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Aktuánû z mûsta

Do plesové sezóny patfií i dûtsk˘ karneval
Stejnû jako se kaÏdoroãnû dospû-

lí chystají na plesovou sezónu,

tak se i r˘mafiovské dûti mohou

tû‰it na pravidelnou ma‰karní

merendu, kterou jiÏ nûkolik desí-

tek let pofiádá kaÏdou zimu

Stfiedisko volného ãasu. Pod ve-

dením Evy Kudlákové a Ludmily

Matûjové a ve spolupráci s dal‰í-

mi zamûstnanci SVâ je pfiipravo-

ván dûtsk˘ ma‰karní ples, na kte-

rém se dûti s nad‰ením nejen do

sytosti vydovádí, ale navíc mo-

hou vyhrát nûkterou z pûkn˘ch

cen v tombole a nejlep‰í masky

se utkají o hlavní ceny.

Leto‰ní karnevalov˘ rej se usku-

teãnil v nedûli 26. února odpoled-

ne. Na parketu velkého sálu

Stfiediska volného ãasu se se‰la

témûfi stovka nejrozmanitûj‰ích

pohádkov˘ch postaviãek i filmo-

v˘ch hrdinÛ. Proti loÀsku byla si-

ce náv‰tûvnost témûfi o polovinu

men‰í, ale nikdo z pofiadatelÛ si

kvÛli tomu vrásky na ãele nedû-

lal. Naopak, program se rozjel dí-

ky komentátorské ‰ikovnosti

Pavla Dobe‰e z olomoucké agen-

tury Gong v naprosto skvûlém

tempu a dûti se zapojily spoleãnû

s nûkter˘mi rodiãi nebo prarodiãi

do kfiepãení na parketu za dopro-

vodu reprodukované hudby, aÈ jiÏ

ve stylu disco nebo star˘ch ‰lág-

rÛ, jako Jede, jede ma‰inka nebo

Kaãátko. Zkrátka bavili se v‰ich-

ni, nejvíce samozfiejmû dûti, a to

byl hlavní úãel celé akce.

Bez ‰arvátek a v míru zde vedle

sebe proÏili odpoledne lvíãci, ko-

ãiãky, pejsci, beru‰ky, ãmelák

i mot˘l a v dokonalé harmonii si

zatancovali ruku v ruce vodníci,

piráti, indiáni, kouzelníci a ãaro-

dûjové, kuchafii i princezny, âer-

vená Karkulka i mladinká sleãin-

ka Santa Clausová spoleãnû se

Spidermanem nebo Batmanem.

Na parketu bylo mnoho dal‰ích

znám˘ch i ménû znám˘ch pohád-

kov˘ch ãi filmov˘ch postaviãek.

Souãástí karnevalového odpoled-

ne bylo také vystoupení dûvãat

z krouÏku bfii‰ních tancÛ pod ve-

dením Dagmar Gajdo‰ové a ukáz-

ka z ãinnosti taneãní skupiny

SVâ Freeze Dance, kterou s ús-

pûchem vede Petra âechová.

Komentátor Pavel Dobe‰ se sv˘-

mi kolegy nauãil dûti zajímavé

taneãní kreace na zpÛsob bfii‰ních

tancÛ za doprovodu megahitu

Boro Boro od zpûváka Arashe,

rodáka z Íránu Ïijícího v Malmö

ve ·védsku, kter˘ prorazil právû

s touto písní, ale i díky druhému

singlu „Tike Tike Kardi“.

Na závûr karnevalu se rozdávaly

ceny a odmûny. Dûti vyhrávaly

v tombole ply‰ové medvídky

a stavebnice puzzle. O v˘bûr

nejlep‰ích masek se postarala se-

dmiãlenná porota sloÏená z dûtí

nav‰tûvujících keramick˘ krou-

Ïek SVâ. Ostatnû keramická v˘-

stava jako souãást celé akce byla

zároveÀ prodejní. Sponzorem

dûtského karnevalu byla Pizzerie

a cukrárna Karolína, která vûno-

vala nejlep‰ím maskám dortíky.

A které masky mûly u poroty

nejvût‰í úspûch? Ocenûny byly

masky vodníka, malého kuchtí-

ka, mot˘la, ãmeláka, princezny

a roztomilé sleãny Santa Clau-

sové. TakÏe nezb˘vá neÏ popfiát

v˘hercÛm a pozvat v‰echny

masky na pfií‰tí karnevalov˘ rej

2007! JiKo

MnoÏství snûhu trápí nejen Mûstské sluÏby
Podle slov fieditele Mûstsk˘ch slu-

Ïeb R˘mafiov Martina Valy není

leto‰ní zima nikterak v˘jimeãná

co se t˘ká intenzity snûhov˘ch

sráÏek. BûÏnému prÛmûru se ale

vymyká mnoÏstvím nahromadû-

ného snûhu, kterého nedostat-

kem obãasn˘ch oblev prÛbûÏnû

neub˘vá. Teploty se po témûfi celé

zimní období pohybovaly spí‰e

pod bodem mrazu, sníh neodtává

a dûlá starosti nejen silniãáfiÛm

a organizacím zab˘vajícím se zim-

ní údrÏbou, ale pfiedev‰ím chod-

cÛm a fiidiãÛm celého regionu.

„Sníh musíme neustále vyváÏet,
není jej totiÏ kam hrnout, a to nám

dûlá velké potíÏe. Náklady na zim-
ní údrÏbu se tím znaãnû prodraÏu-
jí. Druh˘ problém zpÛsobuje sníh
na stfiechách, kter˘ zdánlivû se
zimní údrÏbou nesouvisí, ale jen
do té doby, neÏ se stfiech zaãne pa-
dat a pÛsobit závadu ve schÛdnos-
ti chodníku, popfi. zneprÛjezdní ce-
lou komunikaci,“ upfiesnil fieditel

Martin Vala.

Na otázku, zda má organizace do-

stateãné rezervy posypového ma-

teriálu, fieditel sdûlil, Ïe je ho pro-

zatím dostatek, ov‰em velké mra-

zy nedovolovaly pouÏít sÛl, která

je pfii nízk˘ch teplotách neúãinná.

„·tûrk zase nemÛÏeme pouÏít

v dobû trvalého snûÏení, protoÏe
by se udusal pod koly vozidel nebo

by jej pluh odhrnul ke krajnici
a zbyteãnû bychom pl˘tvali penû-
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zi,“ doplnil fieditel Mûstsk˘ch slu-

Ïeb. Podobná situace je podle nûj

s posypem zledovatûl˘ch chodní-

kÛ. KdyÏ je chodník potaÏen ledo-

vou krustou, ‰tûrk se na nûm neu-

drÏí, a pokud dochází k tání, ‰tûrk

se propadá do tajícího ledu.

„Pfiiznávám, Ïe na nûkter˘ch mís-
tech mohlo dojít k urãit˘m problé-
mÛm, ale snaÏili jsme se je v rámci
moÏností fie‰it. Co se t˘ãe prÛbûhu
leto‰ní zimní údrÏby, nezazname-
nali jsme zv˘‰en˘ poãet stíÏností
ani jsme nemuseli fie‰it vypjaté ne-
bo extrémní situace s obãany mûs-
ta, ti se na nás spí‰e obraceli
s prosbou o úklid ãi odvoz snûhu
tam, kde se jim uÏ nedostávalo
sil,“ zdÛraznil Martin Vala.

Nejãastûj‰í stíÏnosti obãanÛ se t˘-

kaly nedostateãnû rychlého úklidu

snûhu z komunikací, chodníkÛ ne-

bo parkovi‰È. Podle fieditele je to

problém poãetního stavu techniky

v kombinaci s velk˘m rozsahem

zimní údrÏby. Velkou roli hraje po-

chopitelnû priorita úklidu snûhu,

daná vyhlá‰kou mûsta R˘mafiova.

„Znovu opakuji, Ïe obãané by si
mûli uvûdomit, Ïe také ne v‰echny
komunikace patfií mûstu. Jsou tu
i komunikace státní a na nich pro-
vádí údrÏbu Správa a údrÏba sil-
nic Moravskoslezského kraje,“
upfiesnil fieditel Vala a potvrdil, Ïe

Mûstské sluÏby se Správou silnic

velice dobfie spolupracují.

Technika Mûstsk˘ch sluÏeb, jejíÏ

prÛmûrné stáfií se pohybuje v roz-

mezí 15 - 20 let a v˘jimkou nejsou

ani stroje star‰í, letos v˘raznûji ne-

zklamala. Ov‰em pfii takovém

mnoÏství snûhu, které provází le-

to‰ní zimu, jsou nûkteré stroje má-

lo úãinné. Vût‰í mnoÏství snûhu

pfiepadává pfies pluhy traktorÛ

a silnice budí dojem, Ïe tudy tech-

nika snad ani neprojela. V úvodu

byla zmínka o tom, Ïe se sníh z nû-

kter˘ch míst jiÏ musí odváÏet, aby

jednak nebránil v parkování vozi-

del, jako je tomu napfiíklad na ná-

mûstí Míru, nebo alespoÀ z jedné

strany nejproblémovûj‰ích komu-

nikací, kde odhrnut˘ sníh jednak

postupnû sniÏuje potfiebnou ‰ífiku

vozovky, jednak znemoÏÀuje její

dal‰í pluÏení. Tento sníh Mûstské

sluÏby vozí na vlastní pozemek

pfied areálem b˘valé STS, kter˘

slouÏí právû tomuto úãelu.

A má fieditel Martin Vala nûjakou

prosbu na adresu obãanÛ mûsta?

„PoÏádal bych hlavnû v‰echny
motoristy, aby svá vozidla parko-
vali s ohledem na to, aby zÛstal
dostateãn˘ prostor k projetí tech-
niky pfii úklidu snûhu, i kdyÏ vím,
Ïe pfii tomto mnoÏství snûhu je to
nûkdy velmi obtíÏné. Dále bych si
pfiál, aby byli obãané trpûliví,
kdyÏ se právû do té jejich ulice
technika hned nedostane. Vûfite
nám, Ïe opravdu nesedíme se za-
loÏen˘ma rukama, aÏ nûkdo zved-
ne telefon, ale snaÏíme se uklidit
mûsto od snûhu v co moÏná nej-
krat‰ím ãase a nûkdy na úkor po-
sledních sil na‰ich zamûstnancÛ.“

JiKo

¤ I D I â I  P O Z O R !
Úsek Ondfiejov - Dlouhá Louãka bude od 13. bfiezna zcela uzavfien

V pondûlí 13. bfiezna 2006 bude

zahájena II. etapa rekonstrukce

silnice II/449 v úseku Ondfiejov -

hranice Moravsko-slezského

kraje (v obci Val‰ov-sk˘ DÛl).

Silnice bude pro vefiejnou dopra-

vu zcela uzavfiena. Moravsko-

slezsk˘ kraj tak navazuje na opra-

vy z loÀského roku.

„Silnice, která projde kompletní
rekonstrukcí, vãetnû oprav most-
kÛ a mostních konstrukcí, bude
bohuÏel tentokrát úplnû uzavfie-
na, a to jak ze strany r˘mafiovské,
tak i ze strany olomoucké,“ dopl-

nil informaci hlavní stavbyve-

doucí dodavatelské firmy Kareta

Ing. Jifií Ondrá‰ek a dodal, Ïe by

fiidiãi nemûli v Ïádném pfiípadû

vjíÏdût do zákazu vjezdu, kter˘

bude na zaãátku obce Ondfiejov,

ale ani ti „otrlej‰í“ by nemûli po-

kraãovat v jízdû, protoÏe po nû-

kolika kilometrech zjistí, Ïe na

silnici jsou strÏeny mosty, a bu-

dou se muset vrátit.

Podobná situace nastane na olo-

moucké stranû, ve smûru z Dolní

Louãky na Ondfiejov. Tam si do-

konce dodavatelé stavby vyhradili

termín uzávûry komunikace o cel˘

t˘den dfiíve, tedy uÏ od 6. bfiezna.

PfiipomeÀme, Ïe od 1. záfií loÀ-

ského roku probûhla úplná uza-

vírka na komunikacích II/445

a II/449 v R˘mafiovû (tfiída

HrdinÛ od kfiiÏovatky s ulicí

Revoluãní v R˘mafiovû pfies

Ondfiejov po Val‰ovsk˘ DÛl).

Odbor dopravy a silniãního hos-

podáfiství v R˘mafiovû informo-

val o tom, Ïe k pfiedpokládané-

mu ukonãení stavebních prací

mûlo dojít k 20. listopadu 2005,

ale v dÛsledku ãasového skluzu

nebyl termín otevfiení dodrÏen

a stalo se tak aÏ 1. prosince.

Leto‰ní rekonstrukce je plánová-

na na dobu pfiibliÏnû ãtyfi mûsí-

cÛ. Termín opûtovného otevfiení

komunikace oznámíme vãas na

stránkách na‰eho tisku. JiKo

Îádosti o granty na podporu kulturních akcí je moÏné podat do 31. bfiezna
Je‰tû do konce bfiezna je moÏno podávat

Ïádosti o granty na podporu vefiejnû pro-

spû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které ve

sv˘ch stanovách mají jako jednu z hlav-

ních ãinností provozování kulturních

a zájmov˘ch aktivit obãanÛ. V rámci vy-

hlá‰en˘ch programÛ nelze uplatÀovat po-

Ïadavky na investiãní dotace.

Îádosti se pfiedkládají na formuláfiích,

které jsou k dispozici na odboru ‰kolství

a kultury MûÚ R˘mafiov nebo na interne-

tov˘ch stránkách mûsta. V‰echny vãas

doruãené Ïádosti, tj. doruãené na mûstsk˘

úfiad nejpozdûji 31. 3. 2006, projedná ko-

mise pro kulturu, cestovní ruch a meziná-

rodní vztahy a pfiedloÏí je Radû mûsta

R˘mafiova ke koneãnému rozhodnutí.

Vyhlá‰ené programy:
Program I - Podpora kulturních

a spoleãensk˘ch akcí ve mûstû
• Podpora pofiádání kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí pro mládeÏ.

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí pro seniory.

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí s mezinárodní úãastí, zejména

v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátele-

n˘mi mûsty.

• Podpora kulturních projektÛ regionálního

ãi celostátního rozsahu a v˘znamu.

Program II - Podpora kulturních
a spoleãensk˘ch aktivit obãanÛ

• Podpora pravidelné kulturní a spoleãenské

aktivity, pfiedev‰ím mládeÏe (obecn˘ provoz-

ní pfiíspûvek kulturním organizacím a klu-

bÛm).

• Podpora úãasti na kulturních nebo spole-

ãensk˘ch akcích celostátního v˘znamu

• Podpora projektÛ regionálního ãi celostát-

ního rozsahu a v˘znamu.

• Podpora pravideln˘ch kulturních aktivit

obãanÛ seniorského vûku (od 60 let).

Program III
- Podpora zájmov˘ch organizací

• Podpora pravideln˘ch zájmov˘ch aktivit,

pfiedev‰ím mládeÏe.

• Podpora zájmov˘ch aktivit seniorÛ (od 60

let).

• Podpora úãasti ãlenÛ zájmov˘ch organizací

na akcích celostátního v˘znamu.

Vedoucí odboru kultury
a ‰kolství Bc. Leona Pleská
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Zvednou se hladiny tokÛ pfii tání snûhu?
Podle âeského hydrometeorolo-

gického ústavu a dlouhodobého

pozorování se leto‰ní zima vyzna-

ãuje znaãnou snûhovou pokr˘v-

kou, a to nejen ve vy‰‰ích polo-

hách, ale tentokrát i ve stfiedních

a niÏ‰ích polohách. Sledována je

v˘‰ka snûhu, ale také zásoba vody

ve snûhu.

„Obecnû lze fiíci, Ïe dnes vychází
orientaãnû na 10 mm snûhu 3 mm
vody. Z toho si mÛÏe kaÏd˘ vytvo-
fiit úsudek, kolik se v na‰í lokalitû
nachází vody. Pokud bychom mûli
srovnávat z dlouhodobého hledis-
ka snûhovou vrstvu a objem vody
v horsk˘ch polohách, dojdeme ke
zji‰tûní, Ïe situace není nikterak
mimofiádná. V souãasnosti se uvá-
dí na Pradûdu v˘‰ka snûhové po-
kr˘vky kolem 190 cm, coÏ není nic
zvlá‰tního, ale jiná situace je proti
jin˘m letÛm ve stfiedních a niÏ‰ích
polohách. Tam se na mnoha mís-
tech uvádí dosaÏení padesátileté-
ho maxima snûhové pokr˘vky,“
nastínil situaci s mnoÏstvím snûhu

vedoucí odboru Ïivotního prostfie-

dí a regionálního rozvoje (ÎPaRR)

Mûstského úfiadu R˘mafiov

Franti‰ek âermák, kter˘ ale záro-

veÀ konstatoval, Ïe tato skuteãnost

nemusí nutnû znamenat povodÀo-

vé nebezpeãí.

Jarní povodnû se vyskytují

v mnohem men‰ím mûfiítku neÏ

povodnû letní zpÛsobené déletr-

vajícími de‰ti. Sníh letos napadl

na nezamrzlou zem a nedo‰lo

k Ïádné vût‰í oblevû, vût‰í ãást

snûhu mÛÏe pfii tání tím pádem

vsáknout do pÛdy a podzemních

vod a jen ãást potom odtéká. Sníh

také na jafie nikdy neroztaje najed-

nou, urãité procento se odpafiuje.

„Pokud bude tání probíhat v kla-
sick˘ch sinusoidách, kdy se pfies
den oteplí a v noci pfiimrzne, ne-
hrozí vÛbec Ïádné nebezpeãí. K zá-
vaÏnûj‰í situaci by mohlo dojít je-
dinû pfii rychlém tání, a to v kom-
binaci s vydatn˘mi de‰ti. LoÀská

zima byla neménû vydatná na snû-
hovou pokr˘vku a tání probûhlo
postupnû bez jak˘chkoliv problé-
mÛ,“ doplnil vedoucí ÎPaRR.

Pokud by pfiece jen do‰lo k nûja-

k˘m závaÏnûj‰ím problémÛm spo-

jen˘m s rychl˘m táním snûhu, má

mûsto R˘mafiov svÛj povodÀov˘

plán. Dal‰í povodÀov˘ plán se

vztahuje na spádové obce R˘ma-

fiovska. Nad tûmito plány stojí

je‰tû havarijní plán mûsta. KaÏd˘

z tûchto plánÛ má svá opatfiení

pro krizové situace. V rámci po-

vodní by byly vyhla‰ovány po-

vodÀové stavy a kaÏd˘ z nich má

urãitá opatfiení, která jsou pak

provádûna. „Organizaãnû je v‰e-
chno zabezpeãeno tak, jak to le-
gislativa ukládá, ale znovu opa-
kuji, doufám, Ïe k niãemu takové-
mu nedojde,“ vyjádfiil své pfie-

svûdãení Franti‰ek âermák.

Pokud jde o nejdÛleÏitûj‰í tok na

území R˘mafiova, Podolsk˘ po-

tok, je upraven tak, aby byl scho-

pen odvést vodu o vût‰ím mnoÏ-

ství. Ve velké ãásti R˘mafiova má

Podolsk˘ potok kapacitu, která 

umoÏÀuje beze‰kodn˘ odtok dva-

cetileté vody, v nûkter˘ch místech

dokáÏe pojmout aÏ stoletou vodu.

Naopak nejhÛfie je na tom místní

ãást R˘mafiova Jamartice, kde ka-

pacita koryta dokáÏe pojmout

pouze jedno- aÏ dvouletou vodu.

K vyfie‰ení protipovodÀového za-

bezpeãení Jamartic existuje jiÏ

del‰í dobu studie, která fie‰í ochra-

nu Jamartic ve dvou variantách na

pûtiletou a ve dvou variantách na

dvacetiletou vodu. „BohuÏel in-
vestiãní náklady jsou natolik vyso-
ké, Ïe Povodí Odry pfies na‰e opa-
kované poÏadavky zatím k tûmto
opatfiením nepfiistoupilo,“ podot-

kl RNDr. âermák. KaÏd˘ rok se

provádí protipovodÀové prohlíd-

ky za úãasti zástupcÛ mûsta.

Organizaãnû je zaji‰Èuje správce

pfiíslu‰ného toku a jsou sledovány

jevy, které by mohly ne‰kodnému

odtoku vody bránit (spadlé stro-

my nebo nánosy v korytû apod.).

A jak pfieãkávají zimní období

vodní Ïivoãichové na na‰ich to-

cích?

Franti‰ek âermák fiíká, Ïe pÛvod-

ními obyvateli rybí fií‰e u nás byly

vranka, a to podle nadmofiské v˘‰-

ky buìto obecná nebo pruhoplou-

tvá, dále mihule, pstruh potoãní

a v niÏ‰ích polohách lipan podhor-

ní. V‰echny zmiÀované ryby jsou

pro na‰e podmínky geneticky vy-

baveny. Pstruh a lipan pfiijímají po-

travu bûÏnû, ov‰em v omezenûj‰í

mífie v závislosti na teplotû vody.

Zimní období pfieãkávají tyto ryby

zcela bezproblémovû. Problém by

nastal napfiíklad pfii odtoku ledo-

v˘ch ker nebo pfii zamrzání toku.

„Problémy mohou také nastat
u ryb umûle vysazovan˘ch, napfií-

klad u kapra. Pod ledov˘m pokry-
vem se totiÏ rÛzn˘mi hnilobn˘mi
procesy nahromadí plyny a ty mo-
hou zpÛsobit problémy pfii pfiezi-
mování. Kaprovité ryby v podstatû
potravu v zimním období nepfiijí-
mají a tráví tuk, kter˘ po dobu ve-
getaãního období nashromáÏdily,“
upfiesnil vedoucí ÎPaRR Franti‰ek

âermák. Stejnû jako nemají pro-

blém pfii pfiezimování pÛvodní 

obyvatelé rybí populace, tak nema-

jí problém v zimním období dal‰í

tvorové, napfiíklad raci.

Naopak velké problémy mohou

zpÛsobit Ïivoãichové, ktefií tady

pÛvodní nejsou. Jedná se napfií-

klad o volavku popelavou, která se

u nás usadila a zahnízdila s otevfie-

ním pfiehradní nádrÏe Slezská

Harta a v souãasnosti spolu s vy-

drou dost fatálním zpÛsobem deci-

muje rybí obsádku.

Na otázku, zda se v na‰em regio-

nu vyskytuje bobr, doktor âermák

odpovídá, Ïe vûdûl o dvou bob-

rech, ktefií sem zfiejmû doputovali

z Litovelského Pomoraví: „Jeden
mlad˘ bobr se zabydlel proti v‰em
zvyklostem pfied pûti lety v malém
rybníãku na návsi v Tvrdkovû.
Kolem pobíhali psi. VydrÏel tam
asi ãtyfii dny, pak jsme zavolali,
aby jej odchytli a zavezli zpût do
Litovelského Pomoraví. Druh˘
byl spatfien pfiedloni na tylovské
nádrÏi a v souãasnosti hlásí mys-
livci znovu jeho pfiítomnost.“
Samostatnou kapitolu tvofií stûho-

vaví ptáci nebo divoké kachny,

které si zvykly na pfiítomnost ãlo-

vûka. Kachny, které se zdrÏují na-

pfiíklad na biologickém rybníku

nebo na Podolském potoce, si sice

samy hledají potravu, ale lidé je

dennû krmí a usnadÀují jim pfie-

ãkat zimní období. V souvislosti

s ptáky snad kaÏdého napadne me-

dializovan˘ fenomén ptaãí chfiip-

ky. O ní a taÏn˘ch ptácích budeme

s vedoucím odboru Ïivotního pro-

stfiedí hovofiit pfií‰tû. JiKo
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V˘znamná náv‰tûva

S europoslancem Ma‰tálkou o Ïivotním prostfiedí R˘mafiovska
Ve ãtvrtek 2. bfiezna nav‰tívili R˘-

mafiov europoslanec za KSâM

MUDr. Jifií Ma‰tálka a lídr

KSâM pro parlamentní volby

2006 JUDr. Karel Svoboda.

MUDr. Jifií Ma‰tálka je odbor-

níkem v oboru kardiologie a spo-

luautorem fiady odborn˘ch prací

z oblasti neinvazní kardiologie,

zejména echokardiologie. Stu-

doval na Volgogradském lékafi-

ském institutu a Kyjevském lé-

kafiském institutu, pracoval na

kardiologii I. interní kliniky

Fakultní nemocnice v Plzni.

