
Agresivní pes byl zastfielen.
Policie upozorÀuje: poru‰ování
vyhlá‰ky mûsta je dÛslednû
sankcionováno

Velikonoce klepou na dvefie.
Pozvánka na velikonoãní v˘stavu
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ském

Star‰í Ïáky pfii‰la povzbudit na MâR do Liberce Katka Neuman-
nová.
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10. bfiezna zahájila Galerie Octopus v˘stavu malífie V. Hally
a sochafiky V. Psotkové. Expozice potrvá do 9. dubna
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Aktuánû z mûsta

Katka Neumannová a její následovníci
Srdce kaÏdého z nás muselo jistû

zrychlit svÛj tlukot pfii pohledu

na Katku Neumannovou ve zla-

tém olympijském bûhu v Turínû.

Mnoh˘ fanou‰ek otfiel slzu, za-

svûcení ocenili její v˘kon. Bûh

na lyÏích je sport krásn˘, av‰ak

velmi nároãn˘. Katka je si toho

jistû vûdoma, proto pfii‰la 25. -

26. února podpofiit své následo-

vníky na mistrovství republiky

star‰ích ÏákÛ do Liberce. A také

tento její dvoudenní v˘kon si za-

slouÏí ocenûní. Desítky ÏadatelÛ

o fotografii ve stylu „Já a Katka“,

stovky podpisÛ na plakáty, lyÏe,

bundy, ãepice, prostû na cokoliv,

co vhodného bylo pfii ruce, odpo-

vídání na neustále se opakující 

otázky. I tato daÀ popularitû byla

z její strany zaplacena skvûle,

byla usmûvavá a vstfiícná.

Pfievzetí medaile z rukou olym-

pijské vítûzky by se nám moc lí-

bilo, ale není kaÏd˘ den posvíce-

ní. Na libereck˘ch tratích, kde se

v roce 2009 bude konat mistrov-

ství svûta v bûÏeckém lyÏování,

pfiedvedli reprezentanti Ski klu-

bu RD R˘mafiov v˘borné v˘ko-

ny a vybojovali následující 

umístûní:

• Sabina Návratová - 17. místo v závodû

s hromadn˘m startem klasickou technikou

• Jan Kodl - 16. místo v klasice a postup do

vyfiazovacích bojÛ ve sprintu (10. místo)

• Hana Maãudová - 11. místo a potvrzení 

I. v˘konnostní tfiídy (VT) rovnûÏ v klasice

• Adéla Jaro‰ová - 31. místo v závodû s hro-

madn˘m startem klasickou technikou

• Michal Furik - 10. místo a potvrzení I. VT

v klasice, postup do vyfiazovacích bojÛ ve

sprintu, kde lep‰ímu umístûní zabránilo

zlomení hole (15. místo)

• Zdenûk Macháãek- 11. místo a zisk I. VT

v závodû s hromadn˘m startem klasickou

technikou

• Pavel Ondrá‰ek- 13. místo a zisk I. VT v zá-

vodû s hromadn˘m startem klasickou techni-

kou

• Radim Keclík- 24. místo v klasice a postup

do vyfiazovacích bojÛ ve sprintu (14. mís-

to)

Dovolím si nezasvûceného ãte-

náfie pouãit. Musíme rozli‰ovat

republikové a Ïupní závody.

Konkurence na republikov˘ch

závodech je opravdu vysoká

a kaÏdé umístûní na hranici zisku

I. v˘konnostní tfiídy je vynikají-

cí. Mistrovství republiky se zú-

ãastÀuje pfies 30 nejlep‰ích oddí-

lÛ republiky a poãet závodníkÛ

se v nûkteré kategorii pfiehoupne

i pfies 60. K ocenûní v˘konu

R˘mafiovákÛ slouÏí i koneãná ta-

bulka, porovnávající úspû‰nost

jednotliv˘ch oddílÛ, a v té jsme

obsadili skvûlé 10. místo.

Moravsk˘ pohár mûl své finále v RoÏnovû pod Radho‰tûm
O minulém víkendu se v RoÏnovû pod Radho‰tûm konal krajsk˘ pfiebor Zlínského kraje, poslední závod Moravského poháru. Forma nám vy-

drÏela i do závûru sezóny a v˘sledky potvrzují vysokou v˘konnost mlad˘ch r˘mafiovsk˘ch lyÏafiÛ.

