......................................................... 1926

BoÏena Pavlíková - R˘mafiov ................................................. 1951

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc duben
• Bfiezen, za kamna vlezem - duben, je‰tû tam budem.

• Ranní dé‰È a dubnov˘ ãas jest stejn˘.

• Vdubnu ãas a pansk˘ kvas.

• Panská láska a dubnov˘ sníh za mnoho nestojí.

• I kdyÏ kluci v dubnu bez kabátÛ bûÏí, ãasto hospodáfii na úrodu snûÏí.

• Dubnov˘ sníh rodí trávu.

• NechÈ si duben sebelep‰í b˘vá, ovãákova hÛl pfiec jen se zasnûÏívá.

• Duben chladn˘ a de‰tiv˘ - úroda nás nav‰tíví.

• Hodnû-li v dubnu vítr duje, stodola se naplÀuje.

• Jasn˘ mûsíc v dubnu ‰kodí kvûtu stromÛ.

• KdyÏ se ozve v dubnu hrom, chyÈ si kámen nebo strom.

• Jak prvnû zahfimí, fialka víc nevoní.

• V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.

• Boufiky v dubnu zvûstují dobré léto.

• KdyÏ stromy v dubnu odkvetou, hojnû ovoce ponesou.

• Na Zelen˘ ãtvrtek hrachy zasívej, na Velk˘ pátek se zemí neh˘bej!

• Velk˘ pátek de‰tiv˘ - dûlá rok Ïízniv˘.

• Pr‰í-li o Velikonoãním hodu, bude v létû nouze o vodu.

• Na svatého Vojtûcha v polích samá potûcha.

• Ondfiej mosty staví, Jifií je odplaví.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2005

14

PáÈáci soutûÏili ve znalostech i dovednostech
Stfiedisko volného ãasu pofiádá

kaÏdoroãnû pro Ïáky pát˘ch tfiíd

soutûÏ Entent˘ny. Leto‰ního,

v pofiadí jiÏ tfiináctého roãníku,

kter˘ tradiãnû pfiipravila Helena

Tesafiová, se zúãastnily v‰echny

páté tfiídy z obou r˘mafiovsk˘ch

základních ‰kol.

Finálové boje se uskuteãnily ve

stfiedu 16. bfiezna v malém sále

SVâ a svedla je mezi sebou ãty-

fii soutûÏní druÏstva. O tfietí mís-

to se utkaly tfiídy 5. A a 5. D ze

Základní ‰koly na Jelínkovû uli-

ci, o první pozici se stfietly ve

velmi vyrovnaném boji tfiídy 

5. A ze Základní ‰koly na ulici 

1. máje a 5. C ze Z· Jelínkova.

Dûvãata a chlapci prokazovali

své znalosti pfiírodovûdné, zemû-

pisné, hudební i sportovní, pfied-

hánûli se v rychlosti sv˘ch reak-

cí, v postfiehu i fyzické ‰ikovnos-

ti, v praktick˘ch dovednostech,

fie‰ili logické úkoly. Vylosovaní

zástupci kaÏdého z druÏstev me-

zi sebou zápolili v navlékání ko-

rálkÛ, v oblíbené doplÀovaãce

(tentokrát hádali jména ãesk˘ch

mûst) a poslední disciplínou pro

v‰echny byl hod míãem na ko‰.

Z lítého souboje nakonec vy‰li

jako absolutní vítûzové tûsn˘m

rozdílem bodÛ Ïáci 5. C ze Z·

Jelínkova pod vedením tfiídní 

uãitelky Marty ·tarhové, druhá

se umístila tfiída 5. A ze Z· 

1. máje s tfiídní uãitelkou Marce-

lou Tauferovou a bronz vybojo-

vali páÈáci z „Déãka“ ze Z· na

Jelínkovû ulici pod vedením tfiíd-

ní uãitelky Heleny Habartové.

První tfii druÏstva získala kera-

mické hrníãky Entent˘ny z dílny

Evy Kudlákové a v‰ichni soutû-

Ïící si na památku odnesli di-

plom a smlsli si na sladkém ob-

fiím koláãi, kter˘ pro tuto pfiíleÏi-

tost upekla R˘mafiovská pekárna. 

JiKo

NÁRODNÍ PROGRAM
POâÍTAâOVÉ GRAMOTNOSTI

(NPPG)

NPPG je zaloÏen na
praktick˘ch 120 minu-
tov˘ch kurzech, bûhem
kter˘ch úãastníci roz‰í-
fií pod vedením lektorÛ
své znalosti v oblas-
tech:

1. Základní práce s poãítaãem (100 Kã)

Cílem kurzu je umoÏnit zájemcÛm poznat v˘hody

práce s poãítaãem a seznámit zaãáteãníky s ovládáním

poãítaãe, jeho fungováním a základy ovládání operaã-

ního systému.

Termín: 6. 4. 2005 od 17.00 do 19.00 hodin v SVâ.

2. Práce s textov˘m editorem (100 Kã)

Cílem je nauãit úãastníky kurzu pracovat s textov˘m

editorem, napsat, naformátovat a vytisknout jednodu-

ch˘ text. Úãastníci získají dovednosti, které budou

moci uplatnit pfii vytváfiení vlastních textov˘ch sou-

borÛ.

Termín: 7. 4. 2005 od 17.00 do 19.00 hodin v SVâ.

3. Práce s internetem a e-mailem (100 Kã)

Cílem je seznámit úãastníky kurzu s prostfiedím inter-

netu, nauãit je vyuÏívat internetov˘ch informaãních

zdrojÛ a také zvládnutí práce s elektronickou po‰tou,

odeslání a pfiijímání zpráv.

Termín: 8. 4. 2005 od 17.00 do 19.00 hodin v SVâ.

Po absolvování v‰ech tfií kurzÛ získáte:

osvûdãení o va‰í poãítaãové zdatnosti vydané

Ministerstvem informatiky âR.

Získejte základní poãítaãové vzdûlání za státní peníze

a zaplaÈte pouze 100 Kã za dvouhodinov˘ kurz. Navíc

dostanete kvalitní uãebnici pro své studium.

Pfiihlá‰ky a informace:
Martin Kudlák; tel: 554 211 410,

PO - âT 10.00 - 12.00 v SVâ.

VyuÏijte kurzy dotované státem!ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV

LL EE TT NN ÍÍ TT ÁÁ BB OO RR YY
LETNÍ TÁBOR JEMNICE - âARODùJÒV UâE≈
TERMÍN: 1. - 10. 7. 2005
CENA: 2570 Kâ
Program: 10 kouzeln˘ch dní s ãarodûji a ãarodûjnicemi

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
7. 7. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- SLAVKOV U BRNA
- LEDNICE
sraz: 6.30 hodin u svã

návrat: 18.00 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové

do 1. 6. 2005; tel. 554 211 410

10. 8. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- ÚSOV - LITOMY·L
sraz: 7.00 hodin u SVâ

návrat: 17.30 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové do 1. 6. 2005;

tel. 554 211 410

LETNÍ TÁBOR VRACOV
Termín: 22. 7. - 29. 7. 2005
Cena: 2000 Kã
Program: hry, malování na hedvábí, sport,

v˘lety, celotáborová hra

- olympijské hry vracov 2005
Informace a pfiihlá‰ky:

Marcela Pavlová, tel. 554 211 410

LETNÍ TÁBOR NA RELAXE
termín: 22. - 26. 8. 2005
cena: 1400 kã
Program: celotáborová hra „záhada pûti klíãÛ“,

turistika, sport, tanec, zpûv, hry, malování,

soutûÏe, koupání v bazénku

Informace a pfiihlá‰ky:

Eva Kudláková, tel. 554 211 410

Vítûzná tfiída 5. C Z· na Jelínkovû ulici
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Mûstská knihovna

PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin, Út - 9.00 - 17.00 hodin, St - zavfieno, ât - 9.00 - 17.00 hodin, Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin

Bfiezen - mûsíc internetu a knihy
Bfiezen b˘val kdysi mûsícem zasvûce-

n˘m knihám. V souãasnosti se o nûm ho-

vofií jako o mûsíci internetu. Ale i knihy

v této dobû nepfiicházejí zkrátka.

Naopak. Internet na‰el cestu do knihoven

a knihovny zase na internet.

Cel˘ mûsíc knihovna nabízela internet

zdarma, provádûla zauãování zájemcÛ

o proniknutí do tajÛ internetu, uskuteã-

nila divadlo jednoho herce a vyvrcho-

lením celého mûsíce je Noc s Anderse-

nem.

Noc s Andersenem
Cínov˘ vojáãek, Princezna na hrá‰ku,

Malá mofiská víla i Snûhová královna, ti

v‰ichni se spolu s dûtmi, knihovníky i uãi-

teli pfiipravují na chvíli, kdy ve svûtû

i v âeské republice probûhnou oslavy 200.

v˘roãí narození Hanse Christiana

Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875).

V noci z pátku 1. dubna na sobotu 2. dub-

na 2005 si jiÏ popáté dûti pfiipomenou

Mezinárodní den dûtské knihy ãetbou po-

hádek v prÛbûhu kouzelné Noci

s Andersenem. Tradiãnû se pfiidají knihov-

nice a dûti z R˘mafiova.

V jubilejním pátém roãníku Noci

s Andersenem budeme ãíst pohádky, sou-

tûÏit, chatovat putovat za Andersenov˘mi

pohádkami, vafiit protistra‰idelné ãaje.

Dûti budou vyrábût panenky, které nabíd-

neme k adopci a tím zachráníme dûti, kte-

ré potfiebují pomoc.

O prÛbûhu celé akce budeme informovat

v dal‰ím ãísle R˘mafiovského horizontu.

Pfiejeme dûtem krásnou dobrou noc v kni-

hovnû mezi pohádkami.

Zdafiilá Poslední noc Ernesta Hemingwaye
Vskutku excelentním záÏitkem

bylo pfiedstavení divadla jedno-

ho herce - Poslední noc Ernesta

Hemingwaye, které se uskuteã-

nilo pod hlaviãkou Mûstské kni-

hovny v R˘mafiovû ve ãtvrtek

17. bfiezna v rámci akce Bfiezen -

mûsíc knihy. Pfiíznivci Hemin-

gwayov˘ch literárních dûl shléd-

li v koncertním sále základní 

umûlecké ‰koly „divadelní kon-

cert“ Franti‰ka ·tûpána, ãlena

ãinohry Slezského divadla

v Opavû, kter˘ poslední „ho-

dinku“ Ïivota velkého spisova-

tele a cestovatele ztvárnil oso-

bit˘m a citliv˘m zpÛsobem.