V letech 1990-1992 byl poslan-

cem Federálního shromáÏdûní,

v letech 1996-2004 ãlenem

Poslanecké snûmovny Parla-

mentu âR. Vykonával funkci

pfiedsedy MûV KSâM v Plzni

(1992-2002), od roku 1993 je

ãlenem ÚV KSâM. AngaÏoval

se rovnûÏ na komunální úrovni

jako ãlen zastupitelstva obvodu

PlzeÀ-mûsto. V Evropském par-

lamentu zasedá ve v˘borech pro

zamûstnanost a sociální vûci, pro

Ïivotní prostfiedí, vefiejné zdraví

a bezpeãnost potravin, je ãlenem

delegace pro parlamentní spolu-

práci EU-Moldavsko a pro vzta-

hy s âínskou lidovou republikou.

JUDr. Karel Svoboda absolvo-

val Univerzitu Karlovu a stal se

odborníkem v oboru správního

práva. PÛsobil pedagogicky na

praÏské právnické fakultû, od ro-

ku 1960 se vûnoval vûdeckému

v˘zkumu v âeské akademii vûd

a po nûkolik let v Ústavu státní

správy. Od roku 1993 pÛsobí na

katedfie vefiejné správy a regio-

nálního rozvoje na národohospo-

dáfiské fakultû V·E.

Oba hosty pfiivítal v zasedací

místnosti r˘mafiovské radnice

místostarosta Jaroslav Kala.

Informoval je o demografickém

v˘voji R˘mafiovska, vzdûláva-

cím systému základního a stfied-

ního ‰kolství, podnikatelsk˘ch

aktivitách, prÛmyslové zónû a ve

struãnosti o problematice zdra-

votnictví.

Podstatné informace t˘kající se

Ïivotního prostfiedí, velk˘ch in-

vestiãních celkÛ a ãerpan˘ch

státních i evropsk˘ch dotací

pfiednesl vedoucí odboru Ïivot-

ního prostfiedí a regionálního

rozvoje Franti‰ek âermák, kter˘

mimo jiné upozornil na fiízen˘

systém ekologické stability a na

problematiku nûkter˘ch pozem-

kÛ, jeÏ stále zemûdûlcÛm prona-

jímá stát. Informoval pfiítomné

rovnûÏ o problematice nevyvá-

Ïeného zastoupení nûkter˘ch Ïi-

voãi‰n˘ch druhÛ ve volné pfiíro-

dû a necitlivém zásahu ãlovûka

do pfiírodní rovnováhy.

Hosté se také zajímali o v˘‰i ne-

zamûstnanosti, která je na

Bruntálsku stále jedna z nejvy‰-

‰ích ve státû (16,1 %), a jak˘m

zpÛsobem se v této problematice

angaÏuje malé a stfiední podniká-

ní. Ve vzájemné diskusi bylo

konstatováno, Ïe v nûkter˘ch 

otázkách, t˘kajících se napfiíklad

podávání Ïádostí o rÛzné granty,

stát neusnadÀuje ÏadatelÛm prá-

ci, ale spí‰e je staví do role spe-

cialistÛ, ktefií musí fie‰it kaÏdou

Ïádost odli‰nû a ryze odbornû.

Tím se rozvíjí uÏ tak pfiebujelá

administrativa a byrokratické

pfiístupy. Po náv‰tûvû radnice se

uskuteãnilo setkání s vedením

nemocnice, prohlídka zafiízení

a odpoledne ve Stfiedisku volné-

ho ãasu beseda s obãany mûsta,

kde byli mimo jiné také pfiedsta-

veni leto‰ní kandidáti KSâM do

parlamentu. JiKo

Beseda s vedením r˘mafiovské nemocnice
Cesta poslance Evropského par-

lamentu MUDr. Ma‰tálky vedla

i do r˘mafiovské nemocnice. Zde

pobesedoval s fieditelem nemoc-

nice a primáfiem MUDr. Mariá-

nem Olejníkem a pfiedsedkyní

odborové organizace a vrchní

sestrou Marií Volkovou. Jako lé-

kafi se zajímal jak o rozvoj, tak

o problémy zdravotnictví v na-

‰em pfiíhraniãním regionu.

MUDr. Olejník pfiítomné infor-

moval o nové situaci zafiízení,

které spravuje vedle matefiské

r˘mafiovské nemocnice také ne-

mocnici v Bruntále. Podle jeho

názoru probûhlo sladûní chodu

a provozu obou zafiízení bez vût-

‰ích problémÛ, které by mûly do-

pad na pacienty. Zastfie‰ující

správní role nemocnice, která se

bude od kvûtna naz˘vat

Podhorská nemocnice, pfiiná‰í

spí‰e pozitiva, a to ve prospûch

obou zafiízení.

Dochází k oborové specializaci,

kdy v R˘mafiovû bude do bu-

doucna pfievaÏovat rehabilitaãní

zázemí se vznikajícím balneo-

provozem a s nezbytnou lÛÏko-

vou ãástí, dále pak specializova-

ná léãba bolesti se zamûfiením na

onemocnûní ruky, ale i komple-

ment nutné akutní i následné pé-

ãe s odborn˘m, technick˘m

a lÛÏkov˘m zázemím. PfiestoÏe

do‰lo k urãité „saturaci“ bruntál-

ské nemocnice lékafii i pfiístroji

z R˘mafiova, provoz r˘mafiov-

ského zafiízení nebyl a není dle

slov fieditele nikterak ohroÏen.

Slouãení lékafisk˘ch kapacit 

z obou zafiízení naopak pfiinese

pacientÛm vysoce kvalifikova-

nou péãi, s vyuÏitím zázemí i v˘-

hod jednotliv˘ch zafiízení, ale

i spoleãné dopravy.

V nemocnici v Bruntále dochází,

podle fieditele Olejníka, k postup-

nému soustfieìování jednotliv˘ch

oborÛ v objektu b˘valé poliklini-

ky, k restrukturalizaci a vytváfiení

úãelného zázemí pro akutní i ná-

slednou péãi. Probíhají také sta-

vební práce, které roz‰ífií kapaci-

tu stávajících operaãních sálÛ.

Zde se podafiilo soustfiedit fi-

nanãní prostfiedky od vlastníka

nemocnice, ale i z rozpoãtu mûs-

ta Bruntálu. Ekonomice zafiízení

také pomáhá centralizovan˘ ná-

kup lékÛ a ostatního zdravotnic-

kého materiálu. Spoleãnû se vy-

tváfiejí vysoce specializovaná

pracovi‰tû s odpovídajícím tech-

nick˘m i personálním zázemím.

Nemocnice uÏ nyní mají jistotu

zafiazení do systému neziskov˘ch

zdravotnick˘ch zafiízení podle

navrhované legislativy.

Filosofií majitele i vedení obou

nemocnic je nikoliv vydûlávat

pro zisk, ale reinvestovat pro-

stfiedky zpût do nemocnice v zá-

jmu pacientÛ i zdravotnického

personálu.

Na závûr besedy se v‰ichni 

úãastníci shodli, Ïe je povzbuzu-

jící, Ïe takto slouãená nemocnice

splÀuje podmínky atestovaného

pracovi‰tû i parametry následné

péãe. PhDr. Alois Matu‰ka
Foto: PhDr. Alois Matu‰ka
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Odpolední beseda s obãany R˘mafiova
V klubovnû Stfiediska volného

ãasu v odpoledních hodinách pro-

bíhala beseda poslance Evrop-

ského parlamentu MUDr. Ma‰-

tálky a lídrÛ okresní kandidátky

do parlamentních voleb za

KSâM JUDr. Karla Svobody

a Dr. Franti‰ka Cába s asi 30 pfií-

tomn˘mi obãany mûsta. Hovofiilo

se nejen o práci poslance

v Evropském parlamentu nebo

o blíÏících se volbách do parla-

mentu národního, ale také o pro-

blémech a jejich fie‰eních v zájmu

dal‰ího rozvoje R˘mafiova i celé-

ho regionu. Diskuse se vedla na

téma zdravotnictví, získávání in-

vestorÛ do dosud volné investiãní

zóny, ale také na téma zemûdûl-

ství, ekologie a zv˘‰ení zamûst-

nanosti v regionu.

Pfiítomní obãané hovofiili o sv˘ch

námûtech z oblasti rozvoje a posi-

lování ekologického zemûdûlství,

také kritizovali ne vÏdy spraved-

livou plo‰nou politiku ze strany

jednotliv˘ch ministerstev státu

smûrem k pohraniãním regio-

nÛm. Pohraniãní a podhorské re-

giony mají vût‰í ãást roku problé-

my s mnoÏstvím snûhu a udrÏo-

váním komunikací, dotace na

správu silnic musí b˘t proto vût‰í

neÏ ve vnitrozemí a v jiÏních ob-

lastech. ÚdrÏba komunikací také

souvisí s dostupností lyÏafisk˘ch

i periferních lokalit pro vozidla

rychlé záchranné sluÏby. ¤adu

v zimû odfiíznut˘ch míst lze nav-

‰tívit podle názorÛ obãanÛ snad

jen vrtulníkem.

Na závûr diskuse se hovofiilo ta-

ké o nutnosti hledat uplatnûní pro

mladé absolventy. Pfiíhraniãní 

okresy musí najít nejen svoje

zvlá‰tní postavení v rámci státu,

ale také více podporovat rozvoj

cestovního ruchu a turismu.

Padly zde také nápady k podpofie

turistiky, jako moÏnost zfiídit

v rámci R˘mafiova napfiíklad au-

tokempink s celoroãním provo-

zem nebo rozhlednu.  

PhDr. Alois Matu‰ka

(Omluva: Redakce se tímto omlou-
vá za technickou chybu, která byla
pfiíãinou toho, Ïe v minulém vydá-
ní nebyla v pozvánce na besedu
s MUDr. J. Ma‰tálkou a JUDr.
K. Svobodou uvefiejnûna obû jmé-
na. Dûkujeme za pochopení.)

Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Jarmila Labounková: jejím rodi‰tûm je hanácká metropole Olomouc v dobû 2. svûtové války. Do podhÛfií JeseníkÛ se rodina pfiestûhovala

v roce 1949, kdy byl její otec pfievelen k místní jednotce SNB. Maturitou ukonãila studium na místní JS· a ve studiu pokraãovala na peda-

gogické fakultû v Olomouci (obory ãe‰tina, dûjepis, v˘tvarná v˘chova). Po ukonãení studia si mohla zvolit Olomouc nebo R˘mafiov. Mnoho

mlad˘ch zÛstalo na Olomoucku, ona se rozhodla pro R˘mafiov. Práci s mlad˘mi lidmi si zvolila jiÏ na základní ‰kole. Vzorem jí byli kanto-

fii, ktefií se dokázali pro tuto práci obûtovat. Práce s mlad˘mi lidmi podle Jarmily Labounkové obohacuje a inspiruje. VÏdy se tû‰ila z úspû-

chÛ sv˘ch studentÛ a cenila si jejich dobr˘ch v˘sledkÛ. Nûkdy ji zamrzí, Ïe se jiÏ nevracejí zpátky do R˘mafiova, ale je na nû hrdá, neboÈ jak

fiíká: Slávu na‰eho mûsta, o kterém se fiíkávalo, Ïe zde li‰ky dávají dobrou noc, a mnozí ani nevûdí, kde je, ‰ífií dál.

MUDr. Stanislav Horák se z pfiipravovaného rozhovoru do rubriky Pfiedstavujeme souãasné zastupitele na poslední chvíli omluvil s tím, Ïe

vedení nemocnice, jíÏ je zamûstnancem, zavedlo pfiíkaz komunikovat s médii pouze prostfiednictvím tiskové mluvãí.

Ve které komisi jste pracovala?
V tomto volebním období jsem

kandidovala za ODS a nahradila

jsem v zastupitelstvu zemfielého

doktora Strejãka. Pracovala jsem

v komisi hospodáfiské, zdravotní

a finanãní. ProtoÏe práce ve

‰kolství je mi blízká, stala jsem

se ãlenkou komise pro v˘chovu

a vzdûlání. Pomáhám i v komisi

pro spoleãenské záleÏitosti.

Co z va‰ich plánÛ se vám poda-
fiilo uskuteãnit a co do konce
volebního období nestihnete?
M˘m pfiáním je, aby ve mûstû

v‰e fungovalo, aby byly odstra-

nûny v‰echny resty z minulého

volebního období, aÈ je to pro-

blematika s dodavatelem vody

nebo vyfie‰ení rÛzn˘ch kauz.

V ãem vidíte problémy a rezer-
vy?
V dobré komunikaci mezi lidmi

a ochotû porozumût.

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned
a co v budoucnu?
Získat finanãní prostfiedky, po-

máhat drobn˘m podnikatelÛm

a tím i zlep‰it situaci obyvatelÛ

mûsta.

Komu byste podûkovala za spo-
lupráci v tomto volebním obdo-
bí?
V‰em ãestn˘m lidem. Dále bych

chtûla podûkovat pfiedsedovi re-

gionálního sdruÏení ODS Ing. 

J. Veverkovi a také zástupkyni

hejtmana Moravskoslezského

kraje PhDr. J. Wenigerové za

dobrou spolupráci a pomoc vÛ-

bec ‰kolství.

Chtûla byste kandidovat i v pfií‰-
tím volebním období?
Zatím jsem nad tím nepfiem˘‰le-

la.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste se chtûla setkat?
S Arabelou, která má kouzeln˘

prsten.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Hlavnû zdraví pro v‰echny, to je

nejdÛleÏitûj‰í pfii dne‰ní zdravot-

ní péãi.

Kdybyste se mohla setkat s nûja-
kou v˘znamnou osobností (i ne-
Ïijící), kdo by to byl?
Urãitû ná‰ první prezident T. G.

Masaryk.

Co byste s sebou vzala na pust˘
ostrov?
Dobrou knihu, která by mi vy-

ãistila hlavu.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudba?
Stejnû jako ná‰ prezident Václav

Klaus mám ráda starou ãeskou

kuchyni. AÈ uÏ to jsou

Honzíkovy buchty, vepfio-kne-

dlo-zelo, ale i svíãková nebo do-

br˘ ãesk˘ gulá‰. Mezi nejlep‰í

filmy fiadím Îelary anebo Krev

zmizelého. SpisovatelÛ a básní-

kÛ by byla celá fiada. Mám ráda

napfiíklad lyrizovanou prózu

Franti‰ka Halase „Já se tam vrá-

tím“, básnû Jaroslava Seiferta,

âapkovu prózu, ale i Jesenina,

Hemingwaye, Remarqua, Loukot-

kovou. Z hercÛ mû nejvíce oslo-

vil Werich a Voskovec, Gros-

smann a ·imek, mezi oblíbené

hereãky patfií Jifiina ·ejbalová.

Karel Zich a Vûra ·pinarová jsou

mí zlatí slavíci.

Va‰e Ïivotní motto?
Vlídnost je lidská kvalita.

Dûkuji za rozhovor.
Pfiipravil JiKo

Foto: PhDr. Alois Matu‰ka
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Îivotní podmínky 2006 - v˘bûrové ‰etfiení v domácnostech
âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje v roce

2006 v souladu se zákonem ã. 89/1995 Sb.,

o státní statistické sluÏbû, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, v˘bûrové ‰etfiení o Ïivotních

podmínkách domácností v âeské republice -

SILC 2006.

Úãelem ‰etfiení je získat nejnovûj‰í reprezen-

tativní údaje o sociálním a ekonomickém po-

stavení ãesk˘ch domácností, o rÛzn˘ch ty-

pech jejich pfiíjmÛ, o nákladech na bydlení

a Ïivotních podmínkách. ·etfiení se uskuteã-

ní na území celé âR v cca 10 000 náhodnû

vybran˘ch bytech. Vlastní ‰etfiení probûhne

v dobû od 25. února do 23. dubna 2006 pro-

stfiednictvím speciálnû vy‰kolen˘ch tazatelÛ.

Do ‰etfiení budou zahrnuty v‰echny osoby,

které mají ve vybraném bytû obvyklé bydli‰-

tû. Budou se zji‰Èovat údaje potfiebné pro

tvorbu sociální politiky státu, napfi. v otáz-

kách nezamûstnanosti, daní, poskytování so-

ciálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu

opatfiení pfiijat˘ch vládou na Ïivotní úroveÀ

domácností.

PrÛzkum probûhl v pilotní podobû jiÏ loni

a bude pokraãovat je‰tû minimálnû dva roky.

Do leto‰ního ‰etfiení budou zahrnuti nejen

dotázaní z loÀského roku, ale i nové domác-

nosti. Pracovníci zapojení do ‰etfiení se bu-

dou prokazovat povûfiením k v˘konu funkce,

pfiípadnû sluÏebním prÛkazem âSÚ, které

jim vydá Krajská správa âSÚ v Ostravû.

Úãast na v˘bûrovém ‰etfiení v domácnostech

je dobrovolná. Ve v‰ech fázích zpracování je

zaruãena anonymita údajÛ zji‰tûn˘ch u do-

mácností. Ochrana individuálních údajÛ je

zaji‰tûna v souladu se zákonem ã. 89/1995

Sb., o státní statistické sluÏbû. V‰echny oso-

by zúãastnûné na zji‰Èování a zpracování 

údajÛ jsou vázány mlãenlivostí o v‰ech ‰et-

fien˘ch skuteãnostech ve smyslu § 16 uvede-

ného zákona. Do v˘bûru pro ‰etfiení Îivotní

podmínky 2006 se v Moravskoslezském kra-

ji dostalo také mûsto R˘mafiov. BliÏ‰í infor-

mace podá pracovnice Krajské správy âSÚ

povûfiená fiízením ‰etfiení Îivotní podmínky

2006 Ing. Eva Kramoli‰ová, tel. 595 131 212.

Ing. Jaromír Kartous,
fieditel Krajské správy âSÚ v Ostravû

Kritick˘ma oãima

Necitlivá pfiíprava tratû zpÛsobila devastaci zahrady Hedvy
Témûfi kaÏdá motoristická akce

s sebou nese riziko ãásteãné de-

vastace pozemku ãi krajiny nebo

doãasného zamofiení ovzdu‰í v˘-

fukov˘mi plyny. S tím se jiÏ vût-

‰inou poãítá a organizátor zpra-

vidla sjedná po takovéto akci,

pokud se nejedná vyloÏenû

o soukrom˘ pozemek, nápravu.

Nemusíme chodit daleko.

Ondfiejovské údolí je pozname-

náno pravideln˘m pfieborem

Moravy v motokrosu. Kousek 

opodál v Albrechticích u R˘ma-

fiova byla soukromá louka vysta-

vena náporu autokrosu a v nepo-

slední fiadû patfií k R˘mafiovu jiÏ

tradiãní a vyhledávan˘ motoris-

tick˘ podnik - motoskijöring.

Pokud se poãasí vydafií a posled-

nû jmenovanou akci nezasáhne

obleva, tak jako tomu bylo letos,

je v‰e v pofiádku, podloÏí tratû je

zpevnûno namrzlou krustou

a dal‰í napadl˘ sníh uÏ nebrání

tomu, aby se na trati objevovaly

brázdy.

Nejvût‰í problém v‰ak letos zpÛ-

sobila pfiíprava tratû. Jistû, nikdo

nemohl tu‰it, Ïe se dostaví ra-

zantní oteplení. Ov‰em tûÏká

technika, která prostor pro ser-

visní vozidla jednotliv˘ch osá-

dek pfiipravovala, místy hrnula

pfied sebou se snûhem i drny

a hlínu a doslova vyorala hlubo-

ké díry. Navíc oteplení zpÛsobi-

lo, Ïe zbytky snûhu na odstavné

plo‰e roztály a z parkovi‰tû se

stalo blátivé orani‰tû, na které

nikdo radûji ani nevjíÏdûl.

Zbyteãná práce i vynaloÏené

prostfiedky? „Nevím, jak se na
jafie s takov˘mto terénem budou
pot˘kat na‰e sekaãky,“ nechal se

sly‰et fieditel Mûstsk˘ch sluÏeb

Martin Vala.

A jaké stanovisko k „oranici“

zaujímá odbor Ïivotního prostfie-

dí a regionálního rozvoje? Ve-

doucí odboru Franti‰ek âermák

fiekl, Ïe je to sloÏitá otázka: „To,
co se líbí jednomu, se nemusí
vÏdy líbit druhému. Zájmem
v‰ech zcela urãitû je, aby v‰e pro-
bíhalo v rámci vzájemného re-
spektování a pokud moÏno tak,
aby jeden ne‰kodil druhému.
Domnívám se, Ïe tu snahu mûli
i pofiadatelé motoskijöringu.
V R˘mafiovû se uskuteãnilo zase
nûco, co pfiilákalo mnoho lidí,

ktefií se na této akci urãitû poba-
vili. Letos se dá hovofiit o velké
náv‰tûvnosti a motoskijöring
k R˘mafiovu urãitû patfií.“
Zahradu Hedvy vyuÏívají v zim-

ním období pfieváÏnû bûÏkafii.

KaÏd˘ rok je navíc naplánována

motoristická akce, která má v‰ak

za následek nûkdy men‰í, jindy

vût‰í devastaci lyÏafisk˘ch stop

a letos bohuÏel i louky na po-

zemku mûsta. „Letos nebylo po-
ãasí motoskijöringu naklonûno,
do‰lo k obmûku a traÈ se rozjez-
dila aÏ na hlínu. Co s tím?
Pokud jde o situaci, která nasta-
la, je zcela jasné, Ïe bude plnû
v reÏii organizátorÛ, Ïe musí za-
hradu uvést do pÛvodního stavu.
Tam není pochyb o tom, Ïe bu-
dou muset dosypat hlínu a oset
po‰kozená místa travním osivem.
Tomu se urãitû bránit nebudou,“
fiekl Franti‰ek âermák.

Otázkou v‰ak podle nûj zÛstává,

jak dál v souvislosti se studií

sportovnû-kulturního areálu, kte-

rou má mûsto pfiipravenu. Nabízí

se moÏnost vyãlenit pro motos-

kijöring jinou, vhodnûj‰í plochu,

která bude míÀ frekventovaná.

„Domnívám se, Ïe by také urãitû
pomohlo, kdyby se plocha pfii-
pravovala systematicky. Pokud
se traÈ zaãne upravovat aÏ tûsnû
pfied závodem, byÈ je snûhová
pokr˘vka dostateãnû hluboká,
ale základ pod ní je znaãnû slab˘
a je‰tû k tomu rozbfiedl˘, tak se
nutnû musí rozjezdit. Pokud by
se sníh hutnil cílenû mûsíc pfie-
dem a s odpovídající technikou,
mohla by traÈ vypadat mnohem
lépe,“ upfiesnil vedoucí ÎPaRR

âermák, kter˘ dodal, Ïe v kaÏ-

dém pfiípadû motoskijöring do

R˘mafiova patfií, ale souãasného

stavu je mu velmi líto, stejnû ja-

ko bûÏkafiÛ vãetnû dûtí, které za-

ãínají s bûÏkami ve sportovních

tfiídách a dennû trénují v zahradû

Hedvy. Souãasn˘ stav jiÏ neu-

moÏÀuje sportovcÛm tento areál

vyuÏívat, protoÏe dvû tfietiny

plochy jsou do konce zimní se-

zóny nepouÏitelné. Bude potfieba

najít s motoristick˘mi organizá-

tory spoleãné fie‰ení, ov‰em urãi-

tû ne s cílem motoskijöring

v R˘mafiovû ukonãit. JiKo
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Zdravotnictví

·kolství

Setkání s Ozimkem na Stfiední ‰kole R˘mafiov
V pátek 17. února se na Stfiední

‰kole R˘mafiov uskuteãnila ná-

v‰tûva polsk˘ch hostÛ. Uãitelé,

studenti a studentky z gymnázia

v Ozimku pfiijeli na pozvání vede-

ní ‰koly, která pfiipravila dny spor-

tovních soutûÏí. Projekt, kter˘ se

koná na základû partnerství obou

‰kol, je finanãnû zabezpeãen ve

spoluúãasti Euroregionu Pradûd,

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû

a Stfiední ‰koly R˘mafiov.

Ulice na‰eho mûsta pfiivítaly

polské náv‰tûvníky pro nû neãe-

kanou snûhovou nadílkou, ale ta-

ké jiÏ pfiedjarním poãasím. Hned

prvního dne se spolu utkala

druÏstva ko‰íkové. Boj byl tvr-

d˘, hráãi se vyznamenávali rych-

l˘mi útoky, obûtavou obranou

a pomohla i vzájemná souhra.

Nejlépe si vedli studenti

Gymnázia R˘mafiov, ktefií se rádi

do tohoto zápasu zapojili, za nû

se zafiadili ozim‰tí reprezentanti

a Ïáci S· R˘mafiov skonãili na

tfietím místû.

V‰ichni úãastníci z partnersk˘ch

‰kol byli odmûnûni chutnou ve-

ãefií a následnou diskotékou.