Pfiehled v˘sledkÛ:
mlad‰í Ïáci star‰í Ïákynû mlad‰í dorostenci
1. Kluz Jakub Dolní Lomná 1.   Maãudová Hana R˘mafiov 1.  Sikora Robin Dolní Lomná

2. Lysek Michal Dolní Lomná 2.   Laviãková Barbora Fren‰tát p. R. 2.  Solansk˘ Robert RoÏnov p. R.

3. Vala Michal Moravsk˘ Beroun 3.   Kováãová Andrea Bfiidliãná 3.  Kyrych Jakub Dolní Lomná

4. Kautz Robert R˘mafiov 5.   Návratová Sabina R˘mafiov 6.  Vörö‰ Radek R˘mafiov

7. Machaã Jakub R˘mafiov 8.   Bálková Simona R˘mafiov 8.  Bocián Michal R˘mafiov

13. H˘bl Ladislav R˘mafiov 12. Jaro‰ová Adéla R˘mafiov 10. ·vikruha Radek R˘mafiov

14. Pavlátová Jana R˘mafiov

mlad‰í dodostenky star‰í Ïáci star‰í dorostenci
1. StodÛlková Denisa Vefiovice 1.   Keclík Radim R˘mafiov 1. Vykoukal Jifií R˘mafiov

2. Adamíková Dorota Tfiinec 2.   Schindler Tomá‰ Fren‰tát p. R. 2. Polách Martin Vrbno p. P.

3. ·ebeãková Vendula KromûfiíÏ 3.   Ondrá‰ek Pavel R˘mafiov 3. Pospí‰ek Marek Bruntál

6. Tomovová Eva R˘mafiov 4.   Macháãek Zdenûk R˘mafiov

8. Dokoupilová Lenka R˘mafiov 7.   Kodl Jan R˘mafiov

12. Divi‰ Antonín R˘mafiov

V celkovém hodnocení série Moravského poháru získal Ski klub RD R˘mafiov tfii pfiebornické tituly, ve sv˘ch kategoriích zvítûzili Hanka

Maãudová, Radim Keclík a Jirka Vykoukal. Blahopfiejeme.  Vlastimil Baran

Vítûzové Moravského poháru: Jifií Vykoukal, Hana Maãudová, Radim
Keclík Fota: archiv Z· R˘mafiov
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Dvoulet˘ Jeník Hudáãek z R˘mafiova vytvofiil ãesk˘ rekord
Na R˘mafiovsku se rodí rekordmani.
Po úspû‰ném fiezbáfii Jifiím
Halouzkovi z Jifiíkova, kter˘ se ne-
dávno zapsal do ãeské Guinessovy
knihy rekordÛ, poté co vytvofiil nej-
vût‰í dfievûná díla: obraz Ïivota lidí
na Jesenicku, sochu Pradûda a bet-
lém, se dal‰ím ãesk˘m rekordma-
nem stal teprve dvoulet˘ Jan
Hudáãek z R˘mafiova.
Po svûtû chodí mnoho v˘jimeã-

n˘ch lidsk˘ch jedincÛ, ktefií obãas

pfiekvapí sv˘mi mimofiádn˘mi

schopnostmi. Vût‰inou jejich na-

dání zachytí jiÏ v raném vûku ro-

diãe a dále se jejich nadprÛmûrnû

vyvinut˘mi schopnostmi zab˘vají

vûdecká centra. Pozornost odbor-

níkÛ se postupnû pfiesouvá ke stá-

le niÏ‰ím vûkov˘m kategoriím.

Ukazuje se, Ïe má-li ãlovûk do-

sáhnout co nejúplnûj‰ího rozvoje

svého potenciálu, potfiebuje vhod-

né podmínky uÏ od nejútlej‰ího

vûku. UÏ v nûm si totiÏ buduje

„základnu“ ke svému pozdûj‰ímu

rozvoji, zejména intelektovému,

a vytváfií si „nástroje my‰lení“, ja-

k˘mi jsou slovní zásoba a my‰-

lenkové dovednosti. V podnût-

ném a pfiátelském prostfiedí získá-

vá dítû radost z poznávání a moti-

vaci k osobnímu rÛstu. Do centra

pozornosti se tak dostává péãe ro-

diny a pfied‰kolních zafiízení.

Jeníku Hudáãkovi z R˘mafiova

jsou teprve dva roky a pût mûsí-

cÛ, ale rozeznat v‰echny znaãky

kamionÛ i aut pro nûj není Ïádn˘

problém. „Jak se jmenuje tady to
auto?“ ptá se dûdeãek Josef Pipa

spolu s tatínkem Janem. A mal˘

Jeník bez rozm˘‰lení jmenuje

postupnû znaãky vozidel, které

jsou mu ukazovány, a to bez ne-

jmen‰ího zaváhání, i poté, co je

uvidí venku na silnici, kdyÏ jde

s rodiãi na procházku. „Volvo,
Daf, Scania, Man...,“ chrlí no-

vopeãen˘ rekordman, kter˘ je

drÏitelem certifikátu o vytvofiení

ãeského rekordu v poznávání

znaãek kamionÛ v nejniÏ‰ím vû-

ku. A na závûr se zvednut˘m pal-

cem pronese: „Je to oukej.“
Nadan˘ch dûtí v âeské republice

neustále pfiib˘vá. Podle psycho-

logÛ je pfiíãina v celkovû lep‰ím

zdravotním stavu ãesk˘ch dûtí,

v lep‰í v˘chovû, v daleko vût‰ích

moÏnostech nab˘vat vûdomosti

a zku‰enosti. A v pfiípadû Jeníka

se jedná je‰tû o jedno pozitivum.