·tûpánÛv Hemingway pro-

mlouval k divákovi pfiesvûdãi-

vû, nevtíravû, pfiitom bravurnû

vyznûly fantasmagorické my‰-

lenky a utkvûlé pfiedstavy, ale

i agresivní v˘buchy vzteku

zpÛsobené nezfiízen˘m poÏívá-

ním alkoholu a velk˘mi depre-

semi, kter˘mi spisovatel na

sklonku svého Ïivota trpûl.

Ernest Hemingway se narodil

21. ãervence 1899 ve spokojené

rodinû lékafie, kter˘ zasvûtil Ïi-

vot pfiírodû, medicínû a plození

dûtí. Hemingwayova v˘chova

byla zaloÏená na pobytech v pfií-

rodû s otcem, kter˘ byl vá‰niv˘

rybáfi a lovec, a zároveÀ na este-

tickém a náboÏenském apelu

matky. Rodiãe v nûm urãitû vi-

dûli velk˘ potenciál, ale rozhod-

nû neãekali to, co pfii‰lo po syno-

vû maturitû. Budoucí spisovatel

vyfikl názor, Ïe mu nejde o vzdû-

lání, ale o opravdov˘ Ïivot. A tak

v roce 1917 odjel do Kansas

City, kde se stal reportérem kan-

saského listu Star.

První svûtovou válkou pro‰el

mlad˘ nad‰enec jako ambulantní

dobrovolník sborÛ âerveného

kfiíÏe na italské frontû. Na váleã-

n˘ch polích byl váÏnû zranûn

a po válce se vrátil zpût do USA.

O nûkolik let pozdûji, v roce

1926, vydává svou první knihu

Fiesta, v níÏ umocnil své emo-

tivní vnímání a otevfiel otázku

ztracené stfiedostavovské gene-

race intelektuálÛ, která v divo-

k˘ch zábavách a pitkách skr˘vá

své pocity beznadûje a zklamání.

Hemingway podlehl kouzlu lovu

divok˘ch zvífiat a po dokonãení

románu Sbohem, armádo
(1929) odjel do Afriky, kde pod-

nikl nákladné safari. Zde napsal

nûkolik povídek a pfiedev‰ím

Zelené pahorky africké. Av‰ak

problematika 30. let jej rychle

vrátila do Evropy a on ve sv˘ch

literárních pracích opût pouka-

zoval na ‰patné stránky spoleã-

nosti (reakce na fa‰ismus). V ro-

ce 1937 pí‰e ve ·panûlsku svoji

jedinou hru Pátá kolona. O dva

roky pozdûji opou‰tí Evropu

a odjíÏdí na Kubu, kde tráví celá

váleãná léta. Pozdûji nav‰tívil

i âínu. V roce 1944 odjel do

Lond˘na a jako reportér ãasopisu

Colliers podnikal v˘pravy na

frontu v Normandii, byl pfii osvo-

bození PafiíÏe i v bitvû v Arde-

nách.

Po válce se stále vûnuje cestová-

ní, lovu, Ïenám a psaní. V roce

1952 napsal své nejuznávanûj‰í

dílo, novelu Stafiec a mofie, za

kterou v roce 1954 získal

Nobelovu cenu. Posléze tvofií

pfieváÏnû na Kubû, ale pomalu

ho zaãínají niãit zdravotní pro-

blémy a deprese. Stále sice mlu-

ví o sv˘ch literárních plánech, a-

v‰ak do konce Ïivota jiÏ nic ne-

vydal, nûkolik povídek o pafiíÏ-

ském Ïivotû vy‰lo aÏ posmrtnû.

Jeho alkoholismus dovedl jeho

Ïenu k sebevraÏdû a v kombina-

ci s depresemi z nûj udûlal lid-

skou trosku. SvÛj Ïivot ukonãil

sám v˘stfielem z revolveru 

2. ãervence 1961 v Ketchumu

(Idaho). JiKo

Foto: archiv Knihovna R˘mafiov
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Úpadek racionality v R˘mafiovû se nijak neli-

‰il od situace v jin˘ch oblastech Jesenicka,

pfiesto se v‰ak uÏ‰í ãást regionu, panství jano-

vické, dokázala ubránit ãarodûjnick˘m proce-

sÛm. Díky moudr˘m a odváÏn˘m pfiedstavite-

lÛm mûsta, suÏovan˘m soudy s vrchností, vûz-

nûním kon‰elÛ na Rab‰tejnû, handrkováním

o stará privilegia ãesk˘ch králÛ a fiímsk˘ch cí-

safiÛ i tíÏí nesplatiteln˘ch dluhÛ, nevstoupila

do mûsta ani do okolí noha inkvizitorova.

Mnohdy visel osud obyvatel jen na tenkém

vlásku, kdyÏ se objevila první udání naivních,

zmaten˘ch a povûrãiv˘ch prosÈáãkÛ stejnû ja-

ko na ·umpersku nebo na sousedním

Sovinecku. Av‰ak právû jen v na‰í ãásti

Jesenicka mûli v˘znamní lidé z mûsta a stej-

n˘m dílem téÏ katolická fara dostatek soud-

nosti, rozumu, odvahy, lidskosti a rozvahy, jeÏ

nelze pominout.

Svou roli nejspí‰e sehrála i nechuÈ vzdûlané

majitelky panství Marie AlÏbûty z Dietrich-

‰tejna, moÏná i její babiãky a poruãníka,

k tmáfiství. Zámecká paní dávala nepokrytû

a bez obav dostatek dÛvûry, prostoru a opory

mnohdy riskantním rozhodnutím star‰ích

mûsta. O co ménû mohlo b˘t na severu

Moravy a v Horním Slezsku utrpení a tragic-

k˘ch ztrát, kdyby prokázali stejnou nebojác-

nost a loajalitu k poddan˘m téÏ hrabûnka

Îerotínová, jeÏ na ·umpersku procesy roz-

poutala a pak je nedovedla zastavit, fiádov˘

místodrÏitel, nebo kdyby mûl olomouck˘ bis-

kup dostatek morálky a odhodlání tvrdû se

zastat sv˘ch trpících knûÏí.

Pouze ãtyfii roky po stûtí „z milosti“ a upálení

Katefiiny Jakobové z Velké ·táhle v Sovinci na

sousedním panství ¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ

a ‰est let po posledních ‰ílen˘ch fr˘valdov-

sk˘ch (Fr˘valdov = Jeseník) procesech, o ni-

chÏ se zmíníme pozdûji v jiné souvislosti, za-

znamenal kronikáfi první pfiípad ãarodûjnické

hysterie v také R˘mafiovû. Roku 1658 poÏáda-

la mû‰tka Ur‰ula Weintritová místní jasnovid-

ku o radu, protoÏe jí pfiestala dojit kráva a to ji

velmi trápilo. Vûdma ochotnû poradila. Ur‰ula

na její pokyn zavûsila v chlévû zámek naplnû-

n˘ máslem, kter˘, jak ji rádkynû pfiesvûdãila,

pfiiláká osobu, co krávu ufikla. Stalo se. Hned

druh˘ den se „pachatelka“ skuteãnû objevila.

Stará Hunsfeldka, tedy Anna Hunsfeldová,

pfii‰la náhodou v neprav˘ ãas a na nepravé

místo poprosit sousedku o kvásek, aby mûla co

dát do chlebového tûsta. A ne‰tûstí bylo hoto-

vo. K Ur‰ule, jíÏ uÏ nyní bylo v‰echno jasné,

pfiibyla dal‰í spravedlivá, její vûrná kamarádka

Katefiina Klarnerová. Svornû a s nad‰ením

hodn˘m lep‰í vûci Hunsfeldovou udaly z ma-

gick˘ch praktik na obci. Ale ani to rozjet˘m

drbnám nestaãilo a ve své nekoneãné hloupos-

ti zaãaly vítûzoslavnû ‰ífiit nebezpeãnou kleve-

tu mezi ostatními Ïenami. Netrvalo dlouho

a celé mûsto uÏ vûdûlo, Ïe stafiena Hunsfeldka

ãaruje. Reakce kon‰elÛ byla zcela neoãekáva-

ná. Místo leknutí a hledání prokurátora obû

treperendy okamÏitû obvinili z ‰ífiení pomluvy,

nakrátko a s velkou parádou je uvûznili v mû-

stské ‰atlavû a donutili, aby se paní Annû ve-

fiejnû omluvily. StûÏí fiíci nakolik pfiesvûdãili

celou obec, ale v kaÏdém pfiípadû nahnali pfií-

padn˘m zlolajníkÛm tolik strachu, Ïe na léta

zabránili dal‰ím obdobn˘m denunciacím.

V ãele obce tehdy stáli od roku 1652 purkmis-

tr Hans Raab, radní Martin Frömmel, Andreas

Kimmel a Tobias Siegel, k nim téÏ nutno pfii-

poãíst vzdûlaného mûstského písafie Johanna

Schindlera pÛvodem z RyÏovi‰tû.

AÏ po deseti letech se objevila dal‰í záhadná 

událost. 29. srpna 1668 pfii‰el znepokojen˘

rychtáfi Tobias Siegel, b˘val˘ radní, na radnici

s podivnou vûcí. Neznámá Ïena, která „uÏ ne-

ní k zastiÏení“, pohodila na popravi‰ti za Horní

branou nevelk˘ uzlík obsahující prapodivné

vûci. Scharfmistr neboli kat potom pfiedal

mûstskému soudu pfiedmûty, jeÏ zdaleka pách-

ly ãernou magií, „cucky hadrÛ, dfiívka, kozí

roh, naklíãené obilí, rÛzné odpadky a dal‰í ne-

fiád“. Nevíme pfiesnû, jak zareagovali páni

kon‰elé, ale vzhledem k tomu, Ïe nezaãali ni-

koho stíhat ani pátrat po podezfielé, je velmi

pravdûpodobné, Ïe nechali vûc chytfie vy‰umût

do ztracena a to bylo opût dost odváÏné.

UÏ roku 1670 pfii‰la nepfiíjemná vûc ze zcela

neãekané strany. Nûktefií vesniãtí knûÏí, sami

neménû povûrãiví neÏ jejich farníci, podpofiili

zvûsti o ãarodûjnicích v kraji, kdyÏ se jali z ka-

zatelen doporuãovat, aby se ty z jejich oveãek,

které se cítí ohroÏovány „ìábelsk˘m kejklová-

ním“ provádûn˘m „ãetn˘mi ãarodûji a ãaro-

dûjnicemi v celém kraji“, opatfiili na ochranu

proti nim svûcen˘mi pfiedmûty. Hor‰í sluÏbu

vûci jiÏ nemohla tato soukromá iniciativa zpÛ-

sobit, protoÏe patres byli obecnû pokládáni za

osoby dÛvûryhodné a nespornû tak ztíÏili sna-

hu zabránit zavleãení procesÛ na panství i po-

zici odpÛrcÛm hofiících hranic.