O její prÛbûh se postarali noví

DJs Martin Ondru‰ek a David

Chovaniec, oba Ïáci II. roãníku

oboru Opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ. Rozpaãité zaãátky se vy-

tratily se svûtly stroboskopÛ

a prvními tóny hudby, která si

podmanila vût‰inu náv‰tûvníkÛ.

Sobotní dopoledne bylo pro na‰e

hosty ve znamení odpoãinku

a nákupÛ. Zato odpoledne si zá-

vodníci vyzkou‰eli bûh na ly-

Ïích. Délka trasy 4 km pro hochy

a 2 km pro dívky mûla provûfiit

zdatnost jednotlivcÛ v této spor-

tovní disciplínû. Stala se prubífi-

sk˘m kamenem pro polské stu-

denty, neboÈ vût‰ina z nich

v tomto závodû stála na lyÏích 

úplnû poprvé. Nic nevzdali, byli

stateãní a vytrvalí, s lyÏemi, ho-

lemi a snûhem urputnû zápolili.

V cíli po zdolání pro nû naprosto

strastiplné trasy zvolali: „JiÏ ni-
kdy více!“ Ale pfii nedûlním od-

jezdu, i kdyÏ si mnozí urãitû od-

váÏeli nûjak˘ ten ‰rám, zapo-

mnûli na v‰echny trampoty a bû-

Ïecké lyÏování oznaãili jako je-

den z nejhezãích záÏitkÛ.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ pfiineslo tedy

pfievahu pro na‰i ‰kolu. Nejlep-

‰ím a nejrychlej‰ím lyÏafiem byl

Václav Kabeláã, 2. místo obsadil

Vladimír Smisitel a pro 3. místo

si dojel Petr Pytlíãek, v‰ichni ze

S· R˘mafiov. Z lyÏafiek nechala

v‰echny za sebou Miroslava

Koufiilová, jako druhá skonãila

Helena Koufiilová (obû S·

R˘mafiov) a tfietí byla Sonia Pytel

(Gymnázium Ozimek).

Nedûlní dopoledne strávili spor-

tovci spolu s fanou‰ky opût v tû-

locviãnû, tentokrát se utkali ve

stolním tenise. Ëukání odráÏejí-

cích se míãkÛ rozhodlo o pfieva-

ze polské strany. Nejlep‰í údery

forhendu ãi bekhendu mûla Iza

BagiÀska, která obsadila 1. mís-

to, na 2. místû byla Paulina

Czichos a 3. místo získala Sonia

Pytel, v‰echny z Gymnázia Ozi-

mek. Z hochÛ se hra vydafiila

nejlépe Mateuszi Macochovi, 

2. místo si vybojoval Mateusz

Podolski (oba Gymnázium Ozi-

mek), 3. místo obsadil Pavel Bab-

Lékafii v Bruntále roz‰ífiili spektrum vy‰etfiení o biopsii
Lékafii bruntálského pracovi‰tû

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

provedli koncem ledna první bi-

opsii pod kontrolou CT. Metoda

dokáÏe pfiesnû odhalit onemoc-

nûní i u vnitfiních orgánÛ. V̆ kon

je minimálnû bolestiv˘ a ‰etrn˘

k pacientovi.

„·lo o odbûr malého váleãku
tkánû z jater,“ fiekl zástupce pri-

máfie radiodiagnostického oddû-

lení nemocnice Mgr. MUDr. Ivo

Labónek, kter˘ v˘kon provádûl.

S tûmito v˘kony má pomûrnû

rozsáhlé zku‰enosti ze svého

pfiedchozího pracovi‰tû - Fakult-

ní nemocnice Olomouc.

Lékafii zavádûjí speciální jehlu

do vybrané ãásti orgánu - nejãas-

tûji v dutinû bfii‰ní. ProtoÏe zá-

krok provádûjí pfii zobrazení v˘-

poãetní tomografií, jsou schopni

zacílit i velmi malá loÏiska.

V˘kon se provádí v místním 

umrtvení za sterilních podmínek

a je jen minimálnû nepfiíjemn˘.

„Pacienti udávají spí‰e pocit
tlaku neÏ bolesti,“ vysvûtlil Ivo

Labónek. Po zavedení nástroje

aÏ k orgánu a kontrole jeho

správné polohy mechanismus

jehly odstfiihne vzorek tkánû,

kter˘ pak lékafii vytáhnou a posí-

lají k histologickému vy‰etfiení.

Metoda umoÏÀuje pfiesnû stano-

vit postiÏení orgánÛ, neboÈ je

moÏno zkoumat pfiímo vzorek

chorobnû zmûnûné tkánû, i kdyÏ

je uloÏen relativnû hluboko v tû-

le. „To má pochopitelnû nemal˘
v˘znam pro úspû‰nou léãbu,“
dodal MUDr. Labónek.

Simona Souãková,
tisková mluvãí

Pfievoz pacientÛ novou sanitkou bude rychlej‰í a bezpeãnûj‰í
Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov koupila nov˘

sanitní vÛz, kter˘ pfii‰el na necel˘ milion ko-

run. Nová sanitka je komfortní a pohodlná.

Pfieprava pacientÛ i transfúzních pfiípravkÛ

bude také rychlej‰í a bezpeãnûj‰í.

„Nové vozidlo Volkswagen Transporter na-
hradí star‰í sanitní vÛz. Jeho v˘hodou je, Ïe
má lep‰í jízdní vlastnosti a komfortnûj‰í vy-
bavení,“ uvedl vedoucí Dopravní zdravotní

sluÏby Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

Stanislav âastulík. Sanitka má totiÏ silnûj‰í

motor, ale i systémy ABS a ASR, které zvy-

‰ují bezpeãnost jízdy zejména v zimním ob-

dobí a za zhor‰en˘ch klimatick˘ch podmí-

nek. Nechybí ani airbag u fiidiãe. Nov˘ vÛz

také mÛÏe pfiepravit více pacientÛ, protoÏe

ve srovnání se star˘mi auty má v ambulant-

ním prostoru o jedno sedadlo více. „Ve vyba-
vení vozu samozfiejmû nechybí polohovací le-
hátko ãi vysouvací infarktová sedaãka s vy-
klápûcí nájezdovou rampou,“ doplnil

Stanislav âastulík. Také pfieprava leÏících

nemocn˘ch bude snadnûj‰í. Nosítka, jejichÏ

maximální nosnost se zv˘‰ila na 225 kilogra-

mÛ, umoÏÀují nastavit sedm rÛzn˘ch poloh.

Tepelnou pohodu pacientÛ zase zabezpeãuje

pfiídavné topení a samostatná ventilace.

Nemocnice se snaÏí obnovovat svÛj vozov˘

park. Postupnû plánuje nákup dal‰ích sanitek.

V souãasnosti má tfiináct sanitních vozÛ - dvû

auta Opel Vivaro a jedenáct vozidel typu

Volkswagen Transporter, z nichÏ dvû jsou úpl-

nû nová. Simona Souãková, tisková mluvãí
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ãák (S· R˘mafiov).

Blahopfiání patfií v‰em tûm, kdo

projevili bojovného ducha, chuÈ

sportovat a touhu co nejlépe re-

prezentovat svou ‰kolu a mûsto.

Krátce po ukonãení v‰ech spor-

tovních akcí vyuÏili na‰i hosté

laskavého pozvání r˘mafiovské-

ho starosty Ing. Petra Kloudy ke

zhlédnutí mistrovství âR v mo-

toskijöringu Orion Cup 2006.

S tímto druhem sportu se setkali

poprvé, závod byl pro nû zajíma-

v˘, zalíbil se jim a byli tímto ty-

pem sportu nad‰eni.

Potom uÏ na na‰e milé pfiátele ãe-

kal autobus, aby se mohli vydat

na zpáteãní cestu. Rozlouãení

bylo dojemné, pÛsobivé bylo je-

jich podûkování, protoÏe je sbo-

rovû zvolali v ãe‰tinû.

S polsk˘mi uãiteli a studenty

jsme strávili dny plné srdeãnosti

a vfielosti, v dobré náladû a pfiá-

telské atmosféfie. Na takové

chvíle se nezapomíná, váÏíme si

jich a doufáme, Ïe se mÛÏeme

tû‰it brzy na dal‰í.

O zdárn˘ prÛbûh akcí se obûtavû

starala po v‰echny dny fieditelka

Ing. SoÀa Kováfiíková, zástupce

fieditelky Ing. Jifií Lisick˘, ve-

doucí uãitelka odborného v˘cvi-

ku Jana Egidová, sportovní utká-

ní organizovali PhDr. Jitka

Vaculová, CSc., a Mgr. Petr

Stanûk, zásluÏnou práci vykoná-

vali uãitelky a uãitelé odborného

v˘cviku, pomáhali i ostatní uãi-

telé teorie.V‰em patfií velké po-

dûkování za to, Ïe se setkání

s polsk˘mi pfiáteli tak zdafiilo.

Mgr. Hana Zieglerová,
S· R˘mafiov

Negativní jevy oãima ÏákÛ Stfiední ‰koly R˘mafiov
Na Stfiední ‰kole R˘mafiov se 21. února se‰li

Ïáci, ktefií se pfiihlásili do soutûÏe zamûfiené

na negativní jevy ve spoleãnosti. Vût‰ina

soutûÏících byla z oboru Kuchafi-ãí‰ník pro

pohostinství, zapojili se v‰ak i Ïáci oboru

Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ.

Ve ‰kolním kole v literární ãásti prezentova-

li soutûÏící své práce ústnû, ve v˘tvarné ãás-

ti pfiedvedli koláÏe, kresby a plakáty, k nimÏ

si pfiipravili prÛvodní slovo.

Porota sloÏená z vychovatelÛ a uãitelÛ teore-

tick˘ch i praktick˘ch pfiedmûtÛ hodnotila

v obou ãástech nápaditost, obsah práce, zpra-

cování a zpÛsob podání. V̆ tvarné práce byly

ohodnoceny s tímto v˘sledkem: 1. místo zís-

kala Jana Havlanová (I. K-â) se svou koláÏí

s názvem Dûti, 2. místo obsadila Jarmila

Strnadlová (II. K-â) s plakátem KdyÏ nám
drogy otravují Ïivot a 3. místo bylo zaslouÏe-

nû pfiidûleno Evû Maitnerové (II. K-â) za

kresbu Trápení. Z literárních prací nejvíce 

upoutal lyricky ladûn˘ pfiíbûh Promarnûná
láska Michala Peka (III. K-â), 2. místo ob-

sadila Jana Havlanová (I. K-â) se zajíma-

v˘m vypravováním Îaneta a jako tfietí se 

umístila Petra âerveÀáková (I. K-â) s prací

Drogy.

V‰ichni zúãastnûní se pfiíjemnû pobavili, ale

zároveÀ byli pfiekvapeni, co Ïáci dovedou,

kdyÏ chtûjí. SoutûÏící dostali pûkné ceny, tfii

nejlep‰í navíc diplomy. Práce, které skonãily

v obou ãástech na prvních dvou místech, po-

stupují do oblastního kola.

V̆ hercÛm blahopfiejeme, ostatním dûkujeme

za úãast, pfií‰tû mají ‰anci vyhrát.

Podûkování zaslouÏí také porota za spraved-

livé rozhodování, paní uãitelka Daniela

Králová za pfiípravu ÏákÛ a paní Lenka

Polãáková, protidrogová koordinátorka na‰í

‰koly, za organizaci celé soutûÏe. 

Michal Pek,
Ïák III. K-â, Stfiední ‰kola R˘mafiov

SoutûÏ Evropa ve ‰kole
Dne 19. ledna probûhlo na Stfiední

‰kole R˘mafiov ‰kolní kolo literár-

ní a v˘tvarné soutûÏe „Evropa ve

‰kole“, kterého se zúãastnili Ïáci

prvních aÏ tfietích roãníkÛ na‰í

‰koly. SoutûÏící prezentovali svá

díla osobnû. Nejlep‰í práce byly

postoupeny do krajského kola

soutûÏe v Ostravû.

âekání na‰ich studentÛ na verdikt

bylo nekoneãné. Napûtí a nervozi-

ta stoupaly kaÏd˘m dnem. V‰e

vygradovalo v den, kdy paní fiedi-

telka SoÀa Kováfiíková pfiinesla

malé psaníãko, v nûmÏ stálo:

Druhé místo ve IV. kategorii získal

Jakub Koãandrle, Ïák II. roãníku

Stfiední ‰koly R˘mafiov, s literární

prací Mûsto mrtv˘ch vypovídá
o svûtû Ïiv˘ch. Tfietí místo ve III.

kategorii obsadila Lenka Buriano-

vá, Ïákynû III. roãníku Stfiední ‰ko-

ly R˘mafiov, s literární prací Duch
starého kontinentu - Karel IV.

Pfiedání cen vítûzÛm se uskuteãni-

lo v ostravském muzeu dne 

16. února. Studenti si odnesli ze

soutûÏe diplom a poukázky v hod-

notû 300 a 150 Kã na uãebnice, kte-

ré si mohli na místû zakoupit, a sa-

mozfiejmû jistotu postupu do celo-

republikového kola. A vlastnû ne-

jen to. Dokázali sami sobû, Ïe tro-

cha píle se vÏdy vyplatí, a zakusili

na vlastní kÛÏi, Ïe popustit uzdu

své fantazii také není k zahození.

V prostorách ostravského muzea

se posléze konala i vernisáÏ dûl

v˘tvarné ãásti soutûÏe. Inspirací

na pfií‰tí rok jsme si odnesli nepo-

ãítanû. VítûzÛm pfiejeme hodnû

úspûchÛ v jejich dal‰í literární

práci, impozantní nápady a tvofii-

vého ducha do dal‰ích soutûÏí

a do Ïivota samotného chuÈ zdolá-

vat pfiekáÏky a posouvat hranice

sv˘ch moÏností. 

Daniela Králová, S· R˘mafiov

Osadní v˘bory informují

Osadní v˘bor Janovice u R˘mafiova
zve na velikonoãní v˘stavu

ve dnech
28. 3. - 1. 4. 2006

Otevfieno:

pondûlí a stfieda 
8.00 - 17.00

úter˘, ãtvrtek, pátek, sobota  
8.00 - 16.00

Fota: archiv Stfiední ‰kola R˘mafiov
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostely a kaple Hornomûstska
Do hornomûstské farnosti, jejímuÏ stfiedobo-

du, kostelu sv. Mafií Magdaleny v Horním

Mûstû, jsme se podrobnû vûnovali v pfiedmi-

nulém ãísle, náleÏí i fiada men‰ích kostelíkÛ

a kaplí v okolních obcích a osadách. âást

z nich je dnes jiÏ neuÏívaná a prázdná

(Stfiíbrné Hory, Ferdinandov), ale vût‰ina je

po domluvû pfiístupná a pfiíleÏitostnû i pravi-

delnû se zde konají bohosluÏby.

Patrnû nejv˘znamnûj‰í z filiálních kostelÛ je

skalsk˘ kostel sv. Václava, kter˘ byl spolu

s torzem ohradní hfibitovní zdi prohlá‰en kul-

turní památkou. Skály, pÛvodnû Hank‰tejn,

byly stará hornická osada, která se v listinách

uvádí uÏ v roce 1398. Je tedy star‰í neÏ obec

Horní Mûsto. PÛvodní kostel byl dfievûn˘,

o nûco vût‰í neÏ ten souãasn˘ a mûl i faru.

Traduje se, Ïe jej nechala postavit Sidonie

Heidenreichová, která má u hlavního oltáfie

náhrobní kámen. (U hlavního oltáfie jsou je‰-

tû dva náhrobní kameny, které patfií zdej‰ímu

rychtáfii a jeho manÏelce.) Je na nûm vyobra-

zení Ïeny v Ïivotní velikosti ve starobylém

úboru a nápis, kter˘ hlásá: Léta Pánû 1572,
dne 23. fiíjna v Pánu zesnula paní Sydonia
von Fels. KéÏ je jí BÛh milostiv˘ zde i tam na
vûãnosti. Amen. Skuteãn˘ náhrobní kámen

této Ïeny se v‰ak nachází v pfiedsíni kostela.

Podle legendy zde byla pohfibena, aby po ní

lidé ‰lapali, protoÏe i ona „po‰lapala“ svou

‰lechtickou ãest. Mûlo jít údajnû o dceru ty-

rolského hrabûte, která se zamilovala do haj-

ného svého otce a dopustila se s ním velkého

poklesku (jakého, není známo, snad útûku,

snad dokonce zplodili potomka). Za nûj mû-

la b˘t potrestána vyhnanstvím na

R˘mafiovsko a po smrti potupnû pohfibena

pod práh skalského kostela.

Hrdinka této romantické povûsti skuteãnû 

existovala, její osud byl v‰ak patrnû mnohem

prost‰í. Sidonie Heidenreichová vlastnila

v Hank‰tejnû ‰lechtick˘ dvÛr, hospodáfisk˘

komplex, dodnes stojící u silnice

z R˘mafiova a slouÏící jako

chovná stanice pro konû. Je

velmi pravdûpodobné, Ïe mû-

la nûjaké spojení s místními

doly, snad byla Ïenou ãi dce-

rou místního horního úfiední-

ka. Dle nûmeck˘ch kronik vy-

stavûla Sidonie skalsk˘ koste-

lík pro ãeské bratry, tzv. pika-

rity, ktefií se zde mûli usadit.

Tento údaj v‰ak není pode-

pfien Ïádn˘m dokladem

a z historie víme, Ïe právû

skalsk˘ kostel slouÏil po ná-

stupu luterství na R˘mafiov-

sku jako jeden z mála katolí-

kÛm. Aãkoliv pfiíbûh zapuze-

né ‰lechtiãny je pravdûpodob-

nû pouhou báchorkou, zaloÏe-

ní hank‰tejnského kostela je

samo o sobû opfiedeno tajem-

stvím.

Nynûj‰í kostel byl postaven

v roce 1812 a zasvûcen sv.

Václavu. Oltáfiní obraz, kter˘

vznikl uÏ pro pÛvodní chrám,

namaloval slavn˘ rodák

z Janovic u R˘mafiova Jan

Kry‰tof Handke v roce 1749. Bûhem gene-

rální opravy interiéru chrámu v 80. letech

byly staré lavice nahrazeny vyfiazen˘m ná-

bytkem ze zru‰ené janovické

zámecké kaple. V roce 1985

byly do Skal pfievezeny varha-

ny ze zdevastované kaple

v Kfiivé. Kostel stojí uprostfied

starého hfibitova, kter˘ je od

roku 1962 místem posledního

odpoãinku také pro horno-

mûstské a po roz‰ífiení i pro

stfiíbrnohorské zesnulé.

RovnûÏ Najfunk neboli

Stfiíbrné Hory byly pÛvodnû

hornickou osadou, zaloÏenou

1542. SvÛj ãesk˘ název odvo-

zují od pahorku Silber Berg,

kter˘ dokládá zdej‰í dolování

stfiíbra. Kapli zde vystavûli

teprve v letech 1769 aÏ 1773,

za starostování Eliá‰e

Scholze, a zasvûtili ji nejsvû-

tûj‰í Trojici. Kromû toho se

zde velmi ctila sv. Anna.

Kaple má neogotick˘ oltáfi

z tfie‰Àového dfieva, zdoben˘

figurkami 12 apo‰tolÛ, kter˘

vyfiezal místní tkadlec Klestil

a na den sv. Anny roku 1897

posvûtil faráfi Jan Zajíc.

Obec se pozvolna promûÀuje v chalupáfiskou

oblast. Kaple sice pro‰la ãetn˘mi opravami

vnûj‰ku i interiéru, nicménû dnes se jiÏ ne-

vyuÏívá a postupnû zarÛstá náletov˘m poros-

tem.

Ke Stfiíbrn˘m Horám patfiila také osada

Ferdinandov, kterou roku 1755 zaloÏil hrabû

Ferdinand Harrach pro své kolonisty

z Kru‰n˘ch hor. Nachází se na vrcholu silni-

ce z R˘mafiova do Bedfiichova, kter˘ do roku

1960 patfiil do okresu R˘mafiov. Z pÛvodních

12 domÛ, hospody a kaple zbyly jiÏ jen dva

novûj‰í domky vyuÏívané k rekreaci a sa-

motná svatynû. Osada b˘vala zvlá‰tû v zimû

ãasto odfiíznutá od svûta, a proto se postupnû

vylidnila.

Kaple, zasvûcená památce Nav‰tívení Panny

Marie, byla postavena teprve roku 1839

a vybavena v‰ím potfiebn˘m vãetnû zvonu

(kter˘ je nyní v poboãní kapli sv. Anny hor-

nomûstského kostela a slouÏí jako umírá-

ãek). Poté, co se lidé z Ferdinandova vystû-

hovali, zÛstala kapliãka napospas vandalÛm,

pastevcÛm dobytka, ktefií ji vyuÏívali jako

skr˘‰ za ‰patného poãasí, a myslivcÛm, ktefií

si z ní udûlali posed. Kaple byla posléze

v tak ubohém stavu, Ïe jí hrozila demolice.

Zachránilo ji její jedineãné umístûní v kraji-

nû a zájem zdej‰í rodaãky, fieholní sestry

franti‰kánky Assumpty, Ïijící v Opavû, která

navázala kontakty s rodáky v Nûmecku. S je-

jich finanãní pomocí a díky práci dobrovol-

níkÛ z R˘mafiova, Horního Mûsta, Skal

a Stfiíbrn˘ch Hor byla kaple zvaná téÏ „perla

krajiny“ opût zrenovována. V roce 1992 by-

la novû posvûcena.

Víceménû rekreaãní obcí je dnes i Dobfie-

Kostel ve Skalách

Kaple ve Stfiíbrn˘ch Horách



ãov. LeÏí na nejvy‰‰ím kopci nad Horním

Mûstem (nejvy‰‰í bod ·piãák je ve v˘‰ce

777 m n. m.) a svaÏuje se do hlubokého 

údolí smûrem na Bedfiichov. Zakládací listi-

na je datována rokem 1528 a je v ní potvr-

zeno, Ïe v okolí Skal se jiÏ dlouho dolova-

lo. V Dobfieãovû se tûÏila pfiedev‰ím Ïelez-

ná ruda.

Kaple sv. Jana Kfititele stojí na horním konci

vesnice. Stavûla se nûkolik let, od 1847,

a posvûcena byla roku 1853. Je‰tû pfiedtím

zde byl hfibitov a malá zvonice.

Od poãátku 60. let 20. století obec dosti upa-

dala a trpûla stál˘m úbytkem obyvatel. Kaple

se díky tomu zaãalo vyuÏívat k bohosluÏbám

jen pfiíleÏitostnû.

O nûco v˘znamnûj‰í chrám, rovnûÏ prohlá-

‰en˘ kulturní památkou, stojí v Re‰ovû,

v souãasnosti také jiÏ obci spí‰e rekreaãní-

ho rázu. Re‰ov existoval uÏ pfied rokem

1350. V té dobû bylo zaloÏeno biskupství

v Litomy‰li a papeÏská listina z dubna

1351, která z olomoucké diecéze vyjímá

dva dûkanáty, aby je k novému biskupství

pfiiãlenila, jmenuje mezi obcemi dûkanátu

Huzová i Re‰ov. Dal‰í písemná zmínka,

z roku 1398, uvádí Re‰ov mezi obcemi rab-

‰tejnského panství.

V Re‰ovû stál pÛvodnû dfievûn˘

kostel zasvûcen˘ sv. Katefiinû, ob-

líbené svûtici Karla IV. Po Bílé

hofie byl Re‰ov filiálkou

R˘mafiova a patfiil k nûmu aÏ do

doby, kdy se stalo Horní Mûsto

samostatnou farností. Re‰ov poté

patfiil k Hornímu Mûstu, ale vÏdy

usiloval o osamostatnûní, coÏ se

mu ãásteãnû podafiilo teprve ve

druhé polovinû 18. století. V listo-

padu roku 1777 se kaplan Karel

Honig pfiestûhoval z Horního

Mûsta do Re‰ova. V roce 1784 byl

Re‰ov pov˘‰en na kurácii a stál uÏ

blízko samostatné farnosti.

Oficiálnû potvrzen˘m re‰ovsk˘m

faráfiem se v‰ak stal teprve Adolf

Parm v roce 1912.

Roku 1758 byl v Re‰ovû postaven

nov˘, zdûn˘ kostel, kter˘ v‰ak br-

zy nato po úderu blesku vyhofiel.

OheÀ tehdy zachvátil nejen kostel

a faru, ale i pfies tfiicet domÛ. Poté

byl kostel znovu postaven a za-

svûcen své patronce sv. Katefiinû.

Oltáfiní obraz této svûtice pro nûj namaloval

Jan Kry‰tof Handke spoleãnû se sv˘mi Ïáky.