„Jednou za ãtrnáct dnÛ dostává
od motoristické redakce ãasopi-
su âesk˘ trucker své noviny s ob-
rázky a inzercí kamionÛ a vozi-
del,“ doplÀuje informaci o Jení-

kovû úspûchu jeho maminka

Jana Hudáãková.

Podle tatínka se u Jeníka jedná

o mimofiádnû vyvinutou fotogra-

fickou pamûÈ. Pojmenování typu

vozidla a jeho zobrazení utkví

v jeho pamûti a pfii spatfiení ob-

rázku nebo skuteãného vozu se

mu jeho obraz vybaví. „Nikdy
jsme nepojmenovávali auta ne-
urãit˘m v˘razem - to je auto ne-
bo náklaìák, ale vÏdy jsem se
snaÏil mu fiíci hned, jak se pat-
fiiãné vozidlo jmenuje, napfiíklad

to je Mercedes, Tatra nebo Liaz,
a tak asi u nûj vznikla jakási pa-
mûÈová databanka typov˘ch ozna-
ãení,“ doplÀuje otec Jan Hudá-

ãek.

V zájmu plného rozvoje potenci-

álu nadání a jeho pozdûj‰ího 

uplatnûní je dÛleÏité, aby

dítû mûlo pfiíleÏitost obje-

vit a vyzkou‰et si, pro co

má pfiedpoklady, aby bylo

trvale vysoce motivováno

ke kvalitnímu v˘konu,

aby mu jeho prostfiedí (ro-

diãe, uãitelé, trenéfii, kon-

zultanti) poskytlo opti-

mální podporu a vzdûlání

a aby bylo chváleno za to,

co dokázalo.

Naopak nedostateãnû vy-

uÏit˘ a trénovan˘ poten-

ciál mÛÏe ztrácet na kva-

litû nebo dokonce úplnû

zaniknout, jak je známo

napfi. z rozvoje fieãi („vlãí

dûti“). Zdá se, Ïe pro nû-

které oblasti nadání

(gymnastika, balet, hra

na hudební nástroje, ‰a-

chy) existují „kritická období

v˘voje“, kdy uãení probíhá nej-

snadnûji. Zaãíná-li trénink v ja-

kékoli oblasti aÏ po tomto obdo-

bí, je moÏnost dosaÏení úrovnû

plnû odpovídající pÛvodnímu

potenciálu nepravdûpodobná,

i kdyby ostatní podmínky v˘uky

byly co nejlep‰í. Proto je dÛleÏi-

té, aby byl potenciál dítûte obje-

ven a rozvíjen tak brzy a tak sys-

tematicky, jak je to moÏné. To

znamená poskytnout dítûti pfiíle-

Ïitost získat znalosti, vybudovat

si dovednosti a vytvofiit si vztah

ke specifick˘m oblastem tak br-

zy a do takové míry, jak bude za-

potfiebí.

A jaké jsou znaky nadan˘ch?

Vynikající pamûÈ a pouÏívání in-

formací, sami vûdí nejlépe, jak

se uãit, a jsou schopni si sami

své uãení kontrolovat. Mohou

strávit více ãasu plánováním, ale

potom se rychleji rozhodují.

Doplní si informace, zjistí, co je

a co není dÛleÏité, a rychleji se

doberou k podstatû vûci. I kdyÏ

je jejich my‰lení obvykle syste-

matiãtûj‰í neÏ my‰lení ostatních

dûtí, jsou schopni si uvûdomovat

a pfiijmout i jin˘ moÏn˘ zpÛsob

uãení a fie‰ení problémÛ. Mají

tendenci dûlat hry a úkoly sloÏi-

tûj‰ími, aby byly zajímavûj‰í. Od

raného vûku mají mimofiádnou

schopnost zámûrného a dlouho-

dobého soustfiedûní. Velmi brzy

se nauãí mluvit, ãíst a psát.

Podle profesorky Joan Freeman-

ové jsou vysoce nadaní definová-

ni jako ti, ktefií buì vykazují mi-

mofiádnû vysokou úroveÀ své ãin-

nosti, aÈ uÏ v celém spektru nebo

v omezené oblasti, nebo ti, jejichÏ

potenciál je‰tû nebyl pomocí testÛ

ani experty rozpoznán. Je rozdíl

mezi zjevn˘m nadáním dûtí, nebo

adolescentÛ a dospûl˘ch. Nadání

dûtí je obvykle vnímáno jako

rychlej‰í v˘voj v porovnání s je-

jich vrstevníky, nadání dospûl˘ch

je spatfiováno ve vysoké úrovni

ãinnosti, zaloÏené na mnohaleté

usilovné práci ve zvolené oblasti.