Pfiesto se tak pfiíslu‰níci niÏ‰ího kléru jistû ne-

chovali v‰ichni, neboÈ mnozí o nûco pozdûji

osvûdãili neobyãejnou odvahu pfii odporu

proti procesÛm. Tlak na soudy se nyní zv˘‰il

díky panice vyvolané mezi lidmi. Mûst‰tí

pfiedstavitelé museli ustoupit do dal‰ích pozic

a jejich krédem se nyní stalo: za ztrátu piety

úãinn˘ mrtv˘m chránit proti hranicím aspoÀ

Ïivé spoluobãany. 13. ãervence 1683, kdyÏ

jiÏ pát˘m rokem hofiely hranice v údolí Desné

a v ·umperku fiádil nedostudovan˘ soudce

Boblig, nalezli lidé v mûlkém náhonu

Rösnerova ml˘na tûlo mladiãké sluÏebné

beze známek Ïivota, ale ani násilí. Cel˘ pfií-

pad byl velmi podivn˘. Kolik bylo tfieba, aby

se zase zaãaly tu‰it kouzla a ãáry. Dal‰í po-

stup byl z hlediska dobové i nynûj‰í justice

prapodivn˘, ale úãinn˘. Rozhodnutí mûst-

sk˘ch sudí se stalo natrvalo spásn˘m prece-

dentem. Po pachateli se nepátralo a tûlo ne-

‰Èastnice, které beztak jiÏ nikdo nemohl po-

moci, kat na pfiíkaz vrchnosti i mûstské rady

zbavil hlavy a její trup zakopal aÏ za hranicí

panství na neznámém místû nad lev˘m bfie-

hem fieky Moravice, aby se ãásti tûla nemoh-

ly spojit a po nocích ‰kodit Ïiv˘m.

Také pozdûji do‰lo k oficiálnímu zohavování

tûl neboÏtíkÛ ãi jejich spalování v souvislosti

s podezfiením na ãarodûjnictví, ale ãastûji na

vampyrismus, tj. upírství. Za velikého osobní-

ho ohroÏení dokázali zatím odváÏní a neoby-

ãejnû moudfií radní spolu se zámeck˘m hejt-

manem Jifiím Hassnikem z Weitzenfeldu a je-

ho úfiedníky eliminovat nebezpeãí ãarodûjnic-

k˘ch procesÛ, ale nebezpeãí je‰tû nebylo zaÏe-

hnáno. JiÏ roku 1685 podle nejstar‰ího r˘ma-

fiovského kronikáfie Langera do‰lo k dal‰í udá-

losti, jeÏ zakrátko zahalila do roucha tajem-

ství sice nepotvrzená, ale u nás nesmírnû fre-

kventovaná povûst o staré Nyki‰ce, ale tu si

povíme pfií‰tû. V tomtéÏ roce upálili na hrani-

ci vzdûlaného a stateãného ‰umperského dû-

kana Lauthnera. R˘mafiovská farní kronika

zaznamenává událost z roku 1690, kdy „jistá

Ïena, která pfied ãtyfimi dny zemfiela a leÏela

na márách, a neztuhla, jako ãarodûjka byla 

upálena v Grundském lese pod Tûchanovem,

kde bydlela“. Mgr. Jifií Karel

Moudfií radní, ãáry, démoni a klevetnice

Z historie
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NeÏ ode‰el jsem

AÏ otluãe dé‰È
mé ãekání
v prolukách ãasu
aÏ já se naplním
druhou vodou
stfiepanou z tvého de‰tníku
stanu v koutû
a osu‰ím ruce
v záclonách
za nimiÏ tû tu‰ím
stárnout

.pamatuje‰ jak jsme se hfiáli
nad ukraden˘m ohnûm
starého prodavaãe ka‰tanÛ
kterého na‰li jsme pod tv˘mi ‰a-
ty?

a ‰piãky prstÛ jsme si stfiíhali
v podpaÏdích
nemajíce rukavic
neÏ ode‰el jsem
nemoha nahmatat nic
na místech
kde pamatoval jsem tû stávat

nad mláìaty bodlákÛ
s kufiaty hvûzd
ve slamûné náruãi

Jasné je mi

Vychází tma
ãím dál dfiív
ãerná hodina
uhodila
v nás

Mlãím
a ty povídá‰

Mlãí‰
a já poãítám

i váÏím
kaÏdé slovo
a kdyÏ líné svûtlo
rozÏehne voskovici
stínÛ
jasné je mi
Ïe stála by jsi
za hfiích

sobota 26. bfiezna 17.00

Diktátor
Groteska (USA 1940)

KdyÏ Chaplin toãil Diktátora, svût je‰tû neznal celou hlubinu roz-
poutaného zla. Chaplin tehdy nevûdûl nic o hrÛzách koncentraãních
táborÛ, ale pfiesto se rozhodl zesmû‰nit nacismus a jeho „mystické
Ïvásty o ãisté rase“. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 26. bfiezna 19.30

Na dotek
Drama (USA 2004)

Vûfiíte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepfiestaÀte dívat. Snímek
vypráví pfiíbûh ãtyfi obyvatel Lond˘na, jejichÏ osudy se protnou v ne-
milosrdné mezilidské hfie plné náhod. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 27. bfiezna 17.00

ÚÏasÀákovi
Animovan˘ (USA 2004)

B˘val˘ superhrdina „pan ÚÏasÀák“ pracuje nyní jako likvidátor
‰kod v poji‰Èovnû. Má v‰ak neustálé nutkání vrátit se zpût do akce
a oÏivit svoji slavnou minulost. KdyÏ ho tedy tajemná zpráva vyzve
ke splnûní supertajného úkolu, nezaváhá ani na chvíli. 

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 2. dubna 17.00

Mûsto bohÛ
Drama - thriller (USA/Francie/Brazílie 2002)

Mûsto bohÛ je nejstar‰í a nejnebezpeãnûj‰í slum Ria de Janeira.
Buscapé se zde narodil, aby Ïil, místo toho je v‰ak zavleãen do svû-
ta, v nûmÏ se jeho pfiátelé navzájem zabíjejí kvÛli obchodu s kokai-
nem, z nenávisti i z pouhého rozmaru. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 2. dubna 19.30

Zahulíme, uvidíme
Komedie (USA/Kanada/Nûmecko 2004)

Hrdiny teenagerské huliãské komedie jsou Harold a Kumar, ktefií se
jednoho páteãního veãera vydají spoleãnû na hamburger a zaÏijí ne-
jdel‰í a nejbláznivûj‰í noc v Ïivotû, plnou prapodivn˘ch setkání a ne-
uvûfiiteln˘ch problémÛ. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 9. dubna 17.00

Bowling for Columbine
Dokument (USA 2002)

Slavn˘ americk˘ dokumentarista Michael Moore se snaÏí dobrat pfií-
ãiny toho, proã je v USA roãnû spácháno více neÏ 10 000 vraÏd stfiel-
nou zbraní, zatímco v sousední Kanadû je to necelá stovka. Souãástí
filmu jsou i rozhovory s tvÛrci South Parku ãi Marylin Mansonem. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 9. dubna 19.30

KdyÏ se setmí
Krimi (USA 2004)

·éf zlodûjské bandy odchází do dÛchodu na Rajsk˘ ostrov. Agent FBI
nav‰tíví ostrov, aby se ujistil, Ïe lupiã opravdu seká dobrotu. Brzy jsou
v‰ak oba vtaÏeni do dal‰í hry na koãku a na my‰. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá
4. roãník

VELKÉ CENY R¯MA¤OVA
VE STOLNÍM TENISU

v sobotu 26. bfiezna 2005

VELK¯ SÁL SVâ R¯MA¤OV

OKRUÎNÍ 10

Kategorie: muÏi - startovné 50Kã
Ïeny - startovné 50 Kã
dorost - startovné 20 Kã

Registrovaní a neregistrovaní hrají samostatnou soutûÏ

8.30 - prezence

9.00 - zahájení turnaje

Helena Tesafiová, tel.: 554 211 410

Bronislav Rektofiík, tel.: 777 121 919

Psáno do ‰uplíku
Miroslav Václavek
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

Historie a souãasnost
Amatérského divadelního spolku Mahen 1945 - 2005

4. 3. - 15. 4. 2005

Ojedinûlá v˘stava fotografií k 60. v˘ro-

ãí Amatérského divadelního spolku

Mahen, která pfiedstavuje historické

snímky z tfiiaosmdesáti her ochotnické-

ho souboru.

V˘stava je prodlouÏena do 15. dubna.

MaheÀáci zazáfiili v komedii o bláznivém svûtû
Divadelní spolek Mahen uÏ

R˘mafiovu za ‰edesát let své exi-

stence pfiedvedl nejrÛznûj‰í

pfiedstavení - divadlo v pfiírodû

se stovkou úãinkujících, tragé-

die, komedie, fra‰ku. Ke svému

leto‰nímu v˘roãí si vybral neleh-

k˘ kus - komedii Johna Patricka

Podivná paní Savageová.

Komedii, která se nesmí hrát ani

pfiíli‰ komediálnû, ani pfiíli‰ váÏ-

nû, komedii, která balancuje na

tenké linii mezi veselohrou a do-

jemn˘m pfiíbûhem osamûlé a ne-

pochopené Ïeny.

·estnáctiletá Ethel se kdysi pro-

vdala za vdovce se tfiemi mal˘mi

dûtmi a musela zapomenout na

v‰echny bláznivé touhy, které

mladá dívka mÛÏe mít. Po dlou-

h˘ch letech, aÏ dûti dospûly

a manÏel zemfiel, se v‰ak Ethel

Savageová rozhodla, Ïe si v‰ech-

ny své dávné touhy splní. Zaplatí

si pfiedstavení, v nûmÏ si zahraje

hlavní roli, nauãí se francouzsky.

A zaloÏí Nadaci ‰tûstí - italské-

mu farmáfii Ïijícímu v Americe

nechá pfiivézt krabiãku hlíny

z Itálie, najme loì a chce poslat

tisíc dûtí na cestu kolem svûta.