Dal‰í smutná zpráva o blesku

je z roku 1810. Tehdy uhodil

do vûÏe. Zvon spadl dolÛ, pro-

bofiil klenbu, po‰kodil oltáfi

a zabil uãitele a jednoho chlap-

ce, kter˘ mu pomáhal zvonit

proti boufice. Hrabû Harrach

dal v‰echny hmotné ‰kody od-

stranit. Dne‰ní zvon je z roku

1766. Pfieãkal obû svûtové vál-

ky. V roce 1907 dostal re‰ov-

sk˘ kostel díky vefiejné sbírce,

kterou uspofiádal uãitel Felix

Kunz, nové varhany, postavené

firmou Rieger z Krnova. V ro-

ce 1910 byly varhany posvûceny a v tomtéÏ

roce byly zakoupeny také nové vûÏní hodiny.

Po roce 1945 stihl Re‰ov podobn˘ osud ja-

ko pfiedchozí obce a osady. ZaÏil v˘mûnu 

obyvatelstva, nûkolik let Ïivého ruchu, i tu-

ristického, kter˘ sem pfiitahovaly a dosud

pfiitahují nádherné vodopády, ale také zná-

rodnûní, jeÏ postihlo budovu fary, ztrátu sa-

mostatnosti obce, zru‰ení zdej‰í ‰koly a po-

zvolné vylidÀování. Kostel kvÛli nedostat-

ku financí a nezájmu úfiadÛ pomalu chátral

a byl opravován pfiedev‰ím díky práci dob-

rovolníkÛ. Aãkoliv dnes Ïije v Re‰ovû jen

nûkolik málo stál˘ch obyvatel, bohosluÏby

se v kostele konají pravidelnû.

Z textÛ P. Bohumila Mûchury
a Mgr. Jifiího Karla pfiipravila ZN

Z okolních mûst a obcí

Bilanãní diagnostikou pro‰lo více neÏ 150 uchazeãÛ o práci
Jako konkrétní a koneãnû úãinn˘ krok k ãás-

teãnému fie‰ení nezamûstnanosti na

Bruntálsku se ukazuje nastartování projektu

Bilanãní diagnostika. Projekt úspû‰nû pokra-

ãuje a jeho v˘sledkem mÛÏe b˘t usnadnûní

cesty k zamûstnání pro desítky lidí z na‰eho

regionu.

Bilanãní diagnostika je název projektu a zá-

roveÀ také metody, která je jeho souãástí.

Spoãívá v takzvané autoidentifikaci - sebe-

poznání uchazeãe, kter˘ s její pomocí zjistí

své vûdomosti, schopnosti, dovednosti, pro-

fesní pfiedpoklady a zejména moÏnosti uplat-

nit se na trhu práce. Na tomto základû bude

klient nasmûrován a motivován k volbû bu-

doucího povolání. Metodu provádí zku‰en˘

psycholog. Bilanãní diagnostikou pro‰lo za

dva mûsíce celkem 151 uchazeãÛ o zamûst-

nání, testování bylo ukonãeno 8. února. Do

konce února byly v˘sledky testÛ pfiedány

jednotliv˘m úãastníkÛm i úfiadu práce.

Materiály následnû poslouÏí k v˘bûru poten-

cionálních zamûstnavatelÛ.

Projekt je urãen pro dlouhodobû nezamûst-

nané, nezamûstnané do 25 let nebo lidi s níz-

kou úrovní kvalifikace, ktefií jsou evidováni

na úfiadech práce v Bruntále, Krnovû ãi

R˘mafiovû.

V̆ znamnou souãástí projektu Bilanãní dia-

gnostika jsou kurzy, které zvy‰ují kvalifikaci

uchazeãÛ o práci, a to zcela zdarma. Nyní se

jich úãastní tfiiapadesát nezamûstnan˘ch,

z toho do stodvacetihodinov˘ch kurzÛ ang-

lického a nûmeckého jazyka dochází tfiicet 

uchazeãÛ. Stejnû obsáhl˘ kurz obsluhy osob-

ního poãítaãe nav‰tûvuje tfiináct lidí.

Stodvacetihodinového kurzu programování

a obsluhy CNC obrábûcích strojÛ se úãastní

deset lidí. Ukonãeny byly tfiicetihodinové

motivaãní a komunikaãní kurzy, kter˘mi

pro‰lo pûtasedmdesát úãastníkÛ. Náplní kur-

zu byla rÛzná témata, napfiíklad sebereflexe

jako základ kvalitní sebeprezentace, du‰evní

hygiena, neverbální komunikace, fiízení ma-

lého kolektivu, poznávání a vnímání jin˘ch

lidí, hledání práce - praktické rady, prezenta-

ce pfii pfiijímacím pohovoru.

22. bfiezna zaãne dal‰í kurz pro zájemce z fiad

nezamûstnan˘ch, ktefií se chtûjí nauãit poãí-

taãovému navrhování souãástí a strojnímu

programování v˘roby souãástí CAD/CAM.

Kurz je rozvrÏen do sta vyuãovacích hodin,

doba trvání je ãtyfii t˘dny.

Projekt oficiálnû skonãí letos v kvûtnu, av‰ak

je vytvofien tak, aby byl trvale udrÏiteln˘.

Nositelem projektu Bilanãní diagnostika je

Svût vzdûlávání - síÈ místních center celoÏivot-

ního vzdûlávání, partnery jsou Úfiad práce

v Bruntále, kter˘ pomáhá metodicky,

a Mûstsk˘ úfiad Bruntál, jenÏ pfiispívá infor-

movaností vefiejnosti. Projekt Bilanãní dia-

gnostika je spolufinancován Evropskou unií

a ãesk˘m státním rozpoãtem. Jifií Ondrá‰ek
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Kostel v Dobfieãovû

Oltáfi kostela v Re‰ovû s obrazem J. K. Handkeho
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Îeny si vlítly do vlasÛ
Minul˘ t˘den zahájil policejní in-

spektor stíhání 30leté Ïeny

z R˘mafiovska pro trestn˘ ãin po-

ru‰ování domovní svobody.

V lednu tohoto roku mûla se sv˘m

pfiítelem zazvonit u rodinnému

domu v Janovicích a poté, co pfii-

‰el majitel otevfiít, pustit se s ním

a jeho Ïenou do hádky kvÛli jaké-

si v˘trÏnosti na plese. Majitelka

domu chtûla zavfiít dvefie, ale ob-

vinûná ji pfietlaãila a násilnû vnik-

la na verandu domu, kde do‰lo

mezi obûma Ïenami k ‰arvátce.

Okolnosti pfiípadu jsou pfiedmû-

tem dal‰ího vy‰etfiování.

Z lyÏáren chat nadále
mizí lyÏafiské vybavení
Dal‰í tfii páry lyÏí zmizely mezi

18. a 19. únorem z lyÏárny

v Karlovû. ·lo o troje carvingo-

vé lyÏe s vázáním a hÛlky Babel

v celkové hodnotû asi 20 tisíc

Kã. K podobné krádeÏi do‰lo

i v Malé Morávce mezi 22. a 23.

únorem. Zlodûj ve‰el nezamãe-

n˘m hlavním vchodem do chaty

a z botníku odcizil dva páry sjez-

dov˘ch lyÏafisk˘ch bot.

V pondûlí 27. února se kradly ly-

Ïe v Karlovû i v Malé Morávce.

Pachatel vnikl do lyÏárny na cha-

tû v Karlovû, po‰kodil visací zá-

mek mfiíÏe pfiede dvefimi do lyÏár-

ny a pak lyÏafii z Havlíãkobrodska

odcizil sjezdové lyÏe v hodnotû

témûfi 7 tisíc Kã. Tent˘Ï den vnikl

do neuzamãené lyÏárny v Moráv-

ce zlodûj, kter˘ si odnesl dvoje ly-

Ïe v celkové hodnotû 15 tisíc Kã.

Neznám˘ pachatel ve‰el o den

pozdûji do chodby chaty v Malé

Morávce a z botníku odcizil dva

páry lyÏafisk˘ch bot dohromady

za 7 a pÛl tisíce Kã.

Opraváfi dluÏí majiteli
uÏ pfies rok alarm

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pode-

zfiení z trestného ãinu podvodu,

kterého se mûl dopustit 58let˘

muÏ z Ostravska. Ten provádûl

v listopadu 2004 elektroinsta-

laãní práce v penzionu v Karlo-

vû pod Pradûdem a po dohodû

s majitelem penzionu demonto-

val v kanceláfii ústfiednu poÏár-

ního alarmu v hodnotû pfies 6 ti-

síc Kã za úãelem její opravy. Za

provedení opravy si vyÏádal zá-

lohu ve v˘‰i 2 tisíc Kã a ústfied-

nu si odvezl s sebou. Oprava

a montáÏ poÏárního alarmu mû-

la b˘t provedena do konce roku

2004, do dne‰ního dne v‰ak

i pfies opakované urgence maji-

teli podezfiel˘ muÏ dluÏí jak 

ústfiednu, tak peníze.

Srazili se v zatáãce
V pondûlí 27. února do‰lo

v Janovicích k nehodû vozidel

Citroen a Ford, která se míjela

v úzké zatáãce. ¤idiãi nedodrÏe-

li boãní odstup a boãnû se stfietli.

SráÏka si vyÏádala ‰kody za cel-

kem 75 tisíc Kã. Za pfiestupek

policisté uloÏili obûma fiidiãÛm

blokové pokuty.

Policisté lapili fiidiãe
pod vlivem alkoholu

Na Národní ulici v R˘mafiovû

zastavili 28. února krátce po pÛl-

noci policisté 40letého fiidiãe za

volantem Fordu. V prÛbûhu kon-

troly byl z jeho dechu cítit alko-

hol, proto byl vyzván k dechové

zkou‰ce, která prokázala 1,67

promile alkoholu v krvi.

Jen za leden pfiitom policisté do-

padli takov˘mto zpÛsobem na

Bruntálsku 49 fiidiãÛ, tfii dal‰í

zpÛsobili pod vlivem alkoholu

nehodu. Loni v lednu to bylo do-

konce 56 dopaden˘ch fiidiãÛ pod

vlivem alkoholu a devût, ktefií

zpÛsobili dopravní nehodu.

Z chaty odnesl
i ply‰ové medvídky

Neznám˘ zlodûj se nûkdy mezi

26. listopadem loÀského roku

a 1. bfieznem 2006 vloupal do re-

kreaãní chalupy v Janovicích

a odnesl odtud pfiíklepovou vr-

taãku, elektrickou fietûzovou pi-

lu, elektrické nÛÏky na Ïiv˘ plot,

vysavaã a dokonce i ‰est ply‰o-

v˘ch medvídkÛ. Celkovû tak

vznikla majitelce z Ostravy

hmotná ‰koda za více neÏ 14 ti-

síc Kã.

Ani jeden z fiidiãÛ
neuhnul

Prvního bfiezna do‰lo na zledo-

vatûlé vozovce na ·ternberské

ulici v Bfiidliãné ke sráÏce avie

a autobusu. ¤idiã avie pfii prÛ-

jezdu zatáãkou zachytil bokem

skfiínû o protijedoucí autobus.

Na sráÏce nesou vinu oba fiidi-

ãi, neboÈ ani jeden z nich v úz-

ké zatáãce mezi ledov˘mi bari-

érami nezastavil a nenechal

druhé vozidlo projet. Oba do-

stali na místû blokovou pokutu.

ZpÛsobená ‰koda ãiní celkem

60 tisíc Kã.

O mobil pfii‰la
pfied restaurací

O mobilní telefon pfii‰la 23letá

Ïena z R˘mafiova, kdyÏ 26. úno-

ra veãer uklouzla a upadla pfied

restaurací Pradûd na námûstí

Svobody. Neznám˘ zlodûj vyu-

Ïil toho, Ïe jí pfii pádu z kapsy

bundy vypadl mobilní telefon za

9 tisíc Kã, a pfiístroj si pfiivlast-

nil. Majitelka asi po 10 minu-

tách zjistila, Ïe telefon nemá, ale

po prozvonûní uÏ byl mobil vy-

pnut˘.

Hosty plesu tloukla
po hlavách

V pátek 3. bfiezna zahájil policej-

ní inspektor SKPV Bruntál stíhá-

ní 37leté Ïeny z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin v˘trÏnictví, a to poté,

co na plese Diakonie R˘mafiov

20. ledna slovnû i fyzicky napad-

la jeho úãastníky. V sále a v baru

Stfiediska volného ãasu v R˘ma-

fiovû opakovanû uráÏela hosty

hrub˘mi v˘razy, a dokonce je

tloukla po hlavách.

Do baru si pfii‰el
pro trÏbu

Do baru v Bfiidliãné se v nedû-

li 5. bfiezna vloupal zlodûj. Z pfií-

ruãního skladu odcizil kovov˘

trezor s ãástkou 25 tisíc Kã.

Okradl 
malé snowboardisty

O tom, Ïe na horách nemizí jen

lyÏe, ale i dal‰í vybavení, se

v nedûli 5. bfiezna pfiesvûdãili

mladí rekreanti v Karlovû pod

Pradûdem. V noci ze soboty na

nedûli se vloupal do objektu ly-

Ïafiské ‰koly neznám˘ pachatel

a odnesl si snowboard s vázá-

ním, snowboardové boty a cel-

kem ‰est dûtsk˘ch pfiileb. Zlodûj

zpÛsobil celkovû ‰kodu za 16 ti-

síc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ tisk. mluvãí

PâR Bruntál

Policie âR pátrá po pohfie‰o-

vané osobû: Zdence Ka‰né,
nar. 19. 12. 1937, bytem v
Krnovû, ul. Maxima
Gorkého 8. Tato 69letá Ïena

opustila bez souhlasu lékafiÛ

nemocnici. PfiestoÏe probûhla

velká pátrací akce, policii se

nepodafiilo Ïenu nalézt. Îádá

proto vefiejnost o spolupráci

pfii pátrání.

Îena má ‰tíhlou postavu, mod-

ré oãi, krátké blond vlasy.

Pravdûpodobn˘ popis obleãe-

ní: ãerné bavlnûné kalhoty,

ãern˘ tfiíãtvrteãní kabát, ãern˘

dámsk˘ klobouk, na nohou ‰e-

dé snûhule. Jmenovaná je po-

hfie‰ována od 27. února 2006,

kdy ode‰la bez podepsání re-

versu z nemocnice v Krnovû.

Tam byla hospitalizována od

26. února. V pondûlí 27. února

ode‰la z místa bydli‰tû, kde za-

nechala v‰echny své osobní

vûci, a dosud o sobû nepodala

Ïádnou zprávu. Naposledy by-

la spatfiena téhoÏ dne kolem

13. hodiny u Domova dÛchod-

cÛ na JeÏníku v Krnovû.

Policie Ïádá v‰echny, ktefií od

27. února vidûli paní Ka‰nou

nebo k její osobû ãi pohybu

mají jakékoliv informace, kte-

ré by pomohly k jejímu vypát-

rání, aby kontaktovali kterou-

koli policejní sluÏebnu na lince

158 nebo pfiímo sluÏebnu OOP

âR Krnov na telefonu 554 613

333.

Pátrání po pohfie‰ované osobû



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Koupit psa je jedin˘ zpÛsob, jak získat za peníze lásku.

George Bernard Shaw
Známá i neznámá v˘roãí
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12. 3. V˘znamn˘ den âR - Vstup âR do NATO
13. 3. 1741 nar. Josef II. Habsbursk˘, ãesk˘ a uhersk˘ král, syn Ma-

rie Terezie (zemfi. 20. 2. 1790) - 265. v˘roãí narození

14. 3. 1681 nar. Georg Philipp Telemann, nûmeck˘ hudební skla-

datel (zemfi. 25. 6. 1767) - 325. v˘roãí narození

14. 3. 2001 zemfi. Matûj Kopeck˘, loutkáfi (nar. 4. 11. 1923) - 5. v˘-

roãí úmrtí

15. 3. Mezinárodní den práv spotfiebitelÛ, slaví se od ro-
ku 1983

17. 3. 1896 nar. Josef Sudek, fotograf (zemfi. 15. 9. 1976) - 110. v˘-

roãí narození

17. 3. 1936 nar. Jifií Grygar, astronom - 70. v˘roãí narození

17. 3. 1941 zemfi. Isaak Babel, rusk˘ prozaik (nar. 13. 7. 1894) 

- 65. v˘roãí úmrtí

17. 3. 1976 zemfi. Luchino Visconti, italsk˘ filmov˘ a divadelní re-

Ïisér (nar. 2. 11. 1906) - 30. v˘roãí úmrtí

18. 3. 1986 zemfi. Ludvík A‰kenazy, spisovatel, dramatik a scéná-

rista (nar. 24. 2. 1921) - 20. v˘roãí úmrtí

18. 3. 1996 zemfi. Anna Masaryková, historiãka umûní a vnuãka 

T. G. Masaryka (nar. 3. 4. 1911) - 10. v˘roãí úmrtí

19. 3. 1891 nar. Josef ·íma, malífi (zemfi. 24. 7. 1971) - 115. v˘r. nar.

20. 3. Svûtov˘ den divadla pro mládeÏ
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranûní rasové diskri-

minace - v˘roãí masakru v Sharpeville v JAR roku
1960, slaví se od roku 1977

21. 3. Svûtov˘ den poezie (UNESCO), slaví se od roku 2000
22. 3. Svûtov˘ den vody, od roku 1992 (OSN)
22. 3. 1471 zemfi. Jifií z Podûbrad, ãesk˘ král (nar. 23. 4. 1420) 

- 535. v˘roãí úmrtí

23. 3. Svûtov˘ meteorologick˘ den, v˘roãí zaloÏení Svûtové
meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od
roku 1961

24. 3. 1896 nar. Franti‰ek Tich˘, malífi a grafik (zemfi. 7. 10. 1961) 

- 110. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Radek Huml ................................................................... R˘mafiov

Vojtûch Cita .................................................................... Janovice

Tobias Horváth ............................................................... Ondfiejov

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

AneÏka Kovalãíková - R˘mafiov ......................................... 82 let

Karolina Coufalová - R˘mafiov ........................................... 82 let

Natalia Domanská - R˘mafiov .............................................. 83 let

Hedvika Janeãková - R˘mafiov ............................................ 83 let

Josef Furi‰ - Janovice .......................................................... 84 let

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

Antonín Klusal - R˘mafiov ................................................... 85 let

Emilie Zavadilová - R˘mafiov .............................................. 90 let

Franti‰ek Zigmund - R˘mafiov ............................................. 92 let

Markéta Liebarsová - R˘mafiov ........................................... 93 let

Rozlouãili jsme se
Marie ·afáfiová - R˘mafiov .................................................... 1949

Vladimír Chrásteck˘ - R˘mafiov ............................................ 1943

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen 2006

14. 3. 9.15 a 10.45 kino Panna a netvor - Divadlo Pohádka

Praha - pofiad pro M· + 1. - 5. tfi. Z·

16. 3. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

24. 3. 15.00 kino Matefiinka 2006

29. 3. 18.00 mal˘ sál SVâ Setkání pedagogÛ s pfiedstaviteli

mûsta

6., 15., 20., 29. 3.

10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

7., 16., 21., 30. 3. 

9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

Mûstská knihovna

Bfiezen bude v knihovnû
ve znamení internetu

- internet zdarma pro regist-

rované ãtenáfie

- vzdûlávací kurz pro ty, kdo

chtûjí s internetem zaãít,

kaÏdou stfiedu v mûsíci 

od 9 - 10 hodin

V˘stavy:
do 15. bfiezna - v˘stava obrazÛ Miroslava Morávka

od 20. bfiezna do 30. dubna

ãernobílá fotografie ZdeÀka Habra
v aule Mûstské knihovny R˘mafiov

PÛjãovní doba knihovny:
Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Nová v˘stava v Galerii Octopus
Opavanka Veronika Psotková patfií k tûm

‰Èastn˘m a talentovan˘m mlad˘m lidem, kte-

r˘m se od devadesát˘ch let po pÛlstoletí pÛstu

koneãnû otevfiel svût v˘tvarného vzdûlávání.

Studia na Pedagogické fakultû Univerzity

Palackého v oboru Matematika - v˘tvarná v˘-

chova, znásobená a zúroãená na Fakultû v˘-

tvarného umûní Vysokého uãení technického

v Brnû, v ateliéru akademického sochafie

Michala Gabriela, jsou závidûníhodnou prÛ-

pravou. Nespornû hodné obdivu je i zamûfiení

na plastiku, aãkoli ani kresba a dal‰í techniky

jí nejsou rolí neoranou. Sochafiina totiÏ vedle

fantazie, citu pro kaÏd˘ úkon, tfieba pfii odebí-

rání hmoty ze základního kvádru, a specifické-

ho nadání, ‰ikovnosti a odvahy vyÏaduje téÏ

notnou dávku pofiádné dfiiny. A to nejen pfii

zpracování kamene ãi dfieva, ale tfieba i v hnû-

tení studeného a vlhkého hlinûného tûsta.

Proto smekáme, pravda, není jedinou sochafi-

kou, ale jednou z nemnoha, mûfiíme-li jejich

poãet muÏi.

Vladimír Halla, Olomouãan srdcem i pÛvo-

dem, podobnû jako mnoho dal‰ích umûlcÛ, kte-

fií stále ãastûji volí poklid Jesenicka, je dnes jiÏ

neodmysliteln˘m obyvatelem Staré Vsi se

v‰ím, co k tomu patfií, snad jen jeho kÛÀ, po-

vûstn˘ svou non‰alancí pfii otvírání branky, ny-

ní vzal za vdûk jinou stájí.

SvÛj grafick˘ a malífisk˘ repertoár autor zamû-

fiil na snové veduty mûst a mûsteãek, na váb-

nou a d˘chající mûstskou krajinu, ale i na ne-

ménû poutavé klauny v‰ech kategorií, od ‰a‰-

kÛ-hudebníkÛ po fikané opoziãníky a vtipálky

na vrub pánÛ fieditelÛ. Nyní se vrací k nadãa-

sové grotesknosti high society, jeÏ musí b˘t

vÏdy in. Je stejná, aÈ ji odívá do koufiového 

oparu hospod ãi reprezentativních hotelov˘ch

hal nebo do kost˘mÛ rudolfínského dvora s je-

ho prázdnou nadutostí, evidentní hloupostí 

a arogancí mocn˘ch potentátÛ, s v‰udypfiítom-

n˘mi pleticháfii, ‰picly, poskoky, úlisn˘mi pfii-

sluhovaãi, mudrlanty, ‰a‰kovit˘mi generály

a na‰eptávaãi.

Dfiíve jsme mohli mezi breuge-

lovsk˘m hemÏením tváfií najít

typické rysy znám˘ch hercÛ 

a opût vût‰inou tûch velice inteli-

gentních a váÏen˘ch klaunÛ, ja-

ko je Bolek Polívka ãi bohuÏel

pfiedãasnû zemfiel˘ Slovák

Satinsk˘. Nyní, jako by tro‰ku

zatrpkl, vrhl malífi svou pozor-

nost na na‰e ponûkud narcistické

politiky a jejich dvorní kamarilu,

na ty, ktefií nám nejednou sv˘mi

v˘kony a neomaleností pohnou

Ïluãí. StûÏí jen fiíci, zda jsou 

ochotni pfiijmout ‰pilec s velko-

rysostí vévody nebo naopak

s malostí nafoukaného fieditele

zemûkoule. VÏdyÈ známe Ïivot,

vtip mocn˘m i bezmocn˘m mnohdy uvízne

hluboko v hrdle, aã navenek cení své tesáky

v úsmûvu ãíslo 84. Politická satira, to je u nás

vzácná bylinka, zato pocit kfiivdy, kter˘ tak rá-

di pûstujeme s umanutostí hodné lep‰í vûci, to

je na‰e nejoblíbenûj‰í emoce od rybí hlavy aÏ

po ocas. Je tedy na vás, jak si promítnete po-

stavy, pro nûkoho oblíbené a pro jiného nao-

pak, do sv˘ch názorÛ, ale jednu vûc nemÛÏe 

upfiít autorovi ani jedna strana - dobr˘ humor,

nadhled a znaãná míra laskavosti znásobené

fantazií, lehk˘m ‰tûtcem a inteligencí je spoje-

ní ‰Èastné a sympatické. Mgr. Jifií Karel

Repro: Vladimír Halla
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Kluzi‰tû R˘mafiov
Po - Pá   15.15 - 17.15
So - Ne   13.00 - 17.00

(V dobû hokejového zápasu o víkendu
je hodina bruslení pro vefiejnost

posunuta od 16.30 - 19.30)

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den
od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;

soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00
Podrobné informace 

na www.hotelslunce.jeseniky.com

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,

horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.