Nadání se mÛÏe t˘kat souãasnû

více oblastí, napfi. intelektu, umû-

ní, tvofiivosti, pohybov˘ch a soci-

álních dovedností, nebo mÛÏe b˘t

omezeno na jednu ãi dvû z nich.

Ale potenciál, aÈ uÏ je jak˘koli, se

mÛÏe rozvinout do mimofiádnû

vysoké úrovnû ãinnosti pouze

v podmínkách poskytujících pfii-

mûfiené vybavení a psychologické

pfiíleÏitosti k uãení.

Doãkáme se dal‰ích rekordmanÛ

v na‰em regionu? Na odpovûì

na tuto otázku si zfiejmû budeme

muset je‰tû nûjakou dobu po-

ãkat.  JiKo



Mimofiádnû dlouhá zima a ex-

trémní mnoÏství snûhu vyãerpá-

vá nejen obyvatele mûst a obcí,

pfieváÏnû tûch v˘‰e poloÏen˘ch,

ale také ve‰kerou faunu. Lidé

kroutí hlavami nad neúmûrnou

snûhovou vrstvou a nadávají,

kdyÏ jim po nûkolikáté odháze-

nou, tolik nenávidûnou snûho-

vou bfieãku nahrne projíÏdûjící

pluh zpátky pfied vchod do stave-

ní, garáÏe ãi stání pro automobi-

ly. I vût‰ina nejzatvrzelej‰ích mi-

lovníkÛ zimních sportÛ by uÏ

nejradûji vymûnila bûÏky nebo

sjezdovky za horská kola, pohor-

ky ãi botasky. A lesní zvûfi, ze-

jména srnãí, je také vyãerpána

dlouhou zimou a stává se lehkou

kofiistí potuln˘ch psÛ, ktefií ji

snadno u‰tvou.

Na zasnûÏená luka a do mnohdy

mrazem ojínûn˘ch hájkÛ mífií

na‰i ptáci, zejména kos ãern˘,

s˘kora koÀadra, s˘kora modfiin-

ka nebo zvonek zelen˘, ktefií

sv˘m zpûvem navozují jarní at-

mosféru, která v‰ak zaniká pod

vysok˘mi závûjemi.

Nûkter˘m mûstÛm a obcím do-

‰ly nebo dochází prostfiedky na

zimní údrÏbu, a tak nezb˘vá neÏ

krátit rozpoãet v jin˘ch poloÏ-

kách. Zkrátka leto‰ní zima se ani

z ekonomického hlediska nepo-

vedla, pofiádnû se protáhla

a v dobû, kdy se obvykle poma-

lu zaãínalo s jarním úklidem ko-

munikací a chodníkÛ, se dnes

odváÏí plné náklaìáky snûhu

z míst, kde brání pohybu chodcÛ,

nebo z komunikací, kudy mezi

bariérami sotva staãí projet jed-

no auto. B˘valo i hÛfi, podotknou

pamûtníci, ale ãlovûk si jaksi za

tu dobu odvykl.

„Na leto‰ní zimní údrÏbu byla
vyãlenûna v rozpoãtu ãástka 4,2
milionÛ korun. Objem financí
urãen˘ na zimní údrÏbu zÛstane
podle prÛbûhu zimy buì nedo-
ãerpán nebo je pfiekroãen dle
skuteãné potfieby. Letos se pro-
stfiedky v˘raznû pfieãerpají, a tak
se bohuÏel budou muset krátit ji-
né poloÏky mûstského rozpoãtu.
Nikdy ale nedojde k situaci, kdy-
bychom fiekli: Tak, teì nám do-
‰ly prostfiedky na údrÏbu a kon-
ãíme. Sjízdnost a schÛdnost musí
b˘t zabezpeãena v kaÏdém pfiípa-
dû. Leto‰ní zima je v porovnání
s jin˘mi léty opravdu extrémní
i na pomûry na‰eho mûsta.
Kapacity, které byly pfiedjednány
na úklid snûhu, v mnoha pfiípa-
dech nestaãily zvládat kalamitní
stavy, jichÏ bylo letos hned nûko-
lik,“ sdûlil svÛj názor na prÛbûh

leto‰ní zimy starosta R˘mafiova

Petr Klouda. Jen pro zajímavost,

kalamitní situaci vût‰ího rozsahu

zvládá mûsto celkovû asi tfii aÏ

ãtyfii dny a její odstranûní stojí

kolem ãtvrt milionu korun. Letos

mûsto sjednalo smlouvy na úklid

snûhu také s nûkter˘mi soukro-

m˘mi podnikatelsk˘mi subjekty,

zejména v místních ãástech, aby

se nav˘‰ilo mnoÏství techniky

a zkrátily doby úklidu.