Takové vyhazování penûz se

v‰ak ani tro‰ku nelíbí jejím ne-

vlastním dûtem - senátorovi

Titovi, kter˘ dostává více v˘-

hruÏn˘ch telegramÛ neÏ kter˘-

koli ãlen kongresu, soudci

Samuelovi, jenÏ má nejvíce roz-

sudkÛ zru‰en˘ch vy‰‰í instancí

ze v‰ech soudcÛ v celém státû,

ani krasavici Lily, zvyklé Ïít

v pfiepychu. A proto je nutné 

umístit paní Savageovou do blá-

zince, neÏ rozhází ve‰keré rodin-

né jmûní. Teprve poté rozãarova-

ní potomci zji‰Èují, Ïe jejich ne-

vlastní matka uÏ cel˘ jejich ma-

jetek prodala a peníze uloÏila do

pÛlmilionov˘ch akcií, které peã-

livû schovala ... ale kde?

Hlavní zodpovûdnost za vyznûní

celého pfiedstavení leÏí na pfied-

stavitelce hlavní hrdinky paní

Ethel Savageové, zvlá‰tû kdyÏ se

pfied ní této role zhostily takové

hvûzdy jako Kvûta Fialová,

Eli‰ka Balzerová, Nina Diví-

‰ková nebo Nata‰a Gollová. Paní

Vlastû Vykrutíkové se v‰ak pfied-

stavení povedlo brilantnû. Doká-

zala paní Savageovou pfiedstavit

jako dámu s nadhledem, která si

o nikom a o niãem nedûlá iluze;

jako dámu, která navzdory své-

mu souãasnému pobytu v ústavu

pro du‰evnû choré má v‰ech pût

pûknû pohromadû. KdyÏ sdûlu-

je, Ïe musí spát s jednook˘m

ply‰ov˘m medvídkem, neboÈ je

„pfiíli‰ stará na to, aby mûla mi-

lence, a pfiíli‰ vybíravá na to,

aby spala s koãkou“, je v tom

humor i hofikost v pfiesnû vyvá-

Ïeném pomûru.

Celé pfiedstavení je vlastnû

o svûtû du‰evnû zdrav˘ch a du-

‰evnû nemocn˘ch, kter˘ je oddû-

len jen mfiíÏemi a ústavní zdí.

Ale na které stranû je kter˘ svût,

to je nûkdy tûÏké poznat. Noví

pfiátelé a spolubydlící paní

Savageové pfiece nejsou tolik

odli‰ní od normálního svûta. Je

nûco ‰patného na strachu ze zítfi-

ka nebo z ãerstv˘ch novin? Není

snad pravda, Ïe kdyby lidé obãas

chodili po kraji koberce, nese‰la-

pali by ho tolik uprostfied?

Není Florence (Helena Papa-

jová) skvûlá matka, i kdyÏ její

syn ve skuteãnosti neexistuje?

Není Fairy May (Radka Kolá-

riková) krasavice i pfies svou hu-

benou postavu a tlusté br˘le?

Není Hannibal (Jifií Koneãn˘)

brilantní houslista, pfiestoÏe umí

zahrát jen dva tóny?

Pochybujete o Jeffovû (Pavel

Kon‰tack˘) stra‰livé jizvû z vál-

ky, i kdyÏ navenek není nic vi-

dût? A tichá malífika paní

Paddyová (Ivana Charvátová)?

Nedává snad do sv˘ch dûl celé

srdce?

Na druhé stranû zdi ctihodn˘ se-

nátor (Pavel Hejsek) rozhrabe

paní prezidentové ve skleníku

záhon petúnií. Dáma z lep‰ích

kruhÛ (Irena Havlanová) rozpárá

v ichtyologickém oddûlení pfiíro-

dovûdeckého muzea vycpaného

delfína. Pan soudce (Petr BoÏek)

zaãne podkopávat komín a ten se

na nûj sesype. To Ïe by bylo to

normální chování?

ReÏisérka Hana Vystrãilová si na

oslavu narozenin Mahena vybra-

la nesmírnû tûÏké pfiedstavení,

ale ãlenové souboru se tohoto 

úkolu zhostili se ctí. Pfiedstavení

nemûlo hluché místo, bylo do-

jemné i vtipné a kvalitní v˘kony

v‰ech hercÛ tentokrát dokonce

podkreslovala scénická hudba

(Jifií Vystrãil). Nesporn˘m vr-

cholem celého pfiedstavení v‰ak

byla scéna, v níÏ se louãila paní

Savageová s paní Paddyovou,

která díky ní alespoÀ na chviliã-

ku dokázala vyjít ze své ulity.

V‰em MaheÀákÛm patfií uznání

o to víc, Ïe jde o amatérské her-

ce, ktefií se své zálibû vûnují ve

volném ãase, mimo svá obãan-

ská zamûstnání.

Pokud jste nemûli moÏnost nav-

‰tívit premiéru 21. února v témûfi

vyprodaném r˘mafiovském kinû,

ani reprízu o t˘den pozdûji a ne-

dostali jste se ani na pfiedstavení

v Bfiidliãné 18. bfiezna, mÛÏete

skuteãnû litovat. Poslední pfiíle-

Ïitost shlédnout toto pozoruhod-

né pfiedstavení budete mít 

1. dubna v bruntálském divadle,

kde bude Mahen hrát v rámci

Pfiehlídky amatérsk˘ch divadel.

Závûrem dejme slovo samotné

paní Savageové: „KdyÏ ti nûkdo

fiekne, vezmi si de‰tník, pr‰í,

znamená to, Ïe tû miluje. Musí‰

pozornû poslouchat.“ -ona-

recenze divadelního pfiedstavení

slovo reÏiséra
Dne 21. a 28. února 2005 ve veãerních hodi-

nách sehrál Amatérsk˘ divadelní spolek

Mahen mûsta R˘mafiova, u pfiíleÏitosti oslav

60. v˘roãí zaloÏení spolku, milou divadelní

hru Johna Patricka O’Doggnana pod názvem

Podivná paní Savageová. Hra byla vybrána

právû proto, Ïe má r˘mafiovsk˘ Mahen v˘ro-

ãí a je také nutné ukázat na‰emu publiku, Ïe

Mahen umí hrát hry, které nejen pobaví, po-

tû‰í, ale zanechají v divákovi i hlub‰í vzpo-

mínku. Domnívám se, Ïe tato hra byla pohla-

zením po du‰i vás v‰ech, ktefií jste ji vidûli.

Hlavní roli si zde zahrála paní Vlastimila

Vykrutíková, b˘valá r˘mafiovská uãitelka,

drobná postavou, ale velká svojí osobností.

Její v˘kon byl na profesionální úrovni. Na

postavû paní Savageové, kterou ztvárnila,

milé, laskavé, zpupné, ale dobrotivé, hrající

své bláznovství, nebylo jiÏ od samého poãát-

ku zkou‰ek skoro co pfiepracovávat. Její paní

Savageové fandili snad v‰ichni diváci a je

nutno fiíci, Ïe jich byl pln˘ sál, coÏ nás

MaheÀáky velice tû‰í. V̆ kony ostatních her-

cÛ byly neménû dobré. Napfiíklad Ivana

Foto: Zuzana Pr‰alová
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Charvátová, jejíÏ bláznivá paní Paddyová

byla natolik pfiesvûdãivá, Ïe pfii louãení s pa-

ní Savageovou ke konci hry, kdy jí dává per-

leÈov˘ knoflík jako oko pro medvídka, i di-

vácké oko zaslzelo. Stejnû tak její kolegové

Jifií Koneãn˘ v roli Hannibala, pacienta hra-

jícího na housle, nebo Radka Koláriková,

která coby Fairy May vná‰ela do scén s paci-

enty Ïivou jiskru mladé dívky, jeÏ si myslela,

Ïe je nejkrásnûj‰í a kaÏd˘ ji proto musí mít

rád. DoplÀovala je Helena Papajová v roli

dal‰í pacientky Florence, které bylo odÀato

dítû a ona toto psychické trauma nahrazova-

la panenkou. Neménû dobfií byli i Pavel

Kon‰tack˘ jako pacient Jeffrey, Vratislav

Koneãn˘ v roli doktora Emmeta a Pavla

Zieglerová, které byla postava sestry

Wilhelminy jako u‰itá na tûlo, jelikoÏ sama

je ve svém civilním Ïivotû zdravotní sestrou.

V̆ born˘ byl i Pavel Hejsek, kter˘ se opût po

letech vrátil do na‰eho kolektivu. I kdyÏ jeho

naturel tíhne k pánÛm hercÛm Werichovi

a Burianovi, velmi dobfie ve hfie ztvárnil nej-

star‰ího nevlastního syna Tita. Ostfiílená

dlouholetá hereãka na‰eho divadla Irena

Havlanová dojíÏdûla na zkou‰ky aÏ

z Prostûjova a ve hfie si zahrála sobeckou

a necitelnou nevlastní dceru Lily. V nepo-

slední fiadû je doplÀoval Petr BoÏek, kter˘

i kdyÏ hrál malou roli nejmlad‰ího nevlastní-

ho syna Samuela, zhostil se jí velmi dobfie

a zodpovûdnû.

Musím se zmínit i o scénické hudbû, kterou

jako vÏdy vytvofiil Jifií Vystrãil, jenÏ dopro-

vázel Ïivû celé pfiedstavení. Mohu fiíci, Ïe se

mi tentokrát s herci pracovalo velmi dobfie.

I oni sami si uvûdo-

movali, Ïe tato hra

není z tûch, ve kte-

r˘ch se mÛÏe pfiehrá-

vat a vym˘‰let si rÛz-

né „doplÀky“, jak to

mají herci v oblibû.

Byla napsána velmi

citlivû, obsahuje snad

v‰echny lidské vlast-

nosti a nebylo v ní co

opravovat nebo pfii-

krá‰lovat. Ale i pfiesto

se nûkter˘m v˘jim-

kám z na‰ich fiad nelí-

bila, ale je to jejich

názor, snad ãasem do-

jdou k poznání.

Repríza divadelního pfiedstavení Podivná pa-

ní Savageová se je‰tû hrála 18. bfiezna

v Bfiidliãné. Poslední reprízou této hry 

1. dubna na divadelní pfiehlídce v Bruntále 

ukonãí Mahen leto‰ní divadelní sezónu.

VáÏení diváci, váÏení pfiátelé divadla. Z va-

‰ich reakcí a kritiky lze usoudit, Ïe se hra

velmi líbila. Jsme rádi, Ïe nám zachováváte

svoji pfiízeÀ, a byli bychom rádi, kdyby tomu

tak bylo i do budoucna.