MasáÏe - sauna
Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(u Edrovického rybníka)

Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)15.00 - 21.00

LyÏafisk˘ vlek Na Stráni - R˘mafiov
Po - Pá  14.00 - 17.00
So - Ne  9.00 - 17.00

(Upozornûní: vlek je v provozu za pfiedpokladu
minimálního poãtu 10 lyÏafiÛ)

VODNÍ AEROBIK
V KRYTÉM BAZÉNU V B¤IDLIâNÉ

KDY? - kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00

POMÒCKY - aqua rukavice a pásy - v cenû cviãení

Cviãení napomáhá ke sníÏení hladiny krevního tlaku,
ke zlep‰ení srdeãní funkce a ke zrychlení hojiv˘ch

procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.
Cviãení je vhodné pro v‰echny vûkové

i váhové kategorie.

Informace na tel.: 737 241 299

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

sobota 11. bfiezna 19.30

·ílení
Filosofick˘ horor (âR 2005)

Blázinec, ve kterém se odehrává jádro pfiíbûhu, je alegorií této civili-

zace. Film Jana ·vankmajera volnû motivovan˘ povídkami Edgara

Allana Poea a Ïivotem mark˘ze de Sade. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 18. bfiezna 19.30

Mrtvá nevûsta Tima Burtona
Animovan˘ horor (USA 2005)

Láska hroby pfiená‰í! Animovan˘ film sleduje pfiíbûh mladého

Viktora, kter˘ je vtaÏen do podsvûtí, kde je oÏenûn s tajemnou mrt-

vou nevûstou. Jeho skuteãná nevûsta na nûj zatím ãeká v fií‰i Ïiv˘ch. 

Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 19. bfiezna 17.00

Andûl Pánû
Pohádka (âR 2005)

Andûl Petronel zkazí v‰echno, na co sáhne. Nakonec urazí i samotné-

ho Boha a je vyslán na zem, aby napravil jednoho hfií‰níka, jinak sám

skonãí v pekle. JenomÏe na zemi se Petronel chová jako slon v porce-

lánu. Zachrání ho nûco pfied peklem? ReÏie: J. Strach; hrají: I. Trojan,

J. Barto‰ka, K. Issová, O. Navrátil, J. Somr. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 25. bfiezna 19.30

Îít po svém
Drama (USA 2005)

Pfiíbûh ranãerské rodiny, která byla rozdûlena a nyní se snaÏí zahojit sta-

ré rány a odpustit. Hvûzdnû obsazené drama o ztrátû a nalezení smyslu

Ïivota. Hrají: R. Redford, J. Lopez, M. Freeman. Pfiístupn˘ od 15 let
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Zde musíme navázat na star‰í sé-

rii textÛ o Janu Kobylkovi

z Kobylí, posledním svûtském

drÏiteli panství. Proto se ponû-

kud vraÈme. Víme, Ïe Jan

Kobylka byl velmi horliv˘ lute-

rán a úãastnil se stavovského po-

vstání proti HabsburkÛm v fia-

dách moravského direktoria, tj.

stavovské vlády povstalcÛ, jako

diplomat. Víme v‰ak téÏ, Ïe si

dfiíve zvlá‰tû u krále Matyá‰e vy-

slouÏil vysoké uznání a dÛvûru

za spolehlivost, coÏ moÏná zãás-

ti zúroãil po ztracené vûci stavÛ,

a nejspí‰e se trochu pfiiãinil i mo-

ravsk˘ zemsk˘ správce kardinál

Karel z Dietrichsteina.

Jisté je, Ïe zprvu Kobylka o pan-

ství pfii‰el císafisk˘m dekretem

v bfieznu 1622, ale ten nevzpo-

míná kupodivu konfiskaci v sou-

vislosti s rebelií jako u jin˘ch,

ale jako dÛvod uvádí majitelovo

zadluÏení. Jan v‰ak prokázal, Ïe

je dÛvod záboru myln˘, a pan-

ství získal obratem zpût a jiÏ

v lednu 1623 se rozhodl celé ne-

jisté zboÏí prodat za nemalou

ãástku 200 000 zlat˘ch velmist-

rovi fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ, arci-

vévodovi Karlu Franti‰ku

Habsburskému. Nevíme, zda tak

uãinil pod nûjak˘m nátlakem, ãi

z vlastního rozhodnutí, ale na-

padnout legalitu obchodu nelze.

Problémem v‰ak bylo dohodnu-

tou ãástku získat. ¤ád, o nûmÏ

jiÏ víme, Ïe se stal habsbursk˘m

leníkem a jakousi rodovou fieho-

lí panující dynastie, se nacházel

na novém vzestupu a znaãnû

zbohatl, ale spí‰e formálnû, ne-

boÈ byl nucen poskytovat císafii

za jeho pfiízeÀ a pomoc v˘razné

pÛjãky. Insolventní fií‰e utrácejí-

cí ohromné ãástky na armádu,

jeÏ mûla zachovat její moc

v Evropû, byla velmi proÏlukl˘m

dluÏníkem a vûfiitelé volili nej-

rÛznûj‰í úskoky, aby se dostali

zpût alespoÀ k zapÛjãené ãástce

ãi její ãásti, na úroky vût‰inou

radûji rezignovali. Velmistr po-

Ïadoval zcela po právu, aby císafi

umofiil ãást dluhu tím, Ïe vyplatí

Kobylkovi fieãenou ãástku ze

státní pokladnice. DonuÈte v‰ak

platit hlavu státu ãi stát vÛbec,

jak smû‰né, vûc se zdrÏovala aÏ

do Kobylkovy smrti, takÏe se

k dojednan˘m penûzÛm jiÏ asi

nikdy nedostal a není zcela jas-

né, zda alespoÀ nûco obdrÏeli ti

jeho dûdicové, ktefií zÛstali vûrní

panovnickému domu.

Velmistr a zároveÀ vratislavsk˘

biskup Karel Rakousk˘ (1618-

24) si nov˘ch panství velmi ce-

nil, a proto se pokusil pfienést své

sídlo na bruntálsk˘ zámek, ale

ten byl znaãnû zanedban˘, a jak

se pozdûji ukázalo i velmi nekva-

litnû pfiebudovan˘ dfiívûj‰ími pá-

ny ze star‰ího mûstského hradu.

Následky ‰patnû odvedené práce

se projevovaly i pozdûji a ãasem

vyÏádaly znaãné náklady na re-

konstrukce, nûkteré problémy

vytrvaly aÏ dodnes. Cena za pfie-

budování stavby na reprezenta-

tivní sídlo pfiedstavitele pfiedního

fiádu monarchie v‰ak dosahovala

takové v˘‰e, Ïe nakonec nov˘

velmistr Johann Eustach z West-

eranchu (1624-27) na nové sídlo

rezignoval a spravoval obû pan-

ství, povaÏované zprvu za jedi-

nou komorní komendu pod pfií-

mou správou velmistra, od roku

1625 nadlouho pomocí fiádov˘ch

místodrÏících.

Prvním z nich byla známá osob-

nost tfiicetileté války, houÏevnat˘

správce niského panství Jifií
Vilém z Elkershausenu (1590-

1654), zvan˘ Klüppel ãi Klippel

(pfiezdívku, jeÏ zní ãesky „hrub˘

klacek“, sice zdûdil po sv˘ch ra-

biátsk˘ch pfiedcích, av‰ak sám

drsn˘ voják nejspí‰e daleko od

rodového stromu nepadl). Nemûl

lehkou situaci a bylo tfieba znaã-

né energie, aby odolal tlaku

Karla z Liechtensteina, kníÏete

opavského a krnovského, kter˘

odmítal jakoukoli mocenskou

enklávu na sv˘ch územích. Od

roku 1607 totiÏ drÏel právo kon-

fiskace na Opavsku a Krnovsku,

kam panství bruntálské patfiilo,

a spory se táhly aÏ témûfi do kon-

ce Elkershausenova místodrÏi-

telství (1641), do roku 1639, kdy

se stalo panství pfiím˘m lénem

ãeského krále.

Ke v‰emu pfiibyly i dal‰í nemalé

starosti, Elkershausen totiÏ pfie-

vzal funkci právû na poãátku vál-

ky dánské. Dánové poraÏení

u Dessavy poblíÏ Lipska zmûnili

smûr útoku a zamífiili do Slezska

a na Moravu. Proto nechal

Elkershausen zpevnit bruntálské

hradby, ale k jejich obsazení mohl

uÏít pouh˘ch dvacet mu‰ket˘rÛ.

ObtíÏnou obranu navíc kompliko-

vali místní mû‰Èané, ktefií odmíta-

li poslu‰nost fiádu, dokonce i s nû-

kter˘mi Klippelov˘mi vojáky.

Chab˘ odpor tak dánsk˘ nápor

20. záfií 1626 nezadrÏel a Bruntál

padl do rukou protivníkov˘ch od-

dílÛ Ranzowa a Baudissinova plu-

ku. Klippel se je‰tû pokusil bránit

poslední stfiedisko odporu na

zámku, ale nakonec zvolil i on je-

dinou moÏnost - nevydafien˘ útûk.

Dán‰tí vojáci jej dostihli dfiíve,

neÏ opustil pfiedmûstí. Zajat˘ mís-

todrÏící se ocitl ve vûzeÀské kob-

ce opavské radnice. V luterán-

ském Bruntálu jej nahradil hejt-

man Bruntálsk˘ch z Vrbna Jan

Höpper z Abersbachu.

Ba ani pevnûj‰í Sovinec, o nûmÏ

se Klippel domníval, Ïe jej bude

snadnûj‰í hájit, nepfiinesl fiádu

‰tûstí a jeden z nejstateãnûj‰ích

a nejschopnûj‰ích stavovsk˘ch

generálÛ, nyní ve sluÏbách

DánÛ, Petr Arno‰t z Mansfeldu

(1580-1626) rovnûÏ bez vût‰ích

problémÛ zdolal 25. fiíjna 1626

po léta zanedbané fortifikace há-

jené nevelkou posádkou za nej-

spí‰e nikoli rozhodující pomoci

r˘mafiovské mûstské hotovosti.

V uvedené souvislosti nelze ne-

zmínit, Ïe luteránské dánské jed-

notky vedené mnoha dal‰ími ães-

k˘mi i nûmeck˘mi stavovsk˘mi

dÛstojníky, ktefií do nevelkého

severského království emigrova-

li, získaly sympatie místních sou-

vûrcÛ, ktefií v nich právem vidûli

své osvoboditele. Dánové ro-

zumn˘m jednáním získali spo-

jence. Sovinec i okolí nakonec

padly v plen vítûzi a jeho dranco-

vání, téÏ ze Sovince poprvé od-

jíÏdûly vozy s kofiistí, nejspí‰e

zbraní, ale i cenného vybavení,

penûz a zásob. 

Je tragédií, Ïe malá zemû

z Jutského poloostrova nemohla

pozdûji unést váhu války s kato-

lickou Ligou v ãele s rakousk˘mi

a ‰panûlsk˘mi Habsburky, drÏite-

li mocn˘ch evropsk˘ch i americ-

k˘ch drÏav, „nad nimiÏ slunce

nezapadalo“, a bez pomoci roz-

hádané a neschopné Unie nako-

nec rezignovala na dal‰í odpor.

Na panstvích se udrÏeli Dánové

aÏ do ãervence 1627, kdy je vy-

hnala vojska jednoho z nejgeni-

álnûj‰ích vojevÛdcÛ tfiicetileté

války, moravského ‰lechtice

Albrechta z Vald‰tejna, nakrátko

plukovníka zemské hotovosti,

kter˘ reálnû ohodnotil moÏnosti

i vratkost protihabsburské koali-

ce v ãeské válce a proradnû zmi-

zel i s vojenskou pokladnicí do

Vídnû do sluÏeb císafie Ferdi-

nanda II. Právû Vald‰tejn téÏ vy-

mûnil Klippela za dánského ka-

pitána-vyzvûdaãe a tak mu po-

mohl na svobodu.

Válka s Dány dospûla k zlomu

a nemalou mûrou k tomu pfiispû-

la i neãekaná smrt Mansfeldova

na konci listopadu a jeho spojen-

ce Jana Arno‰ta Sasko-v˘mar-

ského. Jejich vojska ustoupila na

severov˘chodní Moravu, kde se

spojila se vzboufien˘mi Valachy,

ale i tam je Albrecht z Vald‰tejna

dostihl a vytlaãil do Branibor

(dne‰ní Prusko). Dánsk˘ pokus

ohrozit VídeÀ tak nevy‰el ani

s pomocí uhersk˘ch vzboufiencÛ

magnáta Gabora Bethlena. Roku

1628 jiÏ Dánové ztratili vût‰inu

sv˘ch dobyt˘ch území, proti-

habsburská koalice se rozpadla

a 11. ãervna 1629 zaãal fungovat

lübeck˘ mír, jenÏ dánskou fázi

ukonãil. NeÏ jiÏ 1630 nastala

dal‰í etapa, válka ‰védská. 

Mgr. Jifií Karel

¤ádové statky na severní Moravû a ve Slezsku do konce války dánské
Z historie

Akkon, dle stfiedovûk˘ch kronik v díle F. A. de Naberata: Historie des
Chevaliers etc., Paris 1609. Okrsek nûmeck˘ch rytífiÛ oznaãen ‰ipkou.
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¤eãi se vedou ...

Premiéra nové hry, kterou kaÏd˘

rok nazkou‰í r˘mafiovsk˘ ochot-

nick˘ spolek Mahen, je vÏdy v˘-

znamnou spoleãenskou událostí.

Svûdãí o tom hledi‰tû zaplnûné

tak, jak se to na kulturních akcích

v na‰em mûstû nevidí zrovna

ãasto, i více ãi ménû spoleãensky

obleãené diváctvo, v jehoÏ fia-

dách je moÏno spatfiit i dámy od-

váÏné, které vyráÏejí do nepoho-

dln˘ch sedaãek kinosálu ve ve-

ãerních ‰atech a na jehlov˘ch

podpatcích. Nejinak tomu bylo

27. února pfii premiéfie hry Neila

Simona ¤eãi, aãkoliv ani nyní

nechybûli v publiku lidé praktic-

ky zaloÏení, ktefií volili oblek le-

Ïérní, ba sportovní, vûdomi si to-

ho, Ïe mûstské kino pfiipomíná

(nûkdej‰í) divadlo jen vzdálenû.

Tato poznámka na okraj je zde

pouze proto, Ïe herci Mahena

v ãele s reÏisérkou Hanou

Vystrãilovou letos nastudovali

pfiedstavení, které by se mohlo

s úspûchem hrát nejen ve skrom-

n˘ch r˘mafiovsk˘ch pomûrech,

ale i na prknech nûkterého z opra-

vdov˘ch divadel v okolních mûs-

tech a po nûkolika „dopilova-

cích“ zkou‰kách dost moÏná i na

festivalu amatérského divadla.

Základem úspûchu je v˘bûr hry

a pfii tom mûla reÏisérka tentokrát

‰Èastnou ruku. PfiestoÏe zvolila

tradiãnû komedii, kter˘Ïto Ïánr

se stal urãit˘m kli‰é r˘mafiovské-

ho jevi‰tû, vybrala komedii chyt-

rou, sviÏnou a pomûrnû nároã-

nou, plnou vtipn˘ch situací, prÛ-

povídek, ale i rozmanit˘ch lid-

sk˘ch charakterÛ, v níÏ navíc ne-

chybûl tragikomick˘ podtext,

kter˘ hfie dodal hloubku.

Neil Simon, autor mnoha slav-

n˘ch kusÛ, jako Bosé nohy v par-
ku, Podivn˘ pár, KaÏd˘ má svého
Leona ãi ...vstupte!, vytvofiil

v komedii ¤eãi (1988) mal˘ la-

boratorní experiment, kterému

podrobil ãtyfii manÏelské páry

z lep‰í spoleãnosti. Charley

a Myra (které po celou dobu

pfiedstavení nespatfiíme) pozvou

na oslavu 10. v˘roãí svatby své

nejbliÏ‰í pfiátele. Jak uÏ to b˘vá,

nûktefií dorazí dfiív, nûktefií

s men‰ím ãi vût‰ím zpoÏdûním.

První dvojice, advokát Ken

Gorman (Pavel Hejsek) a jeho

Ïena Chris (Vlasta Vykrutíková),

v‰ak naleznou dÛm oslavencÛ

v podivném nepofiádku. Personál

i paní domu jsou pryã, na párty

není nic pfiipraveno a Charley se-

dí ve svém pokoji s prostfielen˘m

uchem. Ken povaÏuje jeho zranû-

ní za dÛsledek pokusu o sebe-

vraÏdu a vzhledem k tomu, Ïe

Charley je námûstkem newyor-

ského starosty, rozhodne se celou

záleÏitost utajit. Pfiivolan˘ lékafi

je pod pracnû vykonstruovanou

záminkou zase odvolán a noví

hosté - Lenny (Jifií Koneãn˘)

a Claire (Radka Koláriková)

Ganzovi - nejprve sly‰í snÛ‰ku

mal˘ch lÏí, aby se zbyteãnû ne-

pÛsobil rozruch. Situace se tím

bohuÏel pouze pozdrÏí, ale nevy-

fie‰í, a tak se s dal‰ími pfiíchozími

lÏi vr‰í na sebe jako patra domeã-

ku z karet, kter˘ hrozí kaÏdou

chvíli spadnout.

Postavy jsou na poãátku vystave-

ny neobvyklé situaci hodné ab-

surdního dramatu. Pfiicházejí na

veãírek, kde je nikdo neãeká,

hostitelé je nevítají, personál ne-

obsluhuje, není pfiichystáno ani

poho‰tûní. Divák mÛÏe sledovat,

jak se zachovají. A ony nezkla-

mou, svefiepû se drÏí sv˘ch lÏí

a rádoby uvûfiiteln˘ch vysvûtlení

podivné situace, zÛstávají na ve-

ãírku a chovají se jakoby nic.

Snad ze zvûdavosti, snad z potfie-

by dostát pfiedepsanému ceremo-

niálu. Nakonec se rozhodnou 

oslavit v˘roãí bez oslavencÛ.

V kuchyni najdou potraviny a sa-

mi uvafií slavnostní veãefii, sami

si nalévají drinky, sami se obslu-

hují (pfiitom si nûktefií z nich zpÛ-

sobí drobná poranûní). Hostitelé

jako by jim ani nechybûli, nao-

pak jejich nepfiítomnost je pi-

kantním námûtem ke konverzaci.

Nikdo z pfiítomn˘ch se ani ve

chvíli, kdy vyjde najevo dÛvod,

nezachová rozumnû a nepfiivolá

pomoc zvenãí. Naopak, v‰ichni

se svornû snaÏí celou vûc ututlat

pfied vnûj‰ím svûtem, pfied dokto-

rem Dudleyem v telefonu i pfied

policisty, ktefií vstupují na scénu

v samotném finále a uÏ uÏ se zda-

jí b˘t strÛjci rozuzlení. Ale to stá-

le nepfiichází. Îádná z verzí, kte-

ré si postavy bûhem veãera vyfa-

bulovaly, není potvrzena ani vy-

vrácena a divák se vÛbec nedo-

zví, jak to vlastnû bylo. Snad to

ani není dÛleÏité. VÏdyÈ by se

mezi v‰emi tûmi moÏn˘mi prav-

dami jedna navíc stejnû ztratila.

Charleyho hosté pfiedstavují zají-

mavou sbírku lidsk˘ch typÛ.

Najdeme mezi nimi chladno-

krevné kariéristy, infantilní dob-

ráky, hysterky i klepny. KaÏdá

z dvojic má své osobní problémy,

které mimodûk vyplouvají na po-

vrch, Ïárlivé manÏelky i znudûní

manÏelé se ha‰tefií jako drÛbeÏ,

nakonec ale musí spojit síly, aby

z prekérní situace vyvázli se

zdravou kÛÏí. Jejich povahy v‰ak

nejsou hlavní ãi jedinou pfiíãinou

absurdního chování. To, jak ne-

standardnû oÏehavou situaci

s postfielen˘m Charleym fie‰í, vy-

pl˘vá spí‰e z jejich vztahu k nû-

mu. Vystupují zde jako jeho nej-

bliÏ‰í pfiátelé, ale jak blízk˘m

pfiítelem asi mÛÏe b˘t vá‰ práv-

ník, daÀov˘ poradce ãi osobní

psychoanalytik? KaÏd˘ z nich

o vás v jistém ohledu ví v‰echno,

ale je to dostateãn˘ základ pro

pfiátelství? A koho nebo co tito

„pfiátelé“ svou mlãenlivostí

vlastnû chrání?

Dialogy napsané jako vtipné

konverzaãní pfiestfielky i ‰iroká

paleta charakterÛ byly velkou

v˘zvou pro r˘mafiovské ochotní-

ky, v˘zvou, jeÏ by znamenala

tvrd˘ ofií‰ek i pro profesionály.

Nicménû herci Mahenu na ni od-

povûdûli vesmûs velice dobfie.

Asi nejvyrovnanûj‰í dvojici vy-

tvofiili Jifií Koneãn˘ jako daÀov˘

poradce Lenny a Radka Kolári-

ková coby jeho Ïena Claire. Na

v˘konu Jifiího Koneãného byla

znát profesionální zku‰enost,

která se nejlépe projevila v závû-

reãném Lennyho monologu.

Herec v‰ak pfii premiéfie dopro-

vázel projev své postavy moÏná

zbyteãnû pfiemr‰tûn˘mi grimasa-

mi, a i proto mezi muÏsk˘mi po-

stavami sv˘m zcela pfiirozen˘m

projevem mnohem lépe vynikl

Pavel Hejsek jako Chris Gorman.

Z Ïensk˘ch postav zaujala Radka

Koláriko-vá, která rolí znudûné

dámy z lep‰í spoleãnosti, která

má vÏdy po ruce ironickou po-

známku na adresu sv˘ch spolu-

hráãÛ, doufejme natrvalo opusti-

la dráhu kfiehk˘ch naivek. Právû

postava Claire mûla v repertoáru

nejlep‰í fóry a hereãka je dokáza-

la v‰echny prodat.

Tradiãnû kvalitní v˘kon pfiedved-

la Vlastimila Vykrutíková v roli

Chris Gormanové a velmi pfie-

svûdãivá byla i Karamela Cu-

sacková, kterou ztvárnila Helena

Papajová, jíÏ lze vytknout snad

jen to, Ïe obãas nechává zanik-

nout svou repliku ve smíchu obe-

censtva. Její muÏsk˘ protûj‰ek,

mírnû dûtinského psychoanalyti-

ka Ernieho Cusacka, si zahrál

Zdenûk Vodiãka. Nejmlad‰í tan-

dem, ambiciózního politika

Glenna Coopera a jeho Ïárlivou

manÏelku Cassie, vytvofiili Pavel

Kon‰tack˘ a Ludmila Ondra-

‰íková, odchovankynû dramatic-

kého oboru r˘mafiovské ZU·,

která se v fiadách Mahenu objevi-

la úplnû poprvé. Její v˘kon lze

vzhledem k jejímu vûku hodnotit

jen tûÏko, struãnû lze fiíci, Ïe pro

roli hysterické „stíhaãky“ jí

zkrátka chybí jisté Ïivotní zku‰e-

nosti, nicménû pokud tento mla-

d˘ talent zÛstane Mahenu vûrn˘,

mÛÏe pro nûj znamenat velkou

posilu.

Ve vedlej‰ích rolích policistÛ,

pfiísného Welche a iniciativního

asistenta Pudneye, se pfiedstavili

Vratislav Koneãn˘ a Petr BoÏek,

hlas Myry, kter˘ vystupujíc zpo-

za dvefií do sklepa celou hru vy-

pointoval, propÛjãila záhadnû

zmizelé hostitelce Jana Ga‰pe-

ráková.

Suma sumárum pfiinesla komedie

Neila Simona r˘mafiovsk˘m 

ochotníkÛm velkou pfiíleÏitost 

uplatnit své herecké schopnosti.

Byl to kus opravdu nároãn˘, pro-

toÏe ‰lo nejen o to udrÏet rychlé

tempo dvouhodinového pfiedsta-

vení, vyuÏít v‰echny vtipné situa-



Sedût na vrátnici cel˘ den a pou‰tût do budovy

pouze osoby povolané je nesmírnû namáhavé

a únavné. Proto také vût‰inou tito lidé trpí ja-

k˘msi komplexem ménûcennosti, neboÈ jejich

práce není patfiiãnû docenûna, pfiiãemÏ dÛleÏi-

tost této funkce je zfiejmá.

Îil jednou jeden vrátn˘, kter˘ se ale od vût‰i-

ny jemu pfiíbuzn˘ch znaãnû li‰il. Prosedûl ce-

l˘ svÛj Ïivot, aÏ mûl z toho sezení hrb. Pfiesto

Ïádn˘m viditelnûj‰ím komplexem netrpûl

a ani si svou nedocenûnost na druh˘ch nevy-

léval. Byl krásn˘, ale pfiedãasnû zestárnul.