Média nedávno informovala

o neprÛjezdn˘ch komunikacích,

kde zejména siln˘ nárazov˘ vítr

zavál silnice a tvofiil snûhové ja-

zyky. Nûjakou dobu byla neprÛ-

jezdná také silnice III. tfiídy do

Jifiíkova. O sjízdnost na tûchto

komunikacích se stará Správa

a údrÏba silnic Moravskoslez-

ského kraje, a pokud se jedná

o kalamitní stav, tyto silnice se

zkrátka nestihnou udrÏovat.

Prioritu mají silnice I. a II. tfiídy.

„Nemá smysl udrÏovat silnici
tfietí tfiídy, kde projede jedno au-
to za den. Mnohdy se za techni-
kou vzápûtí po projetí silnice
uzavfie navát˘m snûhem. A silni-
ãáfii potfiebují b˘t na silnicích
I. a II. tfiídy, kde je termín od-
stranûní závady do ãtyfi a osmi
hodin. Pro obãany tûchto obcí je
to velmi nepfiíjemné a bolestivé,
ale bohuÏel není vyhnutí, protoÏe
kapacity jsou nastaveny tak, aby
vykryly bûÏnou zimu a zvládly
dvû nebo tfii kalamitní situace.
Obce fie‰í problémy obãanÛ a zá-

sobování pfii kalamitní situaci
vût‰inou samy, pokud se jedná
o krizovou situaci, poÏádajío po-
moc povûfienou obec nebo mûsto,
coÏ je v pfiípadû zmínûného
Jifiíkova mûsto R˘mafiov, a po-
kud bychom ani my nemohli po-
moci, tak Ïádáme o pomoc kraj,“
doplnil informaci ke kalamitním

situacím starosta Petr Klouda.

Není bez zajímavosti, Ïe pfii po-

slední snûhové kalamitû se na

Bruntálsko a R˘mafiovsko pfiesu-

novalo asi ‰est snûhov˘ch fréz

z Opavska.

Na otázku, jaké nejãastûj‰í stíÏ-

nosti pfiicházely na radnici v sou-

vislosti s leto‰ní zimou, starosta

odpovídá: „StíÏností nebylo zase
tolik. T˘kaly se pfiedev‰ím snûhu
nahrnutého pluhem pfied garáÏe
nebo vchody, coÏ pochopitelnû
obãany zlobilo obzvlá‰È, kdyÏ si
ãerstvû kritické místo odházeli.
Na druhé stranû musím fiíci, Ïe
vût‰ina na‰ich motoristÛ se v zú-
Ïen˘ch místech, kde uÏ zkrátka
není sníh kam odhrnovat, chová
velmi ukáznûnû, zastaví a pustí
kolegu fiidiãe, aby mohl bez pro-
blémÛ projet. Na‰i fiidiãi vût‰i-
nou vûdí, o ãem je v na‰em mûs-
tû a regionu fieã.“
Doufejme, Ïe pfiedpovûdi, které

budou následovat, se ponesou

v jarním duchu a zima uÏ oprav-

du brzy pfiedá svoji nadvládu ja-

ru, které astronomicky nastoupi-

lo v pondûlí 20. bfiezna. JiKo

Lidé i Ïivoãichové touÏebnû oãekávají jaro
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V˘zva pro podnikatele a firmyUpozornûní pro obãany
Finanãní úfiad v Bruntále oznamuje v‰em obãanÛm mûsta

R˘mafiova a jeho pfiilehl˘ch ãástí, Ïe ve dnech 30. bfiezna
a 31. bfiezna 2006 bude otevfieno deta‰ované pracovi‰tû

FÚ Bruntál v souvislosti s pfiebíráním daÀov˘ch pfiiznání.

Pro tyto úãely bude pracovi‰tû otevfieno ve Stfiedisku vol-
ného ãasu na OkruÏní ulici ã. 10 v R˘mafiovû, v míst-

nosti ã. 1 (v mezipodlaÏí) v následujících hodinách:

ãtvrtek 30. 3. 2006
8.00 - 12.00  12.30 - 14.30

pátek 31. 3. 2006
8.00 - 12.00  12.30 - 14.30

Dovolená a region 2006 v Ostravû
Ve dnech 21. - 23. 4. 2006 se uskuteãní v Ostravû 9. roãník v˘-

stavy DOVOLENÁ A REGION 2006, na které se bude podí-

let i mûsto R˘mafiov prostfiednictvím Studentského informaã-

ního centra (SIC), Národní 5, R˘mafiov, ve spolupráci s SSO·

Prima, s. r. o.

V‰echny organizace, ubytovací a stravovací sluÏby, rekreaãní za-

fiízení R˘mafiovska a obchody, které mají zájem o prezentaci, se

mohou pfiihlásit na uvedené adrese nebo telefonicky na

554 211 525, kde dostanou bliÏ‰í informace. 