Oslavy 60. v˘roãí divadla Mahen byly za-

konãeny v pátek 4. bfiezna vernisáÏí

v Mûstském muzeu v R˘mafiovû. Po dlouhé

dobû se setkali nejen známí, pfiátelé a herci

souãasní, ale i ti, ktefií hráli v R˘mafiovû di-

vadlo pfied lety. Setkání bylo milé a pfiátel-

ské. Souãasn˘ herec Jifií Koneãn˘ pfiedvedl

v dobovém kost˘mu dva úryvky ze hry

Edmonta Rostanda Uboh˘ Cyrano a pfiedne-

sl báseÀ Lawrence Ferlingettiho Svût je bá-

jeãné místo k narození. K poslechu hrál Jifií

Vystrãil. Mal˘ banket i s obsluhou pfiipravili

uãni SOU a OU R˘mafiov. Je‰tû jednou jim

v‰em dûkujeme.

V̆ stava fotografií v Mûstském muzeu byla

pfiipravována jiÏ ve druhé polovinû roku

2004. Bylo nutné na poãítaãi zpracovat pfies

450 fotografií, které byly za‰lé, ‰pinavé nebo

po‰kozené. A tady je tfieba podûkovat firmû

Fotoateliér Drexler za sluÏby pfii jejich zpra-

cování a paní Dagmar Dolákové za pomoc

pfii instalaci nejen fotografií, ale i celé v˘sta-

vy. MÛÏete na ní shlédnout fotografie od ro-

ku 1945 aÏ do roku 2005 z 83 her r˘mafiov-

ského divadla Mahen. V̆ stava potrvá do 

15. dubna 2005. Srdeãnû zve reÏisér a herci

divadla. Hana Vystrãilová

Ornitologové vyhlásili ptáka roku
Skfiivan polní (Alauda arvensis)
Tak jako kaÏd˘ rok, i letos vyhlásila âeská

ornitologická spoleãnost ptáka roku. Stal

se jím v‰em znám˘ Skfiivan polní.

Ornitologové vybírají druh ptactva, u kte-

rého se za poslední léta zjistilo populaãní

sníÏení. Za posledních dvacet let se popu-

lace skfiivana sníÏila o 20 %. Hlavním dÛ-

vodem proã se o skfiivana ornitologové za-

jímají, je fakt, Ïe nejvy‰‰í sníÏení jeho po-

ãetnosti se dûje v zemích EU. Pfiedpokládá

se, Ïe tato situace nastane v nejbliÏ‰ích le-

tech i u nás. Dûje se to hlavnû z dÛvodu

zv˘‰ení zemûdûlské produkce, tzn. na-

dmûrného vyuÏívání zemûdûlské pÛdy

a nárÛstu stavu dobytka. To v‰e vede ke

sniÏování poãtu pfiirozen˘ch míst pro hníz-

dûní skfiivanÛ. Tento pták mÛÏe hnízdit

pouze v nízkém porostu, pfiedev‰ím pak

v trávû. Pokud je tráva spásána dobytkem

nebo je zde intenzivnû pûstováno obilí,

skfiivan má zkrátka smÛlu. V souãasnosti

se zavádí pro zemûdûlce environmentální

programy, kdy hospodafiící zemûdûlec do-

stává vy‰‰í dotaci, pokud nechá pole leÏet

ladem a trávu seká nebo ji nechá spásat aÏ

po vyhnízdûní tohoto druh ptáka, coÏ je

vût‰inou po 15. srpnu.

Skfiivan jako taÏn˘ pták pfiilétá jako jeden

z prvních navrátilcÛ z jihu. Vût‰inou se to

dûje v polovinû února. Do R˘mafiova pfii-

létli skfiivani letos v dobû od 12. do 19.

bfiezna. V tûchto dnech se skfiivani zdrÏují

na okolních polích a vyhledávají orani‰tû

bez snûhové pokr˘vky. V nejbliÏ‰ích

dnech zaãne klasické skfiivánãí zpívání,

kdy samci vylétávají do velk˘ch v˘‰ek za

nádherného zpûvu, a poté se skoro stfiem-

hlav spou‰tí k zemi. Hnízdí na zemi v ma-

lém dÛlku vystlaném suchou trávou.

Vût‰inou tfiikrát do roka a v jedné snÛ‰ce

mívají 2 - 5 vajec, v záfií opou‰tí na‰e úze-

mí a zimu tráví v jihozápadní Evropû.

V âR se vyskytuje i pfiíbuzn˘ Skfiivana

polního vzácn˘ Skfiivan ou‰kat˘ (viz foto).
Miroslav Glacner

AQUA CENTRUM SLUNCE

na Jesenické ulici
Dûtské brouzdali‰tû s barevn˘mi balónky a skluzav-

kou, plaveck˘ bazén s protiproudem, relaxaãní ba-

zén, pfiíjemné bublinky ve whirlpool vanû, finská

sauna, ochlazovací bazén, horká pára, masáÏní box,

mokr˘ bar i odpoãívárna.

PROVOZNÍ DOBA:

Po - Pá  14.00 - 21.00
So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958
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Organizace a spolky

Základní kynologická organizace v R˘mafiovû
Základní kynologická organizace

v R˘mafiovû vznikla na podzim r. 1948

z popudu pfiedsedy Okresní organizace

kynologÛ (OOK) Karla Batíka z Vrbna 

p. Pradûdem. Pracovala v rámci organi-

zace Svazarmu (Svaz pro spolupráci s ar-

mádou) aÏ do r. 1990, kdy pfie‰ly v‰ech-

ny základní kynologické organizace pod

âesk˘ kynologick˘ svaz v Praze.

První cviãi‰tû mûli kynologové na

Palackého ulici, pozdûji za hfii‰tûm TJ Ji-

skra, Na Stráni a v zahradû Hedvy. V‰e-

chna tato pfiedchozí cviãi‰tû byla bez klu-

bovny. AÏ teprve v r. 1971 bylo ZKO

R˘mafiov za spolupráce MNV s koneã-

nou platností pfiidûleno cviãi‰tû na

Opavské ulici mezi Janovicemi a R˘ma-

fiovem (pod dne‰ní benzinovou stanicí),

kde sídlí dodnes. Na tomto cviãi‰ti vysta-

vûli kynologové pod vedením pana

Mlynáfie koneãnû i klubovnu. Stavba tr-

vala pÛl roku.

Prvním pfiedsedou organizace byl pan

Palat˘, po nûm pan BlaÏek. V následují-

cích letech se na postu pfiedsedy vystfií-

dali pan Zámeãník (1966 - 1984), Marie

CtibÛrková (1985 - 1989), Kurt Ludwig

(1990 - 1991), Vûra Malcharcziková

(1992 - 2004) a od r. 2005 je pfiedsedou

Jifií Koudela.

Z poãátku na‰e ZKO provádûla v˘cvik

psÛ rÛzn˘ch plemen vãetnû loveck˘ch

psÛ, od r. 1976 ale nastala specializace

a v˘cvik byl zamûfien na v˘cvik psÛ slu-

Ïebních plemen a na malá plemena mimo

lovecká. V souãasné dobû se na cviãi‰ti

prezentuje sportovní kynologie, pfiipra-

vujeme psy na zkou‰ky jak národní

(NZ¤), tak i mezinárodní (IPO, SchH),

ale i na zkou‰ky záchranáfisk˘ch psÛ pro

vyhledávání osob v sutinách a lavinách.

Nûktefií psovodi se ãasto zúãastÀují i rÛz-

n˘ch soutûÏí zamûfien˘ch na v˘kony psÛ.

Na cviãi‰tû ZKO R˘mafiov ov‰em mÛÏe

pfiijít kaÏd˘ majitel psa jakéhokoliv ple-

mene, kter˘ si chce osvojit základy po-

slu‰nosti a ovladatelnosti psa a pfiispût

tak k lep‰ímu vzájemnému souÏití lidí

a psÛ, coÏ by mûlo b˘t prioritou kaÏdého

psovoda.

Z ãinnosti Základní kynologické organizace
v R˘mafiovû za rok 2004

21. 2. Uniãov Zimní závod druÏstev

I. druÏstvo: Koudelová, Koudela, Valíãek (6. místo)

II. druÏstvo: Koufiilová, Mereìa, Kopecká (14. místo)

28. 3. Vlko‰ SloÏena vytrvalostní zkou‰ka VZ1 (Koudelová, Koudela)

2. 5. Velká Bystfiice SloÏena zkou‰ka ZVV2 (Kopecká)

22. 5. Vlko‰ Krajsk˘ závod mlad˘ch záchrann˘ch psÛ (Koudelová 3. místo,

Koudela 7. místo)

29. 5. Olomouc-Nefiedín Nefiedínsk˘ pouÈák (Koudela 3. místo, Koudelová 7. místo,

Koufiilová 11. místo)

29. 5. R˘mafiov

5. 6. Bfiidliãná Ukázky z v˘cviku na dûtském dnu (Hejsek, Valíãková, MrÀka,

Kopecká, Mereìa, ¤eguck˘, figurant - Valíãek)

12. 6. Stará Ves SloÏena zkou‰ka SchH2 (Kopecká)

19. 6. R˘mafiov SloÏena zkou‰ka ZM (Hejsek, MrÀka), ZVV1 (Koudelová,

Koudela), ZVV2 (Valíãek), ZPO1 (¤eguck˘), ZMP1

(Cisáriková)

24. 7. Hranice Závod O pohár starosty mûsta (Koudela 1. místo, Koufiilová

5. místo, Koudelová 7. místo)

14. 8. R˘mafiov Ukázky v˘cviku na Mistrovství Evropy ve westernov˘ch

dovednostech (Koudelová, Koudela, Koufiilová, Valíãek)

15. 8. Stfiíbrné Hory Ukázky v˘cviku pro letní dûtsk˘ tábor Oskava (Koudelová,

Koudela, Koufiilová, Valíãek)

18. 9. Seniãka Pohodov˘ závod (Koudelová 3. místo, Koudela 6. místo,

Mereìa 14. místo a Nejlep‰í stopafi ZVV1)

9. 10. R˘mafiov Klubov˘ závod O pohár fieditele â. O. S. (ZM Mereìa 1.,

Kopecká 2., Hejsek 3., Valíãek 4. + Nejlep‰í obranáfi, MrÀka 5.

+ Nejlep‰í stopafi), ZVV1 (Koudela 1. + Nejlep‰í obranáfi,

Valíãek 2. + Nejlep‰í stopafi, Uriãa 3., Koudelová 4., Koufiilová 5.)