Jako mlad˘ musel b˘t velice pfiitaÏliv˘, av‰ak

sezení na jednom místû z nûj udûlalo odkvet-

lého seladóna, kter˘ mûl ke v‰emu ohnutá zá-

da. Jmenoval se Hud Bayen, ale známí z di-

vadla, kde pracoval, ho oslovovali jen jmé-

nem kfiestním.

Pro‰edivûl˘ pan Bayen byl star˘ mládenec

a svou pracovní smûnu strávil obvykle poku-

kováním po televizi nebo lu‰tûním kfiíÏovek,

pfiiãemÏ kdyÏ ho nûkdo potfieboval, okamÏitû

v‰eho zanechal a snaÏil se svÛj úkol splnit co

nejsvûdomitûji. Hud Bayen byl úsluÏn˘, tich˘

a nenápadn˘. Byl to dobrák, kterému se vlast-

nû nedalo nic vytknout. MoÏná jen jeho pode-

zfielá samota a z ní vypl˘vající zatuchl˘ pach,

jenÏ je pro staré lidi tak typick˘. 

Hud Bayen se uÏ nedokázal radovat, protoÏe

uÏ ani nebylo z ãeho. Nej‰Èastnûj‰í okamÏiky

proÏil v dûtství a poté, co se stal dospûl˘m, to

‰lo od desíti k pûti. V‰ichni pfiátelé a bliÏní mu

postupnû díky pfiirozenému v˘voji ãi ne‰Èast-

n˘m náhodám ode‰li, zb˘val uÏ jenom on.

Nechtûl v‰ak sv˘mi problémy zatûÏovat okolí,

a proto se snaÏil na pfiíchozí umûlce a jin˘ per-

sonál usmívat.

V pondûlí si bral své oblíbené kárované sako,

které si bral i v nedûli, kdy mûl voln˘ vstup na

pfiedstavení, v úter˘ si oblékl tmavû zelen˘

svetr, ve stfiedu hnûdou ko‰ili, od ãtvrtka do

soboty pak nepravidelnû stfiídal ‰aty z pondûl-

ka aÏ stfiedy. Mûl také troje kalhoty jedny ‰edé

a dvoje hnûdé - ty podle nálad téÏ bez fiádu ob-

mûÀoval - do divadla se v‰ak ke károvanému

saku hodily jen ty ‰edé. Do práce si bral svaãi-

nu i obûd - podobn˘ princip se t˘kal i pfiípravy

druhu jídla. Jen termoska s ãajem obsahovala

stále stejn˘ druh ãaje.

Hud Bayen mûl podle toho, co mûl zrovna na

sobû, identicky zafiízen˘ den. V pondûlí mûl ká-

rovanou náladu a sny, ve stfiedu napfiíklad ko‰i-

laté chování a hnûdé pocity. AÏ na to, Ïe

Bayenovy sny mûly jakousi formu, náladu ãi

odstín, nemûly takfika Ïádn˘ dûj ani obsah. Hud

si je proto nemohl vykládat, ani se na nû tû‰it.

Barevné sny ho zaãaly trápit uÏ v pubertû.

Zprvu se budil, protoÏe jednostranné zatíÏení

mozku ‰kodilo klidnému odpoãinku, ale po-

zdûji si zvykl a nauãil se na sny nemyslet.

Pfiesto u nûj pfietrval pocit ãásteãného vûdomí -

pocit, Ïe je stále vzhÛru a Ïe vlastnû vÛbec ne-

spí a jen se mu pfied oãima mihotají barvy

a vzory. AlespoÀ jedenkrát za noc byl uji‰tûn,

Ïe je po smrti a Ïe vzorce kolem nûj pfiedstavu-

jí posmrtn˘ nekoneãn˘ prostor bez ãasu. KdyÏ

se probudil, zjistil, Ïe stále je‰tû Ïije, a usmys-

lel si, Ïe aÏ se mu to v pfií‰tím snu zase pfiihodí,

musí si fiíct, Ïe je to jen sen. VÏdycky se mu

v‰ak stalo to samé a znovu se octnul v ãasovû

neomezeném pfiesvûdãení, Ïe jiÏ není naÏivu.

To mu utkvûlo v pamûti a Hud Bayen zaãal po-

chybovat o tom, Ïe reálnû Ïije. Myslel si, Ïe do

práce se chodí po smrti stejnû jako za Ïivota,

a nevûdûl uÏ, co je vlastnû Ïivé a co mrtvé.

Ráno se v‰ak podíval do zrcadla, a kdyÏ se na-

hmatal, promluvil a rozpoznal, Ïe stárne, po-

chopil, Ïe je v‰e pfii starém. JenÏe z toho nemûl

velkou radost, spí‰ z toho byl pûknû smutn˘.

V práci pak v˘jimeãnû nelu‰til kfiíÏovku a ne-

díval se ani na televizi, a místo toho pfiem˘‰lel.

Zjistil, Ïe potfiebuje zmûnu. Nûjakou velkou,

v˘raznou zmûnu, která pfiekryje dosavadní

barvy jeho Ïivota. Na‰etfií si peníze a pojede

do ciziny nebo poÏádá o jinou práci nebo si na-

jde milenku a zaãne cviãit. Pak se ale zarazil,

kdyÏ si uvûdomil, Ïe o to usiluje cel˘ svÛj Ïi-

vot. Nikdy to v‰ak nedokázal. Buì mu v tom

bránila spoleãnost, jeho strach a obavy nebo

konvence. Nedokázal udûlat velk˘ krok, pro-

toÏe se ho bál. Mûl strach, Ïe mu nûkdo nûco

udûlá nebo Ïe pfiijde o svÛj zabûhnut˘ systém

a klid. Îít sám je totiÏ stra‰nû sobecké. Dospûl

tedy k závûru, Ïe to chce men‰í, nenápadnûj‰í

zmûnu. Tfieba nov˘ úães nebo nov˘ svetr ãi sa-

ko. Ano, to je ten správn˘ smûr, uji‰Èoval se

v duchu Hud Bayen, vÏdyÈ v˘razné zmûny nás

ãekají na onom svûtû - vÏdyÈ sama smrt je po-

fiádná zmûna! Na co mûnit vûci kolem nás,

kdyÏ to, Ïe jsme na zemi, stejnû nezmûníme?

Hrbat˘ Hud si sám sebe pfiedstavil, jak se opa-

luje na ostrovû v Tichomofií, a utvrdil se, Ïe ce-

stovat nepotfiebuje. Takovou exotiku znal dob-

fie z ãasopisÛ a televize, pocit sálajícího slunce

si dokázal pfiedstavit pfii zavfien˘ch oãích nebo

si jej nahradit v létû na balkónû. A milenka?

Îena? Na co? Je‰tû by kvÛli ní musel zaãít cvi-

ãit! S hrbem se stejnû nikomu nelíbí a ten hop-

sáním pfii muzice jen tak nezmizí. UÏ na to de-

finitivnû pfii‰el. Koupí si vícebarevn˘ svetr

a klavírní koncert P. I. âajkovského.

Mûl ze v‰eho obrovskou radost, kdyÏ to za-

koupil, a cítil, Ïe do nového Ïivota vstoupily

nové zvuky a barvy. Veãer se promenádoval

po bytû v novém svetru a dokola si pou‰tûl su-

gestivní místa klavírního koncertu. Takhle

‰Èastn˘ se necítil od puberty. K tomu svítilo

slunce a ptáãci zpívali. Hotov˘ ráj. ¤ekl si, Ïe

takhle to bude dûlat kaÏdou stfiedu. Koupí si

nûco na sebe a pro sebe.

Pfií‰tího rána Hud Bayen do práce nepfii‰el.

Tent˘Ï den veãer ho na‰li mrtvého na posteli

v jeho bytû, jak leÏí na posteli v modrozeleném

svetru s peãlivû sloÏen˘ma rukama. Kupodivu

zmizel jeho hrb. Îe by pfiece jenom cviãil pfii

váÏné hudbû?
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-

terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-

ním a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

próza
Jifií Zygma: Zmûna

ce i slovní humor a zároveÀ pfie-

svûdãivû ztvárnit jednotlivé cha-

raktery, ale navíc udrÏet v divá-

kovi vûdomí onoho tragikomic-

kého, ba absurdního pozadí celé-

ho pfiíbûhu. Simonovy postavy se

chaoticky zaplétají do sítû smy‰-

lenek, coÏ vyvolává boufiliv˘

smích, na druhou stranu fakt, Ïe

jim tento nepfiirozen˘ stav docela

vyhovuje, Ïe má pro nû fikce vy-

tvofiená v fieãi stejnou hodnotu ja-

ko realita, probouzí mrazení v zá-

dech, stejnû jako to, Ïe pod v‰ím

pozlátkem spoleãenského posta-

vení se dokáÏou porvat jako psi.

Mahen v leto‰ní sezónû nabídl

v˘jimeãnû kvalitní pfiedstavení.

Na závûr zb˘vá jen znova podo-

tknout, Ïe by se s ním nemusel ãi

spí‰e nemûl ost˘chat vyrazit za

hranice R˘mafiova a mnohem 

efektivnûji tak zúroãit mûsíce

práce, které za ním stojí. ZN
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Bezpeãnostní rada kraje zasedala kvÛli ptaãí chfiipce
Bezpeãností rada Moravskoslez-

ského kraje na úterním (7. 3.)

mimofiádném jednání pfiijala po-

stup pfii potvrzení ptaãí chfiipky

(onemocnûní drÛbeÏe a volnû Ïi-

jícího ptactva) na území kraje.

Vedoucí sloÏkou integrovaného

záchranného systému v tako-

vémto pfiípadû je krajská veteri-

nární správa, zodpovûdnou oso-

bou pak její fieditel. Bezpeã-

nostní rada v úter˘ 7. bfiezna pro-

jednala systém fiízení zásahu

a doporuãila ochranná opatfiení

pfii v˘skytu ptaãí chfiipky na úze-

mí kraje, o postupy bude dopl-

nûn krizov˘ plán kraje. Bezpeã-

nostní rada také doporuãuje sta-

rostÛm obcí úãast na ‰koleních

pofiádan˘ch v tûchto dnech vete-

rinární správou.

Bezpeãnostní rada kraje vychá-

zela z manuálu bezpeãnostní ra-

dy státu a Státní veterinární sprá-

vy âR, obû instituce zvefiejnily

plány na konci února. Pokyny

jsou také v souladu s evropsk˘mi

smûrnicemi. Kraj musí mít vy-

pracovan˘ postup fie‰ení kaÏdé

krizové situace, tedy i v˘skytu

ptaãí chfiipky. V posledních

dnech hlásily v˘skyt onemocnû-

ní ptaãí chfiipkou v‰echny zemû

sousedící s âeskou republikou.

„Zatím jsme na území republiky
ani na‰eho kraje nezaznamenali
Ïádné podezfiení na ptaãí chfiip-
ku a nemáme hlá‰en˘ Ïádn˘ po-
zitivní v˘sledek vy‰etfiení uhynu-
l˘ch ptákÛ ãi drÛbeÏe, ale je nut-
né se i na tuto moÏnost vãas pfii-
pravit a stanovit si, kdo ponese
za co odpovûdnost a jaké budou
úkoly jednotliv˘ch sloÏek inte-
grovaného záchranného systé-
mu. Na tom jsme se dohodli
dnes. Koordinátorem akcí v ta-
kovémto pfiípadû bude na‰e kraj-
ská veterinární správa,“ pfiiblíÏil

hejtman kraje a ‰éf bezpeãnostní

rady EvÏen To‰enovsk˘. „Je tfie-
ba také zdÛraznit, Ïe jde o plán
veterinární a jeho cílem je zame-
zit pfienosÛm viru do chovÛ drÛ-
beÏe,“ dodal hejtman. Podle

Evropského centra pro kontrolu

a prevenci nemocí ve Stockhol-

mu je riziko pfienosu nákazy na

ãlovûka mizivé.

Jak˘ je tedy postup pfii pode-
zfiení na nákazu ptactva ãi
drÛbeÏe?
„Za podezfiel˘ povaÏujeme nález
pûti uhynul˘ch volnû Ïijících ptá-
kÛ, u vodního ptactva - kachen,
labutí, volavek, kormoránÛ - je
tfieba ohlásit uÏ nález jednoho ku-
su. Inspektofii veterinární správy
pak odeberou vzorky, ode‰lou je
do pfiíslu‰né laboratofie a uhynu-
lá zvífiata budou odvezena a fiád-
nû vy‰etfiena,“ popsal postup po

nálezu uhynulého ptactva ve

volné pfiírodû fieditel krajské ve-

terinární správy Jaromír Polá‰ek.

Nález v pfiírodû by mûl kaÏd˘
ohlásit na tísÀovou linku 150
(je moÏné pouÏít i jin˘ch tísÀo-
v˘ch linek) nebo telefonní ãísla
veterinárních ambulancí.
Podezfiení na ptaãí chfiipku
v chovech (men‰ích i vût‰ích)
ohlásí chovatel vÏdy veteriná-
fii, veterinární správa pak na mís-

tû vyhodnotí, zda se jedná o po-

dezfiení na ptaãí chfiipku, nebo jde

o jinou nákazu ãi jin˘ dÛvod úhy-

nu, a odebere vzorky k laborator-

nímu vy‰etfiení. Pfii podezfiení na

ptaãí chfiipku stanoví veterinární

správa pfiedbûÏná opatfiení pro za-

mezení ‰ífiení nákazy, ta je chova-

tel povinen ihned zrealizovat na

své náklady. „Laboratorní testy
zpravidla trvají 7 dnÛ. V pfiípadû,
Ïe se nákaza potvrdí, je tfieba
okamÏitû zaãít s likvidací celého
chovu, opût na náklady chovate-

le. Je‰tû do potvr-
zení ãi vyvrácení
podezfiení ale cho-
vatel musí omezit
vstup do chovu
a zamezit jakékoli
manipulaci s drÛ-
beÏí ãi jin˘m
ptactvem (vãetnû
svozu vajec) a mu-
sí zaãít s dezin-
fekcí - napfiíklad
pfii vstupu a na
v˘stupu z místa
chovu musí b˘t
umístûny speciál-
ní dezinfekãní ro-
hoÏe,“ pfiiblíÏil

dal‰í fie‰ení fiedi-

tel veterinární správy Polá‰ek

s tím, Ïe se okamÏitû rozebûhnou

i dal‰í opatfiení vãetnû sãítání po-

ãtu chovÛ a kusÛ drÛbeÏe v da-

n˘ch pásmech (ve spolupráci

s obcemi). Minimálnû tfiíkilomet-

rové pásmo od ohniska nákazy se

pak stane pásmem ochrany se

zpfiísnûn˘m reÏimem vãetnû kon-

trol pfiesunÛ Ïivé drÛbeÏe, vajec,

drÛbeÏího masa a surovin z nûj.

Podobnû tomu bude i v pásmu

dozoru (v okruhu od ohniska -

polomûr 10 km). Obû pásma by

mûla platnost trvání 21 dnÛ 

(ochranné pásmo), resp. 30 dnÛ

(pásmo dozoru) od potvrzení ná-

kazy a vydání mimofiádn˘ch ve-

terinárních opatfiení. VÏdy bude

tfieba postupovat maximálnû

rychle, to platí pro likvidaci naka-

Ïen˘ch chovÛ i jednotliv˘ch kusÛ

uhynul˘ch ptákÛ. „I v na‰em kra-
ji poãítáme spí‰e s ojedinûl˘m v˘-
skytem onemocnûní. Ale ani pfii
v˘skytu v nûkolika chovech v rÛz-
n˘ch lokalitách se neobáváme, Ïe
bychom na likvidaci a ne‰kodné
odstranûní utracené a uhynulé
drÛbeÏe nemûli prostfiedky a ka-
pacitu asanaãního podniku,“ uji-

stil fieditel veterinární správy.

V tûchto dnech se informace
o postupech dostávají ke staro-
stÛm v‰ech obcí v kraji - dosta-

nou pokyny k pfiípadnému sãítá-

ní stavÛ ptactva a chovÛ drÛbeÏe

na sv˘ch územích i o nutn˘ch 

opatfieních a mûli by b˘t v kon-

taktu s veterinární správou. UÏ

byli podrobnûji informováni sta-

rostové v oblasti Ostravska

a Opavska, plus dal‰ích témûfi 

70 obcí a mûst, v pfií‰tích dnech

budou informováni ostatní.

V‰echny obce uÏ ov‰em od kraj-

ské veterinární správy dostaly pí-

semnû instrukce, obãané tedy

mohou uÏ nyní získat informace

také na obecních úfiadech.

Informace zvefiejní i Morav-
skoslezsk˘ kraj v bfieznovém
ãísle krajského mûsíãníku a do-
stane je tedy do schránky kaÏ-
dá domácnost v kraji, jsou uÏ
také na webu veterinární sprá-
vy, budou na webu krajsk˘ch
hasiãÛ a hygienické stanice.
Veterinární správa bude mít po-

vinnost informovat o v˘skytu ná-

kazy nejen orgány kraje, záchra-

náfie (sloÏky IZS) a vedení obcí,

ale také Státní veterinární správu

âR a okolní kraje (s nimi pak bu-

de spolupracovat v pfiípadû ‰ífiení

nákazy za hranice krajÛ). Státní

veterinární správa pak informuje

orgány okolních zemí. Inspektofii

krajské veterinární správy budou

prÛbûÏnû kontrolovat farmy

(v MSK máme vytipováno cca 

24 rizikov˘ch chovÛ drÛbeÏe

a ptactva) a dohlíÏet na pfiijatá 

opatfiení.

Hejtman kraje by mohl vyhlá-
sit krizov˘ stav na doporuãení
krajské veterinární správy jen

v pfiípadû, Ïe dojde k v˘skytu ná-

kazy v nûkolika chovech v rÛz-

n˘ch lokalitách kraje a na likvi-

daci by nestaãily síly a prostfied-

ky chovatele, sloÏek integrova-

ného záchranného systému

a krajské veterinární správy.

Dal‰í informace:
¤editel Krajské veterinární sprá-

vy pro Moravskoslezsk˘ kraj:

Dr. Jaromír Polá‰ek (tel: 

596 781 910). Telefonní ãíslo 

(ústfiedna KVS) je samozfiejmû

v pracovních dnech k dispozici

i vefiejnosti.

·árka Swiderová,
tisková mluvãí

Moravskoslezského kraje
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Akce hradu Sovinec

15. a 16. 4.  Na pomlázkové veselici
Jarmark lidov˘ch fiemesel ve folklórním du-

chu, velikonoãní tradice, hudba a zvyky pfii

vítání jara. Po oba dny 9 - 19 hod.

29. a 30. 4.  Pfiízrak z temné vûÏe
Pálení ãarodûjnic na hradû. M˘tick˘ program

s právem útrpn˘m, ohÀov˘mi efekty a sobot-

ním veãerním rejem ãarodûjnic. Sobota 9  -

21 hod., nedûle 9 - 18 hod.

20. a 21. 5.  Láry fáry do pohádky
Zábavn˘ program ke Dni dûtí. Pohádky,

Ïonglování, kejklování, kouzlení, soutûÏe

a klání rytífiské. Oba dny 9 - 19 hod.

1. a 2. 7.  Ka‰párek na skalním hradû
Loutkáfiská a divadelní pouÈ. Pohádky, povûs-

ti, loutkové i hrané divadlo pfii Ïonglérském

festivalu. Sobota 9 - 21 hod. nedûle 

9 - 19 hod.

15. a 16. 7.  Za ãest krále
Sovinec ve víru váleãném za tfiicetileté vál-

ky. Ukázky dob˘vání hradu a Ïivota v oble-

Ïeném hradû s moÏností nahlédnout do pol-

ního leÏení. V̆ stava zbraní, zbrojí a obléhací

techniky. Sobotní veãerní program s bitvou

a ohÀostrojem. Sobota 9 - 23 hod. nedûle 9 -

19 hod.

29. a 30. 7.  Past na medvûda
Sokolnické a lesnické slavnosti. Létání, v˘-

cvik a ukázky lovu s drav˘mi ptáky za po-

moci loveck˘ch psÛ. Vãelafiské a fiezbáfiské

fiemeslo s v˘stavou loveck˘ch trofejí. Oba

dny 9 - 19 hod.

19. a 20. 8.  Hodokvas rytífie Kobylky
Tradiãní historick˘ jarmark star˘ch hradních

fiemesel s dobovou kuchyní. V sobotu veãer-

ní program, country bál a ohÀová show.

Sobota 9 - 01 hod., nedûle 9 - 19 hod.

23. a 24. 9.  Na pfiíkaz císafie
Vinobraní na Sovinciv gotickém stylu s udat-

n˘mi rytífii a krásn˘mi dámami. Îivot a do-

bová móda na hradech pfii svátku vína. Oba

dny 9 - 18 hod.

28. 10.  Hofmistrova závûÈ
Slavnostní ukonãení sezóny s ohlédnutím za

podafien˘mi programy. Od 9 - 18 hod.

Pofiadatelem v‰ech akcí je
pofiadatelská agentura Zdenûk Zedek

ve spolupráci s Muzeem v Bruntále

Plán kulturnû-spoleãensk˘ch akcí na hradû Sovinci v roce 2006

Ostravská zoo má dal‰í pfiírÛstky
Prvními leto‰ními mláìaty jsou kÛzlata ko-

zy domácí - samiãky narozené 20. ledna.

Jedná se o kfiíÏence dvou plemen - na‰í ko-

zy domácí a kozy kamerunské. Kozy kame-

runské chová ostravská zoo od r. 1962 a za

tu dobu jiÏ odchovala nûkolik desítek mlá-

ìat. Na‰e kozy domácí jsou v zoo chovány

od roku 2003. Mláìata mohou náv‰tûvníci

pozorovat ve v˘bûhu kontaktní dûtské zoo.

Dal‰ím nov˘m pfiírÛstkem v pavilonu opic

je samiãka mládûte mandrila, které se na-

rodilo 27. ledna. Mandrily chová ostravská

zoo od roku 1959 od té doby se zde naro-

dilo celkem ‰estnáct mláìat. Matka Anka

nosí mládû na bfiichu a v souãasnosti je jiÏ

dobfie viditelné i pro náv‰tûvníky. Otec se

jmenuje Kumba. Mandrilové jsou blízcí

pfiíbuzní paviánÛ a jsou povaÏováni za jed-

ny z nejpestfieji zbarven˘ch druhÛ opic.

Vût‰inu dne tráví na zemi, kde hledají plo-

dy a semena, ale také tfieba vejce ãi men‰í

Ïivoãichy. Mandrilové ob˘vají zbytky

de‰tn˘ch pralesÛ Afriky a v pfiírodû jsou

stále vzácnûj‰í, neboÈ se loví pro maso

a z dÛvodÛ kácení mizí i jejich pfiirozené

prostfiedí.

Informace z bûÏecké stopy v zoo Ostrava
Pokud nedojde ke zmûnû nevyhovujících

snûhov˘ch podmínek, zÛstane bûÏecká sto-

pa v zoo doãasnû uzavfiena. V‰em pfiípad-

n˘m zájemcÛm o bûÏkování se doporuãuje,

aby si vÏdy ráno zjistili na vrátnici zoo ak-

tuální stav (tel. 596 241 269). V lednu 

a únoru vyuÏilo moÏnost spojit prohlídku

zoo s bûÏeck˘m lyÏováním nûkolik desítek

náv‰tûvníkÛ.