Hana âoupková, SIC a CEKA R˘mafiov
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Ing. SoÀa Kováfiíková (Nez.) se narodila 29. ledna 1956 v R˘mafiovû. Po absolvování stfiední ‰koly v Bruntále a vysoké ‰koly v Brnû na-

stoupila do svého prvního zamûstnání na Státní statky v R˘mafiovû. Po narození dvou dcer Gabriely a Hanky se rozhodla profesnû zamûfiit na

pedagogickou práci. Nastoupila na doplÀkové pedagogické studium a funkãní studium na Pedagogické fakultû MU v Brnû, které zakonãila

státní zkou‰kou. Jako uãitelka odborn˘ch pfiedmûtÛ pÛsobila od roku 1984 na Stfiedním odborném uãili‰ti zemûdûlském v R˘mafiovû, pozdû-

ji, od roku 1992, vykonávala funkci statutárního zástupce fieditele ‰koly.

V ãervenci roku 2004 uspûla v konkurzu na místo fieditele souãasné Stfiední ‰koly R˘mafiov, kde se jí podafiilo dle svého koncepãního zámû-

ru prosadit profilaci ‰koly na studijní a uãební obory s gastronomick˘m zamûfiením a na uãební obory strojnické (ve spolupráci s firmami Al

Invest Bfiidliãná, a. s., Auto color Design, s. r. o., Stelon Malá ·táhle, Katr, a. s., Eurointermetall, s. r. o., R˘mafiov) s cílem zv˘‰it flexibilitu,

adaptabilitu a uplatnûní absolventÛ ‰koly na trhu práce.

Ing. SoÀa Kováfiíková se také aktivnû zapojuje do sportovního dûní ve mûstû. Je dlouholetou ãlenkou v˘konného v˘boru TJ Jiskra a pfied-

sedkyní volejbalového oddílu.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
covala?
V souãasné dobû pracuji v komisi

pro v˘chovu a vzdûlávání a v ko-

misi sociálních vûcí a zdravotnic-

tví. PÛsobím jako ãlen ‰kolské ra-

dy pfii Základní ‰kole, R˘mafiov,

·kolní námûstí.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?

Spoleãn˘mi silami a za úãinné po-

moci Petra Kloudy, Jaroslava Kaly

a Jarmily Labounkové se nám po-

dafiilo zachovat stfiední ‰kolství

v R˘mafiovû a odvrátit tak kon-

cepãnû nastartovanou optimalizaci

kraje. V rámci spolupráce s part-

nersk˘mi mûsty Ozimek

a Krompachy a s úãinnou pomocí

vedoucí odboru kultury a ‰kolství

Leony Pleské se podafiilo uskuteã-

nit a uvést v Ïivot mezinárodní

sportovní a kulturní aktivity a zís-

kat potfiebné finanãní prostfiedky

zpracováním projektu Euroregion

Pradûd.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Problémy se rodí a postupnû vy-

stupují v dÛsledku zmûn v legisla-

tivû vy‰‰í politiky. Zji‰Èujeme, Ïe

nová nafiízení, zákony a vyhlá‰ky

nám v‰em a hlavnû drobn˘m pod-

nikatelÛm svazují ruce a mnohdy

nesmyslnû zasahují do rozpoãtÛ.

Jednou vûtou fieãeno: „Zaãínáme

b˘t papeÏ‰tûj‰í neÏ papeÏ.“

Rezervy vidím ve spolupráci a po-

moci v‰ech r˘mafiovsk˘ch obãa-

nÛ, ktefií to s na‰ím podhorsk˘m

mûsteãkem myslí dobfie.

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned
a co v budoucnu?
Ke zlep‰ení by mûlo dojít pfiede-

v‰ím v oblasti sluÏeb. Také by-

chom se mûli zamyslet nad tím,

jestli na‰e mládeÏ má kde trávit

svÛj voln˘ ãas. Chybí zde kluby,

videokavárny a sportovní zafiízení

(bez poplatku), kde by se scházeli,

komunikovali a vyuÏívali internet.

Instituce, které tuto moÏnost nabí-

zejí (knihovna, SVâ), jsou pro nû

ãasovû omezené. Do budoucna si

pfieji, aby se v R˘mafiovû i v jeho

okolí podafiilo opravit v‰echny ko-

munikace a chodníky. Maximální

zájem mám také na tom, abychom

fie‰ili zdravotní péãi o obãany.

Tû‰ím se také na novou podobu

na‰eho námûstí po rekonstrukci.

Komu byste podûkovala za spolu-
práci v tomto volebním období?
Podûkovat bych chtûla pfiedev‰ím

pfiedstavitelÛm mûsta P. Kloudovi

a J. Kalovi, ktefií se snaÏí odvést

kus poctivé práce v zájmu Ïivota-

schopnosti na‰eho mûsta. Také

v‰em ãlenÛm zastupitelstva a ob-

ãanÛm, ktefií mají zájem pomoci,

protoÏe vûfite, Ïe tato mnohdy ne-

lehká a ãasovû nároãná práce není

docenûná.