30. 10. R˘mafiov SloÏena zkou‰ka IPO1 (Valíãek, Koudelová, Koudela, Kopecká,

Mereìa, Uriãa)

6. 11. Námû‰È na Hané SloÏena zkou‰ka ZVV1 (Mereìa)

27. 11. Tovaãov SloÏena záchranáfiská zkou‰ka RH-E (Koudela)

Za ZKO R˘mafiov zpracovala Jifiina Koudelová

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu v‰ech vûkov˘ch kategorií

Pokud se chcete zbavit bolestí pátefie, uvolnit se, pobavit a posilovat

do malého sálu SVâ R˘mafiov od 13.30 do 15.30,  v sobotu 9. dubna

S sebou sportovní obleãení, obuv a pití
!!Vlastní míãe nejsou podmínkou!!

Cena 40 Kã

Pfiihlá‰ky a informace: H. Tesafiová; tel. 554 211 410
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Pfiedstavujeme Láznû Karlova Studánka
ãást IV.

Co víme o vojevÛdci Karlovi, po kterém je pojmenováno lázeÀské místo Karlova Studánka
Arcivévoda Karel Ludvík Jan
- Ïil v letech 1771 - 1847. Je

vnukem ãeské i uherské králov-

ny a císafiovny na rakouském

trÛnû Marie Terezie (1740-

1780). Souãasnû je bratrem císa-

fie Franti‰ka II. (I.), neboÈ je tfie-

tím synem císafie Leopolda II.

(druhorozeného syna Marie

Terezie).

Aã byl Karel muÏem malé posta-

vy a suÏovala jej dûdiãná choro-

ba HabsburkÛ - epilepsie, patfiil

k slavn˘m váleãníkÛm. Byl zfiej-

mû nejoblíbenûj‰ím velitelem

v Rakousku za napoleonské éry.

Díky vzne‰enému pÛvodu se stal

fií‰sk˘m polním mar‰álkem, a to

jiÏ ve 25 letech. Byl opakovanû

vrchním velitelem rakouské

branné moci. Zkvalitnil v˘cvik

vojsk tím, Ïe zdÛrazÀoval zv˘‰e-

nou pohyblivost a lep‰í manév-

rovací schopnost jednotek, dbal

na kvalitu stfielby. Armádu roz-

dûlil na samostatné sbory, které

disponují v‰emi druhy zbraní

a které byly schopny nezávisle

operovat. Armádní sbor se tak

skládal ze tfií divizí, pfiiãemÏ

kaÏdá divize mûla dvû brigády

a kaÏdá brigáda dva pluky + my-

sliveck˘ prapor. KaÏd˘ pluk byl

sloÏen ze tfií praporÛ (batalionÛ)

o 600 aÏ 700 muÏích.

Válãil opatrnû, vyãkávavû a nû-

kolikrát se mu podafiilo porazit

v bojích Francouze. V roce 1793

se stal generálním místodrÏite-

lem rakouského Nizozemí. Na

podzim 1797 vytlaãil francouz-

ské revoluãní armády na linii

R˘na. Roku 1798 byl jmenován

generálním kapitánem âeského

království. Jako vrchní velitel cí-

safiské armády dosáhl v letech

1799 - 1800 nûkolika vítûzství,

ale pro neshody s bratrem - císa-

fiem Franti‰kem II. (I.) a dvor-

skou váleãnou radou na svou

hodnost rezignoval.

V letech 1801 - 1805 pÛsobil ja-

ko pfiedseda dvorské váleãné ra-

dy. V roce 1801 Karel nastoupil

po Maxmiliánu II. Franti‰kovi

(nejmlad‰ím synovi Marie

Terezie, kter˘ dal podnût k lékafi-

skému sledování léãení v na‰em

lázeÀském místû) na místo vel-

mistra ¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ.

Tento post v roce 1804 pfiedal

vojevÛdce Karel svému bratru

arcivévodovi Antonínu Viktoro-

vi. Rok 1803 je spojen s pfiejme-

nováním zdej‰ího lázeÀského

místa z pÛvodním názvu Hine-

wieder na Karlsbrunn. V téÏe do-

bû byla postavena první zdûná

budova - Koupelov˘ dÛm (dne‰-

ní Po‰ta). Stejnû tak i první lé-

ãebné prameny nesou jména vel-

mistrÛ podle toho, kdy byly ob-

jeveny (MaxmiliánÛv pramen

z r. 1780, z r. 1802, AntonínÛv

pramen z r. 1812).

V roce 1805 porazil vojevÛdce

Karel Francouze u Calgiera,

v tomtéÏ roce v‰ak jeho bratr cí-

safi Franti‰ek II. (I.) utrpûl prohru

pfii nejslavnûj‰í Napoleonovû bit-

vû u Slavkova, která ve svém dÛ-

sledku donutila v té dobû je‰tû

fiímského císafie Franti‰ka II. od-

stoupit a vyhlásit zánik tisícileté

Svaté fií‰e fiímské národa nûmec-

kého, pfii ponechání titulu císafie

rakouského, kter˘m se tituloval

od srpna 1804 jiÏ jako Franti‰ek

I. Od roku 1806 je vojevÛdce

Karel generalisimem a ministrem

války. V roce 1808 jej ·panûlé

provolali králem (zásluhou Marie

Ludviky mûl totiÏ v sobû ‰panûl-

skou královskou krev), aby tímto

tahem získali spojence v boji pro-

ti Napoleonovi. Arcivévoda

Karel lákavou, av‰ak riskantní

‰panûlskou korunu odmítl.

Napoleona, kter˘ ze 77 bitev

prohrál pouze tfii, porazil právû

vojevÛdce Karel a byl vÛbec

prvním v Evropû, kdo dokázal

nad Napoleonem zvítûzit. Stalo

se tak 21. 5. 1809 na pfiedmûstí

Vídnû u vesnice Aspern a 22. 5.

1809 u Esslingen. Tohoto vítûz-

ství ale nedokázal vyuÏít a po

bitvû u Wagramu 5. - 6. 7. 1809

nabídl Napoleonovi pfiímûfií. Od

té doby do politick˘ch událostí

a do vedení války nezasahoval.

O arcivévodovi Karlovi je zná-

mo, Ïe pfii druhém sÀatku

Napoleona s rakouskou princez-

nou Marií Luisou (nejstar‰í dce-

rou císafie Franti‰ka I.) zastupo-

val nepfiítomného Ïenicha pfii

svatebním obfiadu ve Vídni

a svoji netefi princeznu Marii

Luisu, která se pozdûji do

Bonaparta zamilovala a porodila

mu syna Orlíka, doprovázel 

v r. 1810 na cestû k Ïenichovi na

francouzsk˘ císafisk˘ dvÛr.

Oblibu u sv˘ch vojákÛ si voje-

vÛdce Karel získal pfiedev‰ím dí-

ky reformû armády, kterou pro-

vádûl po roce 1801.

Diferencovanû zavedl brannou

povinnost, pfieorganizoval velení

a zru‰il nenávidûnou doÏivotní

vojenskou sluÏbu, resp. ji zkrátil

u jednotliv˘ch druhÛ zbraní na

dobu od 10 do 14 let (na 8 let by-

la vojna zkrácena aÏ v roce

1847). Císafi Franti‰ek II. (I.) na

svého o tfii roky mlad‰ího bratra

Karla v mnoha smûrech Ïárlil.

Závidûl mu oblibu u vojákÛ, je-

ho v‰estranné schopnosti, virtuo-

zitu ve hfie a improvizaci na kla-

vír a pozdûji téÏ jeho velké bo-

hatství. Bezdûtná Karlova teta

Marie Krist˘na (tato nejoblíbe-

nûj‰í dcera císafiovny Marie

Terezie), která byla kdysi místo-

drÏitelkou Nizozemí, pfiijala to-

tiÏ vojevÛdce arcivévodu Karla

za vlastního a urãila ho sv˘m dû-

dicem. Tak od roku 1823 získal

bohaté Tû‰ínské vévodství.

Se svou manÏelkou Henriettou

Nasavrsko-Weiburskou mûl voje-

vÛdce Karel ‰est dûtí, které se do-

Ïily dospûlosti, z nich nejmlad‰í

Vilém Franti‰ek Karel (narozen˘

1827) byl rovnûÏ vojevÛdcem

a velmistrem ¤ádu nûmeck˘ch

rytífiÛ (v letech 1863 - 1894).

Posledním habsbursk˘m velmist-

rem byl KarlÛv vnuk, rovnûÏ ak-

tivní dÛstojník, kter˘ dosáhl hod-

nosti polního mar‰álka, arcivévo-

da EvÏen Habsbursk˘ (v letech

1894 - 1923). JiKo
(zdroj vedení Lázní K. Studánka)
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Zajímavost

R˘mafiov series 2005
R˘mafiov series je název seriálu turnajÛ v poãítaãové hfie Starcraft: Broodwar a leto‰ní novinkou je i turnaj ve hfie Warcraft 3: Frozen Throne.

Turnaj je pofiádán dvakrát roãnû, a to vÏdy na jafie a v létû, pod názvem R˘mafiovSpring a R˘mafiovSummer.

Historie:
První turnaj, kter˘ odstartoval tuto jiÏ tra-

diãní událost, byl R˘mafiovSpring 2003. Na

turnaji se se‰lo 54 hráãÛ z celé ãeské repub-

liky a Slovenska. Turnaj se v‰em líbil, a tak

se admini (pofiadatelé) rozhodli udûlat dru-

hé pokraãování turnaje pod názvem

R˘mafiovSummer 2003. Vzhledem k tomu,

Ïe se oãekávala vût‰í úãast, stûhoval se tur-

naj z malé klubovny do malého sálu

Stfiediska volného ãasu. Doslova „‰ok“ mû-

li admini, kdyÏ se na akci dostavilo 120 lidí

nejenom z ãeské republiky a Slovenska, ale

i z Polska.

LoÀsk˘ roãník se konal uÏ ve velkém sále

SVã. Tehdy zapoãala spolupráce

s âeskomoravsk˘m svazem progamingu.

Turnaj zaznamenal témûfi 100% nárÛst ná-

v‰tûvníkÛ. Dokonce i televizní ‰táb

Progamers pfiijel natoãit velké zápolení

o hodnotné penûÏní v˘hry a o body do Ïeb-

fiíãku seriálu Mistrovství ãeské republiky

v poãítaãov˘ch hrách. TurnajÛ se úãastnili

mistfii âeské a Slovenské republiky, repre-

zentanti z olympiád a také nûmeck˘ repreze-

ntant FiSheYe[pG], kter˘ je drÏitelem druhé-

ho místa ze svûtové olympiády WCG2003.