Ostravská zoo je v bfieznu otevfiena kaÏd˘

den od 9.00 do 18.00, pokladny a pavilony

se zavírají v 17.00. Stanislav Derlich

Fota: archiv David Komínek
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Rada mûsta Bfiidliãné projednala:
- smlouvu mezi mûstem a spoleãností Digis na sluÏby v roce 2006;
- návrh smlouvy mezi mûstem a projektantem na úpravu projektové

dokumentace na akci kryt˘ bazén;
- nabídku firmy Remit na svoz ãirého skla;
- Ïádost spoleãnosti Lunghta na vyvû‰ení praporu Tibetu a dopis vel-

vyslanectví âíny;
- návrh na rozdûlení hospodáfiského v˘sledku M· Hfibitovní Bfii-

dliãná;
- hotovost hasiãÛ a dotaci KÚ Moravskoslezského kraje na rok 2007

na pokrytí hotovosti;
- Ïádost o pfiíspûvek vlastníkÛ bytového domu na opravu chodníku;
- stanovisko Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe k v˘bûrovému

fiízení na stavbu 16 bytov˘ch jednotek;
- posudek k ãinnosti odborného lesního hospodáfie;
- smlouvy mezi mûstem Bfiidliãnou a obcemi, ve kter˘ch budou umís-

tûny informaãní kiosky pofiízené mûstem Bfiidliãnou v rámci
R˘mafiovska, o. p. s., v aktivitû Leader +;

- dal‰í postup pfii prodeji pozemkÛ spoleãnosti Colbergen;
- dohodu o závazku na splácení pohledávky;
- doplnûní dopravního znaãení ve mûstû;
- v˘voj ve spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., v souvislosti s provozová-

ním vodovodu;
- v˘sledky klubu biatlonu na Mistrovství âR v biatlonu Ïactva

a v âeském poháru 2005/06. starosta Miroslav Volek

PyÏamov˘ bál U âarodûjnic
Nejen Bfiidliãná Ïije kulturou, ale i obãané ve Vajglovû si dokáÏí zpfií-

jemnit leto‰ní mrazivou zimu. V pátek 17. února se uskuteãnil první

roãník „PyÏamového country bálu“, a to v restauraci U âarodûjnic. Na

celou akci a její prÛbûh dohlíÏela sama ‰éfová v‰ech vajglovsk˘ch ãa-

rodûjnic Zdena Novotná. K poslechu i tanci zahráli ZlomeÀáci.

Organizátofii pfiipravili v mûsíci bfieznu (10. 3.) dal‰í ãarodûjnickou 

oslavu, u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne Ïen.  Jaroslava Charvátová

Mistrovství âeské republiky v biatlonu Ïactva
Ve dnech 24. - 26. února se
v Harrachovû v Krkono‰ích ko-
nalo Mistrovství âeské republi-
ky v biatlonu Ïactva, jehoÏ v˘-
sledek je zapoãítáván jako po-
slední závod âeského poháru
v biatlonu. Mistrovství se zú-
ãastnila také v˘prava Klubu bi-
atlonu Bfiidliãná s cílem dosáh-
nout co moÏná nejlep‰ího umís-
tûní a snahou udrÏet druhé mís-
to v Ïebfiíãku âeského poháru.
SoutûÏe mistrovství se konaly
v areálu Sportovního klubu
Policie Harrachov na dobfie pfii-
praven˘ch bûÏeck˘ch tratích
a vzduchové stfielnici. V sobotu
absolvovali úãastníci mistrov-
ství rychlostní závod a v nedûli
závod s hromadn˘m startem.

Mladí biatlonisté z Bfiidliãné
získali jeden titul Mistra âeské
republiky, kter˘ vybojovala
Andrea Proke‰ová, dále dvû
druhá místa zásluhou opût
Andrey Proke‰ové a Andrey
Kováãové, dvû pátá místa zaje-
li Jifií Václavík a Filip Kozub,
na ‰estém místû skonãila
Michaela Gyorgyová a Filip
Kozub. Ostatním ãlenÛm v˘-
pravy se dafiilo o nûco ménû.
Po koneãném sãítání bodÛ
v poháru tak druÏstvo biatlo-
nistÛ z Bfiidliãné sice neudrÏe-
lo druhé místo, ale skonãilo
jako tfietí o pouh˘ch devût bo-
dÛ za druh˘m Klubem biatlo-
nu Letohrad. Vítûzem âeské-
ho poháru se stalo druÏstvo

z Jilemnice.
ZároveÀ s v˘pravou sportovcÛ
odjeli z Bfiidliãné do Harrachova
také tfii delegovaní rozhodãí,
ktefií pÛsobili po dobu mistrov-
ství jako rozhodãí stfielby.
DosaÏené v˘sledky a skvûlé
tfietí místo v Ïebfiíãku âeského
poháru mezi 22 kluby z celé re-
publiky svûdãí o mimofiádném
úsilí, které funkcionáfii, trenéfii
i rodiãe dûtí vûnují po celou se-
zónu pfiípravû sv˘ch svûfiencÛ.
Podûkování zde zaslouÏí jistû
i sponzofii Klubu biatlonu
Bfiidliãná, bez jejichÏ pfiispûní
by nebylo moÏné tuto ãasovû
a finanãnû nároãnou aktivitu
pro mladé sportovce realizovat. 

Miroslav Volek

Na stupních vítûzÛ v zimní sezónû 2005 - 2006 první Klub biatlonu
Jilemnice, druh˘ Klub biatlonu Jablonec a tfietí Klub biatlonu
Bfiidliãná (‰éftréner Jaroslav Kováã)

Spoleãné foto ãlenÛ Klubu biatlonu Bfiidliãná, v popfiedí ‰éftréner
Jaroslav Kováã; 3. místo v soutûÏi druÏstev v zimní sezónû 2005 -
2006 Fota: archiv Klub biatlonu Bfiidliãná

Nejlep‰í biatlonistka v zimní sezónû
2005 - 2006 Andrea Proke‰ová (Ïaãky
kategorie B) je z Bfiidliãné

Foto ã. 68 Foto ã. 71

Foto: autor ãlánku
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Pfiíspûvek k ãlánku Jak se Ïije v R˘mafiovû starousedlíkÛm
Z dûjin je známo, jak vznikala ohniska válek -

z nenávisti, z touhy po moci, po ovládání dru-

h˘ch. DÛsledky jsou vÏdy hrozné. Otfiesné je,

Ïe na to zpravidla doplatí ti, ktefií nic takové-

ho nechtûli. KaÏdá kfiivda bolí, pfiiná‰í trpkost.

JestliÏe je Ïivena, pfiechází v nenávist. Je umû-

ní se od toho oprostit a odpustit. Na‰im „sta-

rousedlíkÛm“ se to podafiilo, i kdyÏ v ãlovûku

nûco z toho zákonitû zÛstává. Oni dokázali, Ïe

kdo dovede odpustit, vítûzí a není poraÏen˘.

Odpustit se dá i to, co se zdá nemoÏné.

Dokazuje to i tento pfiíbûh. B. Teislerová

Dapozzo
Dapozzo strávil osm let v nûmeckém koncent-
raãním tábofie. Poslechnûme si jeho vyprávûní
o tom, co zkusil bûhem tûch stra‰liv˘ch let
1937 aÏ 1945.
„OdjakÏiva jsem mûl mohutnou postavu, ale
tehdy jsem váÏil sotva 45 kilogramÛ. Na tûle
jsem mûl samé jizvy, stopy po tom, jak mû
tloukli, pravou paÏi jsem mûl chromou, proto-
Ïe jsem ji mûl zlomenou, a nikdy mi ji nikdo ne-
o‰etfiil. Na ·tûdr˘ veãer roku 1943 si mû pfied-
volal velitel. Stál jsem pfied ním do pÛl tûla
svleãen˘ a bos, on sedûl za stolem, kter˘ se
proh˘bal pod obrovskou spoustou vynikajících
jídel. Musel jsem tam stát a umíraje hlady se
dívat, jak královsky hoduje. Pfiesto jsem se ze
v‰ech sil snaÏil potlaãit v sobû nenávist.

Po veãefii pfiinesl poddÛstojník kávu a koláãky.
Bylo zjevné, Ïe si na nich velitel opravdu po-
chutnává. Podíval se na mû a fiekl: ‘Va‰e Ïena
je opravdu vynikající kuchafika, Dapozzo.’
Nechápal jsem, co tím chce fiíci. Hned mi to
vysvûtlil: ‘VÏdycky mnû velmi chutnaly koláãe,
které vám Ïena uÏ roky posílá. Jsou opravdu
vynikající.’ UÏ jsem si myslel, Ïe tentokrát pod-
lehnu poku‰ení a zaãnu ho nenávidût. Moje Ïe-
na a ãtyfii dûti si odtrhly od úst, aby mi ze své-
ho skrovného pfiídûlu mouky, másla a cukru
mohly upéct koláãe a poslat mi je sem. Chtûl
jsem, aby mi dovolil alespoÀ k nim pfiivonût,
abych si tak pfiipomenul domov. Odmítl a za-
fival: ‘Raus! Ven!’
Po válce se mi podafiilo zachytit jeho stopu.

Zmûnil si jméno a Ïil v ústraní, docela nená-
padnû, aby na sebe neupozornil. V roce 1953
jsem k nûmu pfiijel je‰tû s jedním pfiítelem na
náv‰tûvu. Nepoznal mû, tak jsme se pfiedstavil:
‘Jsem ãíslo 17531. Vzpomínáte si na Vánoce
1943?’ Zmocnil se ho dûs: ‘Pfii‰el jste se mi
pomstít?’ zeptal se pfiidu‰en˘m hlasem.
Namísto odpovûdi jsem pfied ním otevfiel vel-
kou krabici. Byl v nûm nádhern˘ koláã.
PoÏádal jsem ho, zda by nám jeho paní laska-
vû neuvafiila kávu. Potom jsme v‰ichni ãtyfii
jedli spoleãnû koláã a popíjeli kávu. Nikdo ne-
fiekl ani slova. Velitel se rozplakal a zeptal se:
‘Jak mi ale mÛÏete odpustit?’ ‘Pro lásku
Kristovu,’ odpovûdûl jsem.“

Zdroj: Svatojakubsk˘ list, Chotûbofi

Interview s Bohem
V Ïivotû dostáváme rÛzné dopisy, z nûkter˘ch

máme radost, z nûkter˘ch smutek, ale mezi tû-

mi v‰emi se obãas objeví i takov˘ záhadn˘,

pouãn˘ pro Ïivot. I mnû pfii‰el takov˘ dopis,

nad kter˘m jsem se hluboce zamyslela.

ProtoÏe se toto Interview s Bohem má pfiedat

tomu, na kom nám v Ïivotû hodnû záleÏí,

chci Vás, redakci R˘mafiovského horizontu,

poÏádat o jeho uvefiejnûní. ZáleÏí mi na kaÏ-

dém z Vás a vûfiím, Ïe mnoha dal‰ím lidem

pfiinese zamy‰lení tak jako mnû. V Ïádném

pfiípadû si jej nechci nechat jen pro sebe.

Zachovejme se a Ïijme podle tûchto slov

a Ïivot bude pro nás v‰echny radostn˘.

Olga Schreiberová

Interview s Bohem
„Pojì dál,“ fiekl BÛh. „Tak ty bys se mnou
chtûl udûlat interview?“
„Jestli má‰ ãas,“ fiekl jsem.
BÛh se usmál a odpovûdûl: „MÛj ãas je vûã-
nost, a proto je ho dost na v‰echno. A na co
se mû vlastnû chce‰ zeptat?“
„Co tû na lidech nejvíc pfiekvapuje?“
BÛh odpovûdûl: „To, Ïe je nudí b˘t dûtmi,
a tak pospíchají, aby dospûli, a kdyÏ jsou do-
spûlí, zase touÏí b˘t dûtmi. Pfiekvapuje mû, Ïe
ztrácejí zdraví, aby vydûlali peníze, a pak
utrácejí peníze za to, aby si dali do pofiádku
své zdraví. Pfiekvapuje mû, Ïe se natolik stra-
chují o budoucnost, Ïe zapomínají na pfií-
tomnost, a tak vlastnû neÏijí ani pro pfiítom-
nost, ani pro budoucnost. Pfiekvapuje mû, Ïe
Ïijí, jako by nikdy nemûli umfiít, a Ïe umírají,
jako by nikdy neÏili.“

BÛh mû vzal za ruce a chvíli jsme mlãeli. Pak
jsem se zeptal: „Co bys chtûl jako rodiã na-
uãit své dûti?“
BÛh se usmál a odpovûdûl: „Chci, aby po-
znali, Ïe nemohou nikoho donutit, aby je mi-
loval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milo-
vali. Chci, aby poznali, Ïe nejcennûj‰í není to,
co v Ïivotû mají, ale koho mají. Chci, aby po-
znali, Ïe není dobré porovnávat se s druh˘mi.
KaÏd˘ bude souzen sám za sebe, ne proto, Ïe
je lep‰í nebo hor‰í neÏ jiní. Chci, aby pozna-
li, Ïe bohat˘ není ten, kdo má nejvíc, ale ten,
kdo potfiebuje nejménû. Chci, aby poznali, Ïe
trvá jen pár vtefiin zpÛsobit lidem, které milu-
jeme, hluboká zranûní, ale trvá mnoho let,
neÏ se taková zranûní uzdraví. Chci, aby se
nauãili odpou‰tût, odpou‰tût skutkem. Chci,
aby vûdûli, Ïe jsou lidé, ktefií je velmi milují,

ale ktefií nevûdí, jak své city vyjádfiit. Chci,
aby vûdûli, Ïe za peníze si mohou koupit
v‰echno kromû ‰tûstí. Chci, aby poznali, Ïe
opravdov˘ pfiítel je ten, kdo o nich v‰echno ví,
a pfiesto je má rád. Chci, aby poznali, Ïe
vÏdycky nestaãí, aby jim odpustili druzí, ale
Ïe oni sami musejí odpou‰tût.“
Chvíli jsem sedûl a tû‰il se z BoÏí pfiítomnos-
ti. Pak jsem Bohu podûkoval, Ïe si na mne
udûlal ãas. Podûkoval jsem mu za v‰echno,
co pro mne a mou rodinu dûlá. A BÛh odpo-
vûdûl: „Kdykoli. Jsem tu ãtyfiiadvacet hodin
dennû. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste fiekli. Lidé zapome-
nou, co jste udûlali, ale nikdy nezapomenou,
jak se vedle vás cítili.
P.S. Pfiedej tento dopis nûkomu, na kom ti
v Ïivotû záleÏí.

Jak jsem v sobû objevila pud sebezáchovy
Rozhodla jsem se, Ïe pojedu do „velkého“

mûsta Olomouce, kde jsem se pfied 37 lety

vyuãila. DobrodruÏstvím byla i jízda tram-

vají, podruhé v Ïivotû. M˘m cílem byla pro-

dejna OBI na opaãném konci mûsta.

Zakoupila jsem si tedy na nádraÏí dvû jíz-

denky, tam a zpût. Dala jsem si je do kapsy

a pfii vstupu do tramvaje jednu oznaãila.

V tlaãenici se nedala otevfiít kabelka, tak

jsem jízdenku dala zpût do kapsy pro pfií-

padnou kontrolu.

Problém nastal pfii zpáteãní cestû, kdyÏ jsem

si pfied pfiíjezdem tramvaje sáhla do kapsy

pro zpáteãní lístek a vytáhla dva naprosto

shodné. Ani s br˘lemi jsem nemohla roze-

znat oznaãen˘ a ãist˘. Tak jsem se pro jeden

rozhodla v domnûní, Ïe se pfiece nemÛÏe nic

stát.

Pfii kontrole jsem sama nabídla obû jízdenky

s tím, Ïe nevím, která je která, a poprosila

o radu. Mûla jsem naprosto ãisté svûdomí

a doufala, Ïe pokud dvakrát oznaãen˘ lístek

zniãíme a druh˘ dodateãnû oznaãíme, bude

v‰e v pofiádku. Pfiece kdybych chtûla jet „na-

ãerno“, tak si lístky nekoupím.

Revizor ale vytahuje bloãek a zaãne psát na-

cionále. Nemám obãansk˘ prÛkaz. A teì to

pfii‰lo! Na otázku po datu narození a bydli‰-

ti ze mne v zoufalství vypadne nesmysl. Kde

se to ve mnû vzalo? To opravdu nejsem já!

Za to, co následovalo, se budu stydût aÏ do

smrti. Pfiivolaná policie ovûfiuje totoÏnost

a já si zaãínám uvûdomovat, jak jsem hlou-
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

O podporu podnikání z penûz EU je v kraji obrovsk˘ zájem
Témûfi stovku projektÛ posuzoval
krajsk˘ úfiad v rámci poslední v˘zvy
grantového schématu Regionální
podpora podnikÛm v Moravsko-
slezském kraji 2005. Zastupitelé za-
tím schválili podporu 18 akcí drob-
n˘ch podnikÛ do 10 zamûstnancÛ.
V rámci tohoto schématu, které

pomáhá rozvoji mal˘ch a stfied-

ních podnikÛ v kraji a je finan-

cováno z rozpoãtu kraje a EU,

bylo pro rok 2005 k dispozici

148,5 mil. Kã (bylo podpofieno

42 akcí a mûlo by vzniknout 326

nov˘ch pracovních míst), letos

se rozdûluje prvních 212,6 mil.

Kã a zhruba v polovinû roku bu-

deme znát dal‰í ãástku - odha-

dem 275 mil. Kã (bude vypsáno

dal‰í kolo).

Celkem 96 Ïádostí o podporu

podnikání z penûz EU v rámci

grantového schématu Regionální

podpora podnikÛm v MSK (jde

o podprogram Spoleãného regio-

nálního operaãního programu

EU) dostal na konci roku 2005

krajsk˘ úfiad k posouzení uÏ ve

tfietím kole v˘zvy. „Experti kra-
je se tentokrát neshodli v hodno-
cení s CzechInvestem jako prv-
ním posuzovatelem, navíc kvÛli
velkému mnoÏství Ïádostí poÏá-
dala agentura o prodlouÏení ter-
mínu pro posuzování. Po
CzechInvestu jsme museli Ïádos-
ti zhodnotit podle dané metodiky
znovu i my, kdybychom to neudû-
lali, vystavili bychom se riziku
nutnosti vracet peníze unii.
A protoÏe podnikatelé na pfiidû-
lení penûz ãekají, rozhodli jsme
se v tomto pfiípadû pfiedloÏit za-
stupitelstvu ke schválení nejprve
podporu drobn˘m podnikÛm do
10 zamûstnancÛ, v dubnu pak
pfiedloÏíme projekty mal˘ch
a stfiedních firem,“ zdÛvodnil

postup námûstek hejtmana Pavel

Drobil s tím, Ïe tyto Ïádosti tvo-

fiily asi 40 % ze zmínûn˘ch 96

projektÛ.

Drobní podnikatelé pfiedloÏili Ïá-

dosti v hodnotû témûfi 89 mil. Kã,

k dispozici je celkem 42,4 mil.

Kã, z toho 29,7 mil. Kã pÛjde

z pokladny unie a 12,7 z krajské.

Podnikatelé dostanou max. 50 %

uznateln˘ch nákladÛ, na 18 vy-

bran˘ch akcí bude pouÏito 32,7

mil. Kã. O zb˘vající ãást penûz

se zv˘‰í dotace na akce mal˘ch

a stfiedních podnikÛ. Podmínkou

udûlení dotace je roz‰ífiení v˘ro-

by nebo firmy a do roka od 

ukonãení projektu také vytvofiení

nov˘ch pracovních míst.

Prostfiedky na podporu malého

a stfiedního podnikání v Morav-

skoslezském kraji z uvedeného

grantového schématu jsou souãás-

tí Spoleãného regionálního ope-

raãního programu, spolufinanco-

vaného EU. V roce 2004 bylo po-

prvé pro tento úãel vyãlenûno 104

mil. Kã z prostfiedkÛ unie, podíl

kraje dûlal dal‰ích 44,5 mil. Kã,

celkem tedy ‰lo o 148,5 mil. Kã,

v prvním kole pfii‰lo 74 Ïádostí,

podporu získalo 42 projektÛ, kte-

ré uÏ byly realizovány nebo se ny-

ní dokonãují. Firmy uÏ postupnû

dostávají peníze - z EU i od kraje.

Program se vyhla‰uje podle prio-

rit kraje a kraj sám má také povin-

nost spolufinancování, takÏe je

jasné, Ïe potfiebujeme-li zv˘‰it za-

mûstnanost, pak je takov˘ pro-

gram Ïádoucí a logick˘. Ná‰ kraj

má v âR k dispozici nejvíce pro-

stfiedkÛ právû pro tuto oblast 

- s ohledem na lidnatost a vyso-

kou míru nezamûstnanosti. 

·árka Swiderová,
tisková mluvãí,

kanceláfi hejtmana MSK

Seriál

Nebojte se první pomoci (5. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Transport
V mysli mnoha laikÛ stále pfietr-

vává nesprávná pfiedstava o tom,

Ïe pro pfieÏití ohroÏeného pacien-

ta má nejvût‰í v˘znam rychl˘ pfie-

voz do nemocnice. Z tûchto dÛvo-

dÛ se obãas stává, Ïe zranûného

z místa nehody pfieveze do ne-

mocnice ochotn˘ fiidiã (zpravidla

bez poskytnutí první pomoci).

Tento postup je nutno dÛraznû od-

mítnout.

Vypro‰Èování, nakládání a tran-

sport patfií v pfiípadû úrazÛ k veli-

ce rizikov˘m ãinnostem. Jejich

neodborné provedení mÛÏe mít za

následek rozvoj ‰oku a vznik dru-

hotn˘ch po‰kození. Bezvûdomé-

mu pacientovi nelze pfii pfievozu

osobním vozidlem zajistit prÛ-

chodnost d˘chacích cest. Mnohé

chorobné stavy vyÏadují speciální

transportní polohu, kterou laik

zpravidla nezná a nemÛÏe jí docí-

lit. Kaskadérská jízda, pfii níÏ pÛ-

sobí na ranûného nárazy, odstfiedi-

vá síla, náhlá akcelerace apod.,

navíc zvy‰uje jeho utrpení.

Ke zklamání dochází pfii násled-

ném kontaktu se zdravotní-

ky. Laik naráÏí na fiadu ba-

riér, prÛjezdem vrátnicí

poãínaje, pfies hledání cílo-

vé ambulance, konãe pro-

b l é m y

s vylo-

Ïením

a pfie-

dáním.

Pacient se

pfii tomto

p o s t u p u

doãká o‰et-

fiení podstat-

nû pozdûji,

protoÏe v ne-

mocnici není 

oãekáván, nikdo o nûm neví.

Pfii standardním uplatnûní zá-

chranného fietûzce je pacient o‰et-

fien, jsou provedena proti‰oková 

opatfiení, dostane léky proti boles-

tem. Nakládání se provádí odbor-

n˘m zpÛsobem s vyuÏitím speciál-

ních pomÛcek, je zvolena optimál-

ní poloha. Transport se prová-

dí ‰etrnû, tûlo nemocného je

pfiikurtováno. Pfievoz

probíhá pod od-

born˘m dohle-

dem, Ïivotní

funkce jsou

monito-

rovány.

ZávaÏné od-

chylky jsou vãas registrovány

a mohou b˘t úãinnû léãeny.

Pfiíjmové oddûlení je v pfiedstihu

vyrozumûno, lékafi záchranné

sluÏby mÛÏe pfiedem specifikovat

poÏadavky na pfiedpokládaná vy-

‰etfiení. Nic se nestane ani v pfiípa-

dû, kdyÏ je nemocniãní personál

v dobû pfiíjezdu zaneprázdnûn ji-

n˘mi úkoly. O pacienta nadále od-

bornû peãuje t˘m zdravotnické zá-

chranné sluÏby.

Îivot nezachraÀuje rychlá jízda

ani budova nemocnice. O pfieÏití

rozhoduje vãasná a kvalitní první

pomoc na místû nehody.

Nekvalifikovan˘ transport ne-

vhodn˘m dopravním prostfiedkem

mÛÏe poskytnutou pomoc zcela

znehodnotit. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Místní skupina ââK R˘ma-
fiov nabízí k zapÛjãení dvû vide-
okazety - První pomoc. Pro ãle-

ny ââK R˘mafiov 10 Kã, pro ne-

ãleny 20 Kã/den. Po telefonické

domluvû jsou kazety k dispozici

u paní Koudelové na tel. ã.: 

554 211 555.

pá. Skuteãn˘ podvodník by se mé naivitû

vysmál. Musela jsem s pravdou ven. SnaÏím

se vysvûtlit situaci, ale kolegynû revizora

mû uzemní: „Jste nedÛvûryhodná osoba -

lhala jste!“ V tuhle chvíli jí dávám za prav-

du, zmlknu a uÏ jen stojím, dívám se do ze-

mû a mám chuÈ se propadnout hanbou.

Pfiipadám si jako zloãinec.

Policie potvrdila údaje a odjíÏdí. Jsem jim

moc vdûãná a tímto jim je‰tû jednou dûkuji

za lidsk˘ pfiístup. Proã si ale revizor vzal jen

omylem dvakrát oznaãen˘ lístek a nepfiiloÏil

i druh˘ na dÛkaz, Ïe ne‰lo o zl˘ úmysl?

Odcházím na vlak a jedu domÛ. Tady si v‰u-

de dojdu pû‰ky. Jsem nezamûstnaná a poku-

ta 300 Kã je pro mû hodnû penûz. Pfií‰tí den

nesu na po‰tu sloÏenku s hofik˘m pocitem

nespravedlnosti.  Pavla P.
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Co je to kdyÏ se fiekne

na téma islám

Dfiíve boj islámu s kfiesÈanstvím, dnes vzájemn˘ respekt
Motto: Silou nelze nad muslimsk˘m svûtem zvítûzit, je potfieba se poznat, respektovat se a pomáhat si!