Chtûla byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta i v pfií‰tím voleb-
ním období?
Ano. Nerada odcházím od nedo-

konãeného díla.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
ráda uvedla?
KaÏd˘ dobr˘ rodák, kter˘ zde

v R˘mafiovû zapustil své kofieny,

nemÛÏe b˘t lhostejn˘ k tomu, jak

se na‰e mûsto nadále bude rozví-

jet.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûla strávit den?
S Rákosníãkem, v kaÏdé situaci si

umí poradit.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Stálé zdraví, pozitivní my‰lení

a pfiíznivé mezilidské vztahy nejen

pro mne, ale pro v‰echny obãany.

Kdybyste dostala ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?

Jan Amos Komensk˘ a pfiivítala

bych setkání s Karlem IV. na

Karl‰tejnû.

Koho nebo co byste si vzala s se-
bou na pust˘ ostrov?
ZáleÏí na tom, jak dlouho bych na

ostrovû byla. Prst˘nek princezny

Arabely pro zaji‰tûní fyzick˘ch

potfieb a pro du‰evní potfiebu urãi-

tû obû své dcery Haniãku

a Gábinku, protoÏe jsou motorem

mého Ïivota.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
V‰echny druhy polévek a pokrmy

z kufiecího masa. Miluji také ãín-

skou kuchyni. Ze spisovatelÛ

mám jiÏ odmaliãka ráda BoÏenu

Nûmcovou a K. J. Erbena. Film,

kter˘ na mne nejvíce zapÛsobil -

Filadelfie (angl. Philadelphia)

s Tomem Hanksem a Den pro

mou lásku s V. Harapesem.

Krimiseriál Columbo. V souãasné

dobû mÛj oblíben˘ zpûvák: James

Blunt, píseÀ Wisemen, Enya,

Sinead O’Connor a skupina

R.E.M., píseÀ Man On The Moon.

Va‰e Ïivotní motto?
Hodnû pravdivá jsou pro mne dvû

motta: „Úsmûv, to je zázrak, kter˘

pfii pohledu do oãí ukáÏe, Ïe je srd-

ce doma“ a „V̆ chova dûtí je za-

mûstnáním, kdy musíme umût

ztrácet ãas, abychom ho v budouc-

nu u‰etfiili“ (J. J. Rousseau).

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Mgr. Vlastimil Baran, narodil se 23. 11. 1966 v R˘mafiovû. Po místním gymnáziu následovala pedagogická fakulta v Olomouci, obor uãitel-

ství 1. stupnû. Od roku 1990 pÛsobí na zdej‰í základní ‰kole, prÛbûÏnû si roz‰ífiil vzdûlání o pedagogiku, následnû pak o ‰kolsk˘ management.

Dûtem se vûnuje i mimo ‰kolu jako trenér bûÏeckého lyÏování. Kandidoval za sdruÏení Nezávisl˘ch, není ãlenem Ïádné politické strany.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
coval?
Oblastí mého zájmu bylo ‰kolství,

kultura a práce v redakãní radû

R˘mafiovského horizontu.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?
Mám dobr˘ pocit z prÛbûhu slou-

ãení základních ‰kol, kdy díky

vstfiícné komunikaci mûsta, vede-

ní dfiívûj‰ích ‰kol i uãitelÛ v‰e

probûhlo hladce ku prospûchu dû-

tí a rodiãÛ. Také mû tû‰í b˘t sou-

ãástí t˘mu, kter˘ se podílí na tvor-

bû a neustálém rozvoji na‰ich r˘-

mafiovsk˘ch novin.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Kultufie jsme v tomto volebním

období zÛstali v mnohém dluÏni.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
BohuÏel nedostatek finanãních

prostfiedkÛ je vût‰inou nepfiekona-

telnou mezí Ïádaného rozvoje.

Pfiivítám aktivity vedoucí ke spo-

leãensky bohat‰ímu Ïivotu v na-

‰em mûstû.

Komu byste podûkoval za spolu-
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práci v tomto volebním období?
V‰em, se kter˘mi mû pojil spoleã-

n˘ zájem o rozvoj R˘mafiova.

Chtûl byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta i v pfií‰tím voleb-
ním období?
Ano, myslím si, Ïe bezmála tisíc

obyvatel R˘mafiova, coÏ jsou Ïáci

i zamûstnanci na‰í ‰koly, by mûl

mít svého zástupce v mûstském

zastupitelstvu. Tak chápu svou ro-

li i dnes.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Nemám rád politikafiení a jsem

rád, Ïe jsem se s ním, snad krom

úvodních povolebních t˘dnÛ, me-

zi kolegy zastupiteli nesetkal.