Velk˘ dík patfií Stfiedisku volného ãasu

v R˘mafiovû, jeho zamûstnancÛm

a Mûstskému úfiadu v R˘mafiovû.

anketa
Zeptali jsme se na‰ich spoluobãanÛ, zda vûdí: 1) co je to Starcraft a Warcraft;

2) co je to R˘mafiovSpring.

Willi Glatter
Malá Morávka

(17 let, student)

„Jsou to dvû rÛzné stra-
tegie.“
„Lanpárty, kde se hrají
zmínûné strategie.“

Jifií ·afáfi
R˘mafiov

(12 let, Ïák)

„Strategie.“
„Nevím.“

Nikola âudovská
R˘mafiov

(12 let, Ïákynû)

„Asi nûjaké poãítaãové
hry, pfiiblblé stfiíleãky.“
„R˘mafiovsk˘ bûh.“

Petr Calábek
R˘mafiov

(28 let, obsluha minilabu)

„Jsou to poãítaãové hry,
teda alespoÀ Starcraft,
Warcraft to nevím.“
„Jo, to je soutûÏ v tûchto
hrách.“

Anna Lukovská
R˘mafiov

(80 let, dÛchodkynû)

„To nevím vÛbec, co je to
za hrÛzy.“
„Nûjak˘ sportovní den.“

Anketu pfiipravil Martin Jansk˘

Tento rok bude odstartován nov˘, jiÏ tfietí roãník tohoto seriálu.

Odhodláním organizátorÛ R˘mafiov series je navázat na úspûchy loÀ-

ského roãníku, kter˘ byl hodnocen velice kladnû, a posunout moÏ-

nosti turnaje zase o stupeÀ v˘‰e.

Turnaj se koná 8. 4. 2005 ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov.
Registrace bude od 18.00 hodin.

Hlavní pozornost pofiadatelÛ se soustfiedí pfiedev‰ím na hráãe - tedy

na vytvofiení optimálního herního prostfiedí a zázemí v prÛbûhu tur-

naje. V uplynul˘ch turnajích se vlivem nedostatku finanãních a ma-

teriálních prostfiedkÛ nepodafiilo vybudovat 100% profesionální pro-

stfiedí. Toto by „admini“ turnaje rádi v leto‰ním seriálu turnajÛ od-

stranili, a proto se zamûfiují pfiedev‰ím na tuto problematiku.

Vedle pofiádání turnaje ve hfie Starcraft: Broodwar a Warcraft 3:

Frozen Throne je pfiipraveno zafiazení doprovodn˘ch turnajÛ, vedlej-

‰ích akcí a lanpárty. V souãasné dobû jsme témûfi u konce jednání

s âeskomoravsk˘m svazem progamingu o oficiálním povûfiení, pod-

pofie a spolupráci. âeskomoravsk˘ svaz poskytne zá‰titu, která uãiní

na‰i akci plnû legální. Otevfiena jsou také jednání se sponzory turna-

je, dochází k oslovení dal‰ích sponzorÛ a hledá se generální sponzor

seriálu R˘mafiov series.

Co to vlastnû je Starcraft: Broodwar
a Warcraft 3: Frozen Throne?
Starcraft: Broodwar a Warcraft 3: Frozen

Throne jsou nejhranûj‰í strategické poãítaão-

vé hry u nás i ve svûtû. Principy her jsou za-

loÏeny na získávání prostfiedkÛ (tûÏba mine-

rálÛ, plynu u Starcraftu a tûÏba dfieva a zlata

u Warcraftu) na v˘stavby budov a na pro-

dukci jednotek, se kter˘mi se odehrávají vel-

ké souboje.

Jsou to hry, pfii kter˘ch hráã uplatÀuje své re-

flexy, rozvíjí strategické my‰lení, vyÏadují

rychlost v rozhodování a vynucují si napros-

tou koncentraci po celou dobu hry.

Starcraft a Warcraft si nezískává pouze hrá-

ãe, ale sledování prÛbûhu hry mezi dvûma 

opravdu kvalitními hráãi je pozoruhodn˘m

záÏitkem a zdrojem zábavy i pro diváky.

Pfiijìte se i vy podívat nebo se zúãastnit tur-

naje.

Více informací na www.rymarov.orik.org

StaÀte se hlavním partnerem nebo sponzorem!
Reklamní potenciál:
- uvedení partnera v názvu;

- uvádûní partnera na akcích (turnaje, lanpárty, ligy...);

- rozdávání reklamních materiálÛ na akcích (letáky...);

- vystavení plakátÛ, plachet.;

- uvedení partnera v‰ude, kde se bude o akci mluvit (noviny,

televize...);

- stálá reklama na:

- na domovsk˘ch stránkách turnaje (v podobû log, bannerÛ.);

- na obleãení (trika, dresy) a vybavení hráãÛ;

- na tiskovinách, jako jsou newslettery, propozice, plakáty,

v˘sledkové listiny, hlaviãkové papíry.

Kontakt: tel. 737 122 166; e-mail: mt3x@seznam.cz, ICQ:

202317303.  Martin Jansk˘
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Sport

Dal‰í úspûch r˘mafiovského aerobiku
V sobotu 5. bfiezna bojovalo patnáct závod-

nic SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

v Ostravû o postup na Mistrovství âeské re-

publiky v soutûÏním Aerobic Master Class.

V Praze 15. kvûtna 2005 budou R˘mafiov
reprezentovat tyto závodnice:
Terezka Krywdová, Renata ·védíková,

L˘die ·védíková, Zuzka Albertová, Gábina

Kováfiíková, Michaela Mezihoráková, Olga

âloveãková a Lucka Lari‰ová.

Gratulujeme v‰em postupujícím závodni-

cím.

Za dobrou reprezentaci R˘mafiova dûkujeme

i ostatním závodnicím a jednomu závodní-

kovi, kter˘m se tentokráte dafiilo ménû, pfií‰-

tû to urãitû vyjde!

SoutûÏe se zúãastnilo také pût nejmen‰ích

závodnic sportovního klubu - Barborka V.,

Leniãka H., Terezka â., Barborka K.

a Julinka D. Na‰e Beru‰ky budou sice bojo-

vat o postup na MâR aÏ za nûkolik let, 

av‰ak uÏ tentokrát si vybojovaly sympatie

ostravsk˘ch divákÛ.

Zdenûk KfiíÏka, prezident SK

Kategorie 8 -10 let Postupující Terezka

Na‰e Beru‰ky v Ostravû Na‰e lektorka v Ostravû

Cviãení pro kaÏdého
V sobotu 12. 3. pfiipravily cviãitelky TJ Jiskra

R˘mafiov pro své pfiíznivce odpoledne plné po-

hybu. Pod vedením Mariky Pechové se v‰ich-

ni pofiádnû zahfiáli a následovalo posilování

paÏí a zádov˘ch svalÛ

s Irenou Ondra‰íkovou.

O poslední ãást se posta-

rala Petra Dobrevová,

která v‰echny potrápila

v rychlém rytmu a závû-

rem pfiidala zklidÀující

ãást na protaÏení.

Nechybûlo ani tradiãní

slosování vstupenek.

Pro v‰echny zájemce

o aktivní víkend tak byla

uspofiádána dal‰í zdafiilá

akce.

AÈ uÏ je pofiadatelem

Sport pro v‰echny pfii TJ

Jiskra R˘mafiov  nebo

Sportovní klub Studio Sport a zdraví, dÛleÏité

je, Ïe Ïeny z R˘mafiova a nejbliÏ‰ího okolí ma-

jí moÏnost strávit svÛj voln˘ ãas aktivnû. 

Irena Ondra‰íková
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LyÏafii závodili v Moravském Berounû
V sobotu 19. 3. 2005 se v Moravském Berounû

uskuteãnil poslední závod Jesenického poháru.

Ve velmi tûÏk˘ch podmínkách, kdy pole byla

pokryta ledovou plotnou a úseky v lese byly za-

padané jehliãím, se opût neztratily r˘mafiovské

lyÏafiské nadûje. Zisk tfií bronzov˘ch medailí

mluví za v‰e. V mlad‰ích Ïácích si zaslouÏenou

odmûnu (v podobû tfietího místa) za poctiv˘ pfií-

stup k tréninku vybojoval Honza Kodl. Ve star-

‰ích Ïákyních potvrdila vrchol své formy Hanka

Maãudová, ve star‰ích Ïácích své soupefie skvû-

l˘m v˘konem ‰okoval Michal Bocián.

V tak nároãn˘ch podmínkách jsou v‰echny pfiedvedené v˘kony hod-

ny pochvaly, pochopitelnû je nutno vyzdvihnout na‰e medailisty.

Blahopfiejeme.

Ale závodûní je‰tû nekonãí. Nejprve nás ãeká ‰kolní mistrovství ve

sprintu v zahradû Hedvy a ve velikonoãním víkendu pak âesk˘ po-

hár bûÏeckého lyÏování v Harrachovû. Tímto republikov˘m závodem

leto‰ní lyÏafiskou sezónu ukonãíme. Vlastimil Baran

Z v˘sledkÛ:

Îaãky mlad‰í: Îáci mlad‰í:
1. Proke‰ová Bruntál 1. Fellner Jeseník

2. Kováãová Bfiidliãná 2. H˘bl J. ·umperk

3. Sobková Fren‰tát 3. Kodl R˘mafiov
5. Návratová R˘mafiov 9. H˘bl V. R˘mafiov

Îaãky star‰í: Îáci star‰í:
1. Mikulenková Jeseník 1. ·merda Jeseník

2. Rygelová Jeseník 2. Buchta Jeseník

3. Maãudová R˘mafiov 3. Bocián R˘mafiov
7. Tomovová R˘mafiov 4. Vörö‰ R˘mafiov
10. Kunincová R˘mafiov 5. ·vikruha R˘mafiov
12. Dokoupilová R˘mafiov 7. Macháãek R˘mafiov
13. Pohanková R˘mafiov 12. Ondfiejek R˘mafiov
15. Jaro‰ová R˘mafiov

Dorostenky mlad‰í: Dorostenci mlad‰í:
1. Pavlíãková Bruntál 1. Axman ·umperk

2. Kolafiíková Jeseník 2. Dûdic Jeseník

3. Kuãerová Beroun 3. Zapalaã Jeseník

6. Vörö‰ová R˘mafiov 9. Kytlica R˘mafiov
11. Hnát R˘mafiov

MuÏi: Juniofii:
1. Fellner Jeseník 1. Bfiezina Jeseník

2. Ziegler R˘mafiov 2. Sedláãek ·umperk

3. Pokorn˘ Ostrava 3. VáÀa Vrbno

V Karlovû se jel karneval na snûhu
V sobotu 5. bfiezna se jel Tfietí karlovsk˘

lyÏafisk˘ karneval zapoãítan˘ do seriálu

závodÛ LyÏafisk˘ pohár dûda Pradûda.