Historie muslimského svûta je

bohatá, rozhodnû je také jiná ne-

jen ve srovnání s historií státÛ

s kfiesÈansk˘m náboÏenstvím

a evropskou civilizací vÛbec.

Vzniká-li dnes na principech EU

tzv. Velká Evropa, je potfieba re-

spektovat také její sousedy.

Zájmy o oblast Stfiedního

V̆ chodu byly a jsou motivovány

rÛznû. Cesta k mírovému souÏití

a respektování vede nejen pfies

vzájemné poznávání své histo-

rie, ale i náboÏenství. A dost

moÏná, Ïe je tfieba si toto uvûdo-

mit právû dnes, pfii vytváfiení no-

vé Velké Evropy, pfii diskusích

o budoucnosti Evropy, pfii kon-

frontacích muslimÛ s Evropou

na základû dost nevkusn˘ch ka-

rikatur proroka Muhammada.

Poãátkem 7. století n. l. vzniká

v Pfiedním Orientû mocn˘ rival

kfiesÈanskému náboÏenství. Na

Arabském poloostrovû Ïily v té

dobû semitské koãující kmeny

beduínÛ, u kter˘ch v náboÏen-

ském ohledu doposud pfievládala

smûsice animismu a feti‰ismu,

promí‰ená prvky náboÏenství

sousedních kmenÛ a národÛ.

A tehdy ve starobylém posvát-

ném mûstû Mekka povstal nov˘

náboÏensk˘ uãitel s my‰lenkou

univerzalistického náboÏenství -

Muhammad. O jeho mládí toho

víme pomûrnû málo, narodil se

asi roku 570 v Mekce a pocházel

z rodu Há‰imova. Tradice vypra-

vuje, Ïe ke svému náboÏenské-

mu rozjímání odcházel do jesky-

nû v pohofií Hira. Tam mu pr˘

zjevil BÛh nauku a své pfiání,

aby ji kázal lidu. Prostfiedníkem

v tom byl pr˘ archandûl Gabriel.

KdyÏ se mu pak opakovala vidû-

ní a rozliãné projevy, ujistil se,

Ïe je povolán za proroka a zaãal

kázat svou nauku. Pozdûji se

Muhammad odpoutal od starého

kmenového svazku a zaloÏil no-

vou náboÏenskou spoleãnost.

První následek toho byl Mu-

hammadÛv odchod z Mekky do

Jatribu, jemuÏ se od té doby do-

stalo jméno Madínát an-nabí, tj.

„Mûsto prorokovo“ (Medína).

To celé se událo roku 622 a oby-

ãejnû se tento odchod Muham-

madÛv z Mekky naz˘vá „zfiek-

nutí se“ (hidÏra). Pozdûji, za ná-

stupce Omara, byl tento rok (hi-

dÏra) prohlá‰en za v˘chozí rok

muslimského letopoãtu.

V Medínû vytváfiel Muhammad

zásady svého náboÏenství, kdy

zprvu vycházel z kfiesÈanství

a Ïidovství. V‰e smûfioval hlavnû

k morálce, pfiísnû zakázal krevní

mstu, kmenová nepfiátelství

a lichvu. Zfiídil modlitebnu, kde

se vûfiící 5x dennû shromaÏìova-

li ke spoleãné modlitbû. Pozdûji

zvlá‰tní hlasatel, tzv. bilál, svo-

lával vûfiící ke kaÏdé modlitbû.

Nafiídil pfii modlitbách obracet se

tváfií k Jeruzalému a zachovávat

Ïidovsk˘ pÛst 10. mûsíce Ti‰i.

Potom, co se Îidé od Muham-

mada odvrátili, pr˘ pro jeho ne-

znalost zásad tóry, zmûnil smûr

modlení na smûr k Mekce a pÛst

pfieloÏil na arabsk˘ 9. mûsíc

Ramadan.

Na jafie roku 628 se Muhamma-

dovi a jeho stoupencÛm podafiilo

zmocnit se Mekky. Tím byla

nauka Muhammadova v Arábii

jiÏ pevnû zakotvena. Je‰tû

v Medínû prohlásil Muhammad,

Ïe hlavním prostfiedkem k ‰ífiení

jeho nauky má b˘t svatá válka

(dÏihád). Nauka islámu (oddání

sebe Bohu) je zaloÏena na pfiís-

ném monoteismu (Alláh), bylo

zakázáno zobrazovat zprvu je-

nom Boha, pozdûji se zákaz

vztahoval i na zobrazování ãlo-

vûka, zvífiat a rostlin. Také proto

dnes tolik uráÏejí cel˘ muslim-

sk˘ svût karikatury proroka

Muhammada oti‰tûné v záfií loÀ-

ského roku v dánském deníku

Jyllands - Posten, poté v Nor-

sku a v nûkter˘ch dal‰ích zemích

Evropy.

Víru rozdûluje islám na 6 ãlán-
kÛ - na víru v jednoho Boha, ví-

ru v andûly, víru v knihy, víru

v proroky, víru v soudn˘ den

a víru v pfiedurãení. K andûlÛm

patfií i padlí andûlé, zlí duchové

i ìábel zvan˘ oblí‰ nebo ‰aitán.

ProrokÛ uznává islám ‰est a jsou

jim pfiidûleny rozliãné náboÏen-

ské knihy. Z nich vûfiícímu mus-

limovi staãí pouhá znalost

Koránu. Základem Muhamma-

dovy nauky je zejména ãlánek

‰est˘ o pfiedurãení (takdír).

Podle tohoto ãlánku ortodoxní

muslimové vûfií, Ïe v‰e, co se dû-

je na svûtû, je pfiedurãeno, a to aÈ

je to dobré nebo zlé. Nauka

o pfiedurãení je dodnes hlavním

pramenem muslimského funda-

mentalismu a fanatismu. Muslim

se dle ní neobává Ïádného ne-

bezpeãí, vírou upadá v lhostej-

nost, vrcholící v naprosté odevz-

danosti do vÛle BoÏí, projevova-

né „jak BÛh chce“ (má‰á’lláh,

in‰á’lláh).

NáboÏensk˘ch úkonÛ zná is-
lám pût - vyznání víry a Mu-

hammadova poslání (‰aháda),

modlitbu (salát), pÛst (saum), al-

muÏnu (náboÏenskou daÀ - za-

kát), pouÈ k posvátn˘m místÛm

v Mekce a Medínû (hadÏdÏ).

A plnit v‰echny tyto úkony je

povinností kaÏdého muslima.

Islám zahrnuje pfiedpisy, které 

upravují Ïivot jednotlivce i nové

spoleãnosti (umma), upravuje

i pomûry rodinné - pokládá man-

Ïelství za smlouvu civilní, obfia-

du církevního není pro jeho prá-

voplatnost potfieba. Nezbytnou

podmínkou je v‰ak vûno (mahr),

které dává muÏ své manÏelce.

Islám prohla‰uje manÏelství za

povinnost a odsuzuje Ïivot muÏe

v bezÏenství. Korán dovoluje

muÏi, aby si jako právoplatné

manÏelky vzal aÏ 4 Ïeny ze svo-

bodn˘ch rodin, ale souãasnû fií-

ká, aby ten, kdo nedovede vyho-

vût spravedlivû v‰em 4 manÏel-

kám, mohl si jich vzít ménû, tfie-

ba jen jednu. Rozvod je velmi

snadn˘, staãí muÏovo prohlá‰ení

k manÏelce, Ïe je propu‰tûna.

Kromû tûchto ãtyfi manÏelek je

kaÏdému muslimovi dovoleno

mít je‰tû libovoln˘ poãet otro-

kyÀ. KdyÏ se otrokynû stane

matkou, pfiestává b˘t otrokyní, je

svobodná.

Korán je základní kniha islá-
mu, kterou pr˘ Muhammadovi

diktoval sám BÛh. Skládá se ze

114 kapitol (súr). Malé úvodní

súry, zvané fátiha, se uÏívá jako

bûÏné modlitby, kterou má kaÏ-

d˘ muslim znát zpamûti. 

VÛdãí my‰lenkou Muhamma-

dova uãení bylo získat cel˘ svût

pro islám, a to v‰emi prostfiedky,

tfieba i válkou. ·ífiení islámu se

tak mûlo dít i meãem (svatou

válkou) tam, kde to ne‰lo míru-

milovnû.

Roku 632 podnikl Muhammad

je‰tû naposledy pouÈ do Mekky

a v létû téhoÏ roku zemfiel. V té

dobû do‰lo k roz‰tûpení muslim-

ské obce na dva hlavní smûry 

existující dodnes - na sunnity

a ‰íity. Nástupcem Muhammada

se stal Abu Bakr, kter˘ byl prv-

ním chalífou. On také zaãal dÛ-

slednû provádût dÏihád rozpou-

táním muslimské náboÏenské

války. Tak se islám roz‰ífiil do

Persie, do stfiedoasijsk˘ch a kav-

kazsk˘ch zemí, ãásteãnû do

Indie a do âíny, do Indonésie

a severní Afriky. Roku 711

Arabové vtrhli i do ·panûlska,

odkud vypudili Vizigóty.

·panûlsku pak vládli aÏ do 

15. století. To byl první velk˘

konflikt muslimÛ s kfiesÈany.

Arabové se na nov˘ch územích

stali nositeli nové kultury, zvané

dodnes maurskou, zejména ar-

chitektury s vynalézavou orna-

mentální v˘zdobou a freskami.

Druh˘ konflikt nastal, kdyÏ se

muslimové zmocnili Palestiny,

které uÏ tehdy kfiesÈané fiíkali

Svatá zemû, a znesnadnili tak

kfiesÈansk˘m poutníkÛm pfiístup

k „BoÏímu hrobu“. Zde je také

poãátek prvních kfiíÏov˘ch v˘-

prav evropsk˘ch panovníkÛ za

osvobození Svaté zemû (v 11. aÏ

13. století). Je v‰ak pravdou, Ïe

osvobození Palestiny z rukou

muslimÛ kfiíÏové v˘pravy nedo-

sáhly. Pozitivem snad bylo, Ïe

Evropa ve‰la v úzk˘ styk

s Orientem. Pfiesto náboÏenství

Muhammadovo zÛstávalo tehdy

v kfiesÈanské Evropû náboÏen-

stvím nejnenávidûnûj‰ím. Argu-

mentaãnû tomu vlastnû dodnes

ãasto pfiispívají v˘roky z Korá-

nu, jako napfiíklad „Alláh fiekl ve
svatém Koránu - A nepokládejte
ty, kdoÏ na stezce BoÏí byli zabi-
ti, za mrtvé! Naopak, oni jsou Ïi-
ví a u Pána svého odmûnu svou
uÏívají ...“ (Korán 3:169).
V polovinû 15. století zajistily 

arabské nájezdy muslimÛm i nû-

které opûrné body hlavnû na

Balkánském poloostrovû, a to na

územích náleÏejících k Byzanci.

Vedení v islámu tehdy v 9. stole-

tí postupnû pfievzali Turci, ko-

ãovníci ze stfiední Asie, ktefií pfii-

jali islám a vedli svatou válku

proti kfiesÈanskému svûtu. Mûli

pfii sv˘ch v˘bojích zprvu úspû-

chy - zmocnili se Balkánu, fiec-

k˘ch ostrovÛ, Besarábie, Ru-
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munska i Uher. ZadrÏeni ve

svém postupu na západ byli tepr-

ve aÏ u Vídnû roku 1683.

Nûkolik století trvající turecká

expanze islámu v‰ak v Evropû

vykonala pomûrnû málo. Kolem

roku 1700 skonãily islámské v˘-

boje v Evropû. Jen tam, kde se 

udrÏeli aÏ do 19. století, zejména

na Balkánû, mûl islám ponûkud

vût‰í úspûch. A tak i dnes jsou

v˘znamnûj‰í obce muslimské

v Evropû jedinû v Turecku

a v balkánsk˘ch zemích. Mu-

slimské komunity v‰ak Ïijí i jin-

de, velmi poãetné napfiíklad ve

Francii nebo v Anglii, kde mají

i své modlitebny.

Zájem o lokalitu Stfiedního

V̆ chodu a tím i soupefiení s islá-

mem nabylo nového impulzu po

29. 5. 1908, kdy do Kon-

stantinopole do‰lo hlá‰ení o ob-

jevení prvního v˘znamného rop-

ného nalezi‰tû v oblasti Per-

ského zálivu, necel˘ch 240 km

od Basry. Po první svûtové válce

se staly Irák, Palestina a pozdûji

i Zajordánsko britsk˘mi mandát-

ními územími. Následnû roku

1926 Spoleãnost národÛ defini-

tivnû rozhodla, Ïe i Mosul zÛsta-

ne souãástí britského mandátu

v Iráku. Zájem o tato území pro-

jevily ale i dal‰í státy.

Dfiívûj‰í boj islámu s kfiesÈan-

sk˘m svûtem tak postupnû na-

b˘val, vzhledem k ropû, nov˘ch

rozmûrÛ nejen ekonomick˘ch,

ale po rozdûlení svûta i ne ne-

v˘znamn˘ch strategick˘ch rolí.

Také z tohoto pohledu je moÏno

se dívat na vût‰inu konfliktÛ

v této ãásti svûta v minu-

lém století, ale i na zaãátku 

21. století. Proto je také tfieba se

na tato muslimská území a tam-

ní obyvatele, ale i na dal‰í mus-

limské oblasti, vãetnû evrop-

ského Balkánu, dívat dnes opti-

kou historie, ale i zájmÛ sou-

ãasného svûta. Dne‰ní konflikt

urãitû není zásadním stfietem ci-

vilizací, také zfiejmû není jen

o omezování svobody proje-

vu nebo cenzufie. Je pfiedev-

‰ím o (ne)uvûdomûní si vzá-

jemné koexistence, o respek-

tování práv a zejména sebe

vzájemnû. Konflikt se nám

moÏná pak nebude zdát ani tak

náboÏensk˘ jako pfiedev‰ím

obãansk˘. 

PhDr. Alois Matu‰ka

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 24. 3. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 16. 3. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

06/2006

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Sport

R˘mafiovská hokejová liga
Oddíl ledního hokeje ukonãil místní hokejo-

vou ligu na pfiírodním ledû.

Absolutním vítûzem se stalo druÏstvo led-

ního hokeje Slovan R˘mafiov pod vedením

Miroslava Mervy ml. a st. JiÏ nyní se druÏ-

stva tû‰í na dal‰í roãník 2006 - 2007, kdy

se opût rozbûhne místní liga, která mÛÏe

b˘t roz‰ífiena o dal‰í pfiípadná druÏstva, kte-

rá projeví o úãast v lize zájem. Oddíl TJ

Jiskra R˘mafiov doufá, Ïe nov˘ roãník se bu-

de hrát jiÏ na novém zimním stadionu 

s umûlou plochou, kterou mûsto R˘mafiov

slibuje oddílu ledního hokeje jiÏ del‰í dobu.

M. Ftáãek

Tabulka:

1. Slovan R˘mafiov 5 1 1 52:27 11

2. Jiskra B 4 1 2 49:42 9

3. St. Garda 3 0 4 46:45 6

4. Medvûdi B 3 0 3 32:35 6

5. HC Horní Mûsto 1 0 6 23:53 2

Lední hokej muÏÛ ukonãil v okrese sezónu 2005 - 2006
V̆ sledky posledních utkání Jiskry R˘mafiov v okresním pfieboru A, odehran˘ch na krytém zimním stadionu v Horním Bene‰ovû 18. a 25. 

února 2006: Jiskra - Lodûnice u Opavy 11:3 (4:0, 3:2, 4:1); Jiskra - Spol. Lomnice 15:1 (4:0, 5:1, 6:0)

Koneãná tabulka okresního poháru muÏi sk. A Koneãná tabulka okresního pfieboru muÏi sk. B
1. Batex Bruntál 14 14 0 0 162:46 28

2. H. Bene‰ov 14 10 0 4 114:57 24

3. Jiskra R˘mafiov 14 10 0 4 114:57 20
4. Îraloci Lomnice Opava 14 7 0 7 92:83 14

5. Spol. Lomnice 14 4 1 9 51:112 9

6. HC Jeseník 14 3 1 10 54:100 7

7. Pantefii Bruntál 14 3 1 10 49:106 7

8. M. Morávka 14 1 1 12 46:133 3

V̆ sledky posledních utkání MedvûdÛ R˘mafiov okresním pfieboru B,

odehran˘ch na zimním stadionu (ZS) v Bruntále a krytém ZS

v Horním Bene‰ovû:

Medvûdi - Hartis Bruntál 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Medvûdi - Vrbno-Îelezná 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)

1. Ice Dogs Krnov 12 12 0 0 130:11 24

2. TuãÀáci Krnov 12 9 1 2 99:35 19

3. Hartis Bruntál 12 6 2 4 59:41 14

4. SK Hefimanice 12 5 0 7 60:80 10

5. SK Medvûdi R˘mafiov 12 3 2 7 43:78 8

6. HC Vrbno-Îelezná 12 3 2 7 49:75 8

7. Kodiak Moravsk˘ Beroun 12 0 1 11 21:140 1

Koneãné tabulky okresního pfieboru star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ

Ukonãení leto‰ní sezóny vyvrcholí v nedûli 26. bfiezna na zimním stadionu v Horním Bene‰ovû, kde probûhne turnaj ÏákÛ za úãasti ‰es-

ti druÏstev. Na turnaji nebude pochopitelnû chybût oddíl ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov. V˘sledky zápasu pfiineseme v pfií‰tím vydá-

ní novin. Za oddíl LH Martin Ftáãek

R˘mafiovsk˘ aerobik opût úspû‰n˘

Star‰í Ïáci 2005 - 2006

1. HC Krnov 10 1 1 96:38 21

2. TJ Horní Bene‰ov 7 1 4 78:56 18

3. Jiskra R˘mafiov 5 0 5 43:62 10

4. Slavoj Bruntál 3 1 8 22:75 7

Mlad‰í Ïáci 2005 - 2006

1. Jiskra R˘mafiov 10 0 2 73:32 20

2. Slavoj Bruntál 9 0 3 69:36 18

3. TJ Horní Bene‰ov 5 0 7 56:57 10

4. HC Krnov 4 0 8 72:62 8

Lída, Mí‰a, Zuzka, Gábina

V nedûli 25. února soutûÏily závodnice SK Studio Sport a zdraví

R˘mafiov na „SoutûÏním Aerobic Master Class“ v Brnû.

R˘mafiovsk˘ sportovní klub reprezentovaly pouze ãtyfii závodnice

v nejstar‰í kategorii, které v silné konkurenci soutûÏících z celé

Moravy pfiedvedly vynikající v˘kon:

L˘die ·védíková - 1. místo

Zuzana Buãková - 2. místo

Gábina Kováfiíková - 5. místo

Mí‰a Mezihoráková - finálové umístûní
L˘die ·védíková

Foto: archiv SK Studio Sport a zdraví
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Pořiďte si až 4x rychlejší internet
za stejnou cenu a navíc v akční
nabídce získejte

■ první měsíc surfování za 1 Kč
■ aktivaci za 1 Kč
■ ADSL modemy již od 599 Kč

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485

Informace o akční nabídce a zvýhodněných modemech na:

Pořiďte si pevnou linku jen za

1 Kč a získejte 1000 volných

minut na volání ZDARMA!

pevná linka jen za 1 Kč

Internet
Expres
Impuls

nová rychlost 
v kb/s

nová cena 
za měsíc v Kč

512/128
399,-

Internet
Expres
Sprint

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

3072/256
799,-

Internet
Expres
Maxi

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

4096/512
1199,-

Internet
Expres
Ideal

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

2048/256
599,-

Medaile z mistrovství republiky ÏákÛ v Zadovû putují do R˘mafiova!!!

Michal, Pavel, Radim pfied akcí

Bronzov˘ medailista Michal Furik
Sabina Návratová, Jana Pavlátová, Simona Bálková, Pavel Ondrá‰ek, Radim
Keclík, Zdenûk Macháãek, Michal Furik, Jan Kodl, Adéla Jaro‰ová

Hanka Maãudová v akci Sabina Návratová po akci



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

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

Ford Transit 2.5D valník
6míst., r. v. 1996, airbag, ABS,
rádio, posilovaã fiízení. Cena:
145 000 Kã bez DPH.

Daewoo Nubira Combi 1.6,
1. maj., r. v. 2000, 2x airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna, posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 139 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW, CZ,
r. v. 1997, 2x airbag, ABS, posil.
fiíz., palub. poã., centrál, el. zrcátka.
Cena: 138 900 Kã.

Peugeot 206 1.1, 1. maj., r. v.
1998, airbag, rádio, posil. fiíz.,
el. zrcátka, el. okna, centrál.
Cena: 129 900 Kã.

Seat Ibiza 1.8 20vTCUPRA TUNING
156PS, r. v. 2001, aut. klima, 4x airbag,
ASR, ABS, palub. poã., vyhfi. el. zrc, el.
okna, centrál. Cena: 199 900 Kã. 

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

ODPOČET DPH

4x4

4x4

KLIMA

KLIMA

NAVIGACE

NAVIGACE

KLIMA

KLIMA

LPG

KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

AUTOMAT

NOVÁ CENA

NOVÁ CENA
NOVÁ CENA

·koda Fabia 1.4 MPi 50 kW, 
1. maj., r. v. 2001, 2x airbag, ABS,
rádio, posilovaã, palub. poã., el.
okna, centrál. Cena: 169 000 Kã.

Opel Monterey 3.0 DTI, r. v. 1999, 2x
airbag, ABS, imob., el. okna, vyhfi.
el. zrc., ‰íbr, posil. fiíz., taÏné, centrál,
CD + rádio. Cena: 269 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.6GLXi 74kW,
1. maj., r. v. 1999, klima, 2x airbag,
ABS, cent., el. okna a zrc., pal. poã.
a dal‰í. Cena: 189 900 Kã.

·-Fabia 1.9 SDi Comfort, CZ, r. v.
2000, 2x airbag, CD, imob., el. ok-
na, posilovaã, palub. poã., centrál,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 169 000 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, klima, airbag, rádio, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 139 000 Kã.

·koda Octavia II 1.9 TDi PD Eleg., CZ,
r. v. 2004, 4x airbag, ESP, ABS, temp.,
posil. fiíz., palub. poã., rádio, el. okna,
vyhfi. el. zrc., centrál. Cena: 489 000 Kã. 

BMW 730D automat, 1. maj., r. v. 2000,
TV, telefon, aut. klima, satelit navigace,
6x airbag, xenony, kÛÏe, ESP, ABS, CD
mûniã a dal‰í. Cena: 389 000 Kã.

Citroen Xsara 1.6i 16V Exclusive, r. v.
2001, klima, 4x airbag, ABS, imob.,
el. okna, posil. fiíz., palub. poã., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 189 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLXi 74 kW, CZ,
servis, r. v. 1997, 2x airbag, ABS, rádio,
el. okna, posilovaã, palub. poã., taÏné,
el. zrc., centrál. Cena: 149 900 Kã.

Opel Vectra 2.2 16V Eleg,CZ, 1. maj.,
r. v. 2003, 6x airbag, xenony, ABS, CD,
rádio, el. okna a zrc., temp., posil. fiíz.,
palub. poã., centrál. Cena: 289 900 Kã. 

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
rádio, centrál, imob., posil. fií-
zení. 
Cena. 78 900 Kã. 

Ford Mondeo 1.8 16V, ,CZ, 1. maj., r. v.
2003, 4x airbag, ABS, rádio, alarm, mul-
tif. volant, el. sedadla, posil. fiíz., el. zrcát-
ka a okna, centrál. Cena: 297 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia, 1. maj., r. v.
1997, klima, 2x airbag, ASR, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., centrál,
CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. ok-
na, posil. fiíz., taÏné, imob., centrál.
Cena: 188 900 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, klima, airbag, rá-
dio, posil. fiíz., el. vyhfi. zrcátka.
Cena: 269 000 Kã + DPH.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, airbag, rá-
dio, centrál, posil. fiízení. 
Cena: 139 900 Kã.

Subaru Forester 2.5 XT, 169 kW, r. v.
2005, 4x airbag, xenony, EDS, ABS,
CD, plná el. v˘bava, palub. poã.
a dal‰í. Cena: 799 900 Kã.

Citroen Xsara 1.9D Combi, 
1. maj., CZ, r. v. 2002, 2x airbag,
rádio, el. okna, posilovaã, taÏné, 
imob., centrál. Cena: 189 900 Kã. 

·koda Felicia 1.3 GLXi 50 kW,
CZ, r. v. 1995, centrál, imob.,
taÏné, zadní stûraã. 
Cena: 49 900 Kã.