Diváci vidûli nejroztodivnûj‰í masky zná-

m˘ch pohádkov˘ch postaviãek, napfiíklad

brouãka, ãerty a ãertice, vodníka, mysliv-

ce, ãarodûjnice a ãernoknûÏníka, nechybû-

ly ani televizní a filmové postavy - Batman

nebo „druÏstvo“ Teletubbies. Po karneva-

lovém závodû pfiijel své „pohádkové oveã-

ky“ pfiepoãítat sám velk˘ dûd Pradûd, kte-

r˘ si s karnevalov˘mi úãastníky zalyÏoval

na svazích místního areálu v Karlovû.

Paralelního slalomu O perníkovou cha-

loupku se zúãastnilo pûtaãtyfiicet závodní-

kÛ v devíti kategoriích. V závodû nastoupi-

li i R˘mafiováci. V kategorii Pfiípravka ho-

‰i jel Luká‰ Gerhard, v kategorii Ïáci Pavel

Gerhard a v Open muÏi Jaroslav Gerhard,

ani jeden z rodiny GerhardÛ v‰ak na me-

dailovou pozici nedosáhl. Zato v kategorii

Open Ïeny se na druhém místû umístila

Jarmila Kappelová ze Staré Vsi a pro

bramborovou medaili si pfiijela Gabriela

Dulajová-Kappelová z R˘mafiova. Obû

dûvãata závodí za LyÏafiskou ‰kolu SKI-Fi

Karlov. O pády ani legraci nebyla nouze,

a tak v‰ichni budou vzpomínat v dobrém

na pfiíjemnû proÏitou první bfieznovou so-

botu. JiKo
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Odborn˘ sportovní úsek základního lyÏování KSL Moravskoslezského kraje
TC Pradûd a 1. LyÏafiská ‰kola Pradûd

Rozpis

PARALEL SHOW 2005
vefiejn˘ závod v paralelním slalomu

Termín: sobota 26. bfiezna 2005

Místo: Ski areál Kopfiivná, Malá Morávka

Disciplína: paralelní slalom

Kategorie: spoleãná pro muÏe a Ïeny

a) Ïactvo - 1990 a mlad‰í

b) dospûlí - 1989 a star‰í

Pfiihlá‰ky: písemnû s uvedením data narození do 23. bfiezna 2005 do 18.00 na adresu:

a) e-mail: tc.praded@paded-info.cz

b) fax: 554 273 152

ústnû v den závodu do 10.00 - závodníci budou zafiazeni na konecstartovního

pole v pofiadí podané pfiihlá‰ky

Prezence: pátek 25. bfiezna 2005 v 17.00 - 18.30 na chatû Kopfiivná v Malé Morávce

Ceny: v‰ichni úãastníci obdrÏí diplom, první ãtyfii závodníci obdrÏí medaile 

a ceny vûnované sponzory

âasov˘ pofiad: 8.00 - 9.00 v˘dej startovních ãísel

9.15 prohlídka trati

9.30 vstup na prohlídku uzavfien

9.45 traÈ uzavfiena

10.00 start kvalifikace

15 minut po skonãení kvalifikace vyhlá‰ení v˘sledkÛ,

postupuje 16 nejlep‰ích závodníkÛ

vyhlá‰ení v˘sledkÛ závodu 30 minut po finálovém závodû
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JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 8. 4. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 31. 3. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

7/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

pfieje
v‰e nejlep‰í

ke krásnému
Ïivotnímu

jubileu
panu

Josefu
Talianovi

AÈ je stále
tak vitální

jako doposud.

Stfiedisko volného
ãasu R˘mafiov

Tipy na pozdní zimní v˘lety 

âervenohorské sedlo - ráj zimních sportÛ Pohled od Velkého kotle, v pozadí Beskydy

Hlavní hfieben Hrubého Jeseníku - oblíbená trasa pro bûÏkafie, v po-
zadí Pradûd s vysílaãem

Je‰tû dlouho bude trvat vláda paní Zimy, neÏ bude Vfiesová stu-
dánka dostupná turistÛm bez zimního vybavení

Fota: Vladimír Lehk˘
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Soukromá fiádková inzerce

STARÉ POHLEDNICE do roku 1945 (tj. mal˘ formát)
DOB¤E ZAPLATÍM!

Tel.: 608 420 808

Hledám pronájem
Hledám k dlouhodobému pronájmu (3-5let) byt, 1/2 domu, dÛm, po-

pfi. chalupu uzpÛsobenou k celoroãnímu bydlení v R˘mafiovû a okolí.

V pfiípadû bytu ne v panelovém domû, nejlépe v cihlovém domû, po-

pfi. zrekonstruované podkroví apod. (velikost 3+1, mÛÏe b˘t i vût‰í).

V pfiípadû nabídky prosím kontakt na tel: 602 203 322.

ZDRAVÁ V¯ÎIVA
Biopotraviny

ãaje z ekologick˘ch oblastí

TRADIâNÍ
âÍNSKÁ MEDICÍNA

DDeettooxxiikkaaããnníí bbyylliinnnnéé ppfifiíípprraavvkkyy
¤¤ÍÍZZEENNÁÁ DDEETTOOXXIIKKAACCEE OORRGGAANNIISSMMUU
VVyynniikkaajjííccíí ppfifiíípprraavvkkyy pprroo ‰‰ttííhhlloouu lliinniiii

V·E PRO ZAHRÁDKÁ¤E
velk˘ v˘bûr semen, sadbové brambory

kvûtináãe, v˘sevní kalendáfie

Poradenství Harmonie, prodejna Zahrádkáfi
R˘mafiov, Národní 31 - u pekárny, tel. 554 211 190

Kancelář CREDIT SUISSE
na náměstí Míru 2 v Rýmařově

nabízí

FFFFIIIINNNNAAAANNNNČČČČNNNNÍÍÍÍ PPPPOOOORRRRAAAADDDDEEEENNNNSSSSTTTTVVVVÍÍÍÍ

AAAA SSSSLLLLUUUUŽŽŽŽBBBBYYYY
• Penzijní fond CREDIT SUISSE získal již po třetí 

ocenění PENZIJNÍ FOND ROKU 2002, 2003, 2004 
(spoření se státním příspěvkem)

• Investování s jistotou, kombinace investování 
se zajištěním

• Jednorázové vklady na účet (výnosy + bezpečnost)
• Pojištění - kapitálové, úrazové.
• Stavební spoření Wüstenrot
• Hypoteční banka - hypotéky na míru, včetně 

vybavení bytu
• Úvěry na bydlení - koupě bytu, domu, rekonstrukce.

Získejte více kombinací finančních produktů 
s využitím státních příspěvků a daňových úlev 

(životní pojištění, penzijní připojištění)

!!! CREDIT SUISSE je tu pro Vás !!!

Otevřeno: Pondělí 9.00 - 11.30, 13.30 - 16.30

Kontakt na tel.: 603 780 576
(Lenka Romaňáková)

E-mail: lenkaromanakova@seznam.cz



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

PRODLOUÎENÁ AKCE:
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã 

+ kniha v˘hod u Barumu + slevová karta na benzin Benzin Plus ZDARMA

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• 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.
• Úvěr autoCREDIT od GE Money
Auto: akontace již od 0%, výhod-
né havarijní pojištění a povinné ru-

čení. Na sjednání úvěru potřebuje-
te dva platné doklady totožnosti,
bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel 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

Renault Twingo 1.3, 3dvéfio-
v˘, r. v. 1996, 73 tis. km, rá-
dio, imobilizér, zadní stûraã.
Cena: 69 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 Ghia, 
1. maj., r. v. 2001, 139 tis. km, aut. kli-
ma, 8x airbag, ABS, CD, pal. poã., v˘-
bava v el., centrál. Cena: 268 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D, 
r. v. 1998, 80 tis. km, airbag, CD,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 139 000 Kã. 

·koda Octavia 1.8 20V SLX, 1.maj.,
r. v. 1997, 54 tis. km, 2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. v˘bava, posilovaã
fiízení a dal‰í. Cena: 179 000 Kã.

Ford Focus 1.8 TDDi 66 kW, r. v.
2003, 39 400 km, klima, 4x air-
bag, ABS, el. v˘bava, centrál,
CD, rádio. Cena: 299 500 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 269 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDDi kli-
ma,1. maj. r. v. 2001, 101 tis. km,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna a dal‰í. Cena: 259 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Fiat Brava 1.6 16V, 1. majitel,
r. v. 1998, 102 400 km, rádio,
imob., el. okna, posilovaã fiíze-
ní. Cena: 128 000 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997, 184
tis. km, 2x airbag, ABS, rádio, 
imobilizér, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 139 000 Kã.

Ford Fiesta 1.8 D - 1. majitel, 
r. v. 1998, 60 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob, el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 129 500 Kã. 

·koda Superb 1.9 TDI, 96 kW, 
1. maj., r. v. 2002, 129 tis. km, klima,
4x airbag, ASR, ABS, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 437 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 138 000 Kã.

Renault Mégane Classic 1.6,
r. v. 1997, airbag, rádio, 
imob., posil. fiízení, el. okna,
centrál. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 269 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 
1. maj., r. v. 2002, 149 tis. km, kli-
ma, 4x airbag, ABS, alarm, el. okna,
posil. fiíz., centrál. Cena: 299 000 Kã. 

·koda Fabia 1.4 MPi Classic
44 kW, r. v. 2000, 56 tis. km, a-
irbag, rádio, centrál, imobilizér,
posil. fiízení. Cena: 179 000 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDi PD Comfort, 1.
maj., r. v. 2000, 59 tis. km, 2x 
airbag, ASR, ABS, rádio, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 219 000 Kã.

·koda Fabia 1.9 SDi Classic, 
1. majitel, serv. kniha, r. v. 2000,
88 tis. km, airbag, centrál, rádio,
posil. fiízení. Cena: 188 900 Kã.

Fiat Seicento Suite 1.2, 3dvéfiov˘,
r. v. 2000, 65 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 99 000 Kã.

·koda Fabia 1.0 Junior, 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 44 150 km, air-
bag, rádio, imobilizér. 
Cena: 169 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 299 000 Kã.

Seat Ibiza 1.0 37 kW 5dvéfio-
v˘, 1. maj., r. v. 2002, 93 tis.
km, rádio, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 159 000 Kã.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.