Podstatná je my‰lenka a následn˘

skutek, a ne to, kdo je autorem.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
Na pár vûcí bych se rád zeptal

Dûda V‰evûda.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Nerad bych byl pfiíãinou roz‰ífie-

ného vydání tohoto Horizontu.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to

byl?
ZÛstanu u profese. Rád bych si

vymûnil zku‰enosti s Janem

Amosem Komensk˘m.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Rád dûlám lidem radost; asi bych

mnohé potû‰il, kdybych s sebou

na pust˘ ostrov odvezl ministra

zdravotnictví Ratha.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Mám rád laskav˘ ãesk˘ humor

a to ovlivÀuje i mÛj v˘bûr oblí-

bencÛ: JirotkÛv Saturnin, Men-

zlovy PostfiiÏiny, písniãky Jarka

Nohavici. A pokud jde o jídlo,

jsem opût vlastenec: omáãky, kne-

dlíky, buchty, smaÏák...

Va‰e Ïivotní motto?
MÛj dvou a pÛllet˘ Honzík mû

fascinuje, s jakou radostí v‰e pro-

Ïívá. My dospûlí se necháme vlá-

ãet starostmi, plnûním termínÛ

a úkolÛ a nemáme ãas si uvûdo-

mit, Ïe napfiíklad to, co jsme prá-

vû proÏili, by stálo za dûtské zara-

dování se. Pokud bych mûl tedy

formulovat své Ïivotní motto, pak

Carpe diem - UÏívej dne.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Kritick˘ma oãima

Nûkter˘m pejskafiÛm zase otrnulo
Nûkdo se zkrátka nepouãí a ne-

pouãí. Dûlá, nûkdy neúmyslnû,

jindy s dosti prÛhledn˘m zámû-

rem, vûci, nad kter˘mi by nûkdo

jin˘ jen kroutil hlavou a ukazo-

val dotyãnému na ãelo. Oã vlast-

nû jde. V na‰em tisku jsme opa-

kovanû poukazovali na lhostej-

nost a bezohlednost nûkter˘ch

pejskafiÛ, ktefií dennû poru‰ují

vyhlá‰ku mûsta R˘mafiova o zá-

kazu volného pobíhání psÛ v za-

stavûné ãásti mûsta tím, Ïe své

ãtyfinohé miláãky zkrátka a dob-

fie vypustí ze svého obydlí a zaã-

nou se po nich shánût, aÏ se ven-

ku ‰efií. Nebo také vÛbec ne.

A pokud jednoho krásného dne

u takového majitele zazvoní

mûstská policie s fotografií jeho

volnû pobíhajícího psa a vyfikne

ortel v podobû tuãné sankce, ma-

jitel ze sebe najednou zaãne sou-

kat podivné v˘mluvy o otevfiené

brance, o vysoké snûhové barié-

fie, pfies kterou se jeho miláãek

pfiehoupl za svobodou, nebo Ïe

se zkrátka údajnû utrhl ze fietûzu.

Nic naplat, za nedbalost se platit

musí. Mnoho z tûchto lidí si vÛ-

bec neuvûdomuje, Ïe kromû to-

ho, Ïe jeho pejsek si volnû „lítá“

na svobodû, zároveÀ zneãisÈuje

okolí exkrementy a nevhodnû

obtûÏuje slu‰né majitele pfiípad-

n˘ch hárajících fen, mohou ze-

jména vût‰í psí plemena ohroÏo-

vat spoluobãany nebo dokonce

dûti jdoucí ráno do ‰koly.

A co teprve, kdyÏ se z takového

vlãáka, kter˘ by podle majitele

ani mou‰e neublíÏil, stane zufiící

bestie, která pfii pokusu o odchy-

cení pokou‰e policistu a zdemo-

luje odchytové zafiízení, a to pfies

pÛsobení uti‰ujících prostfiedkÛ?

Jediné ‰tûstí, Ïe tato psí ‰elma,

díky Bohu, nepotkala nûkoho, na

kom by si „smlsla“, napfiíklad jiÏ

zmínûné dítû. Pak nezb˘vá bo-

huÏel nic jiného neÏ „krvelaãnou

‰elmu“ po nûkolika marn˘ch po-

kusech o odchyt zastfielit sluÏeb-

ní zbraní. Domníváte se, Ïe je to

zcela vymy‰lená situace? Niko-

liv. Tento pfiíbûh, i se smutn˘m

koncem pro dotyãného psa, se

nedávno odehrál v ulicích na‰e-

ho mûsta. Majitelka zmínûného

pejska dokonce dva dny nevûdû-

la, kde se její zvífie nachází.

Témûfi dennû mohou na‰i obãané

vidût samovolnû se venãící pej-

sky, jejichÏ majitelÛm bylo za-

tûÏko sejít panelákové schody

a svému miláãkovi vûnovat ales-

poÀ tûch deset nebo patnáct mi-

nut procházky. Je to pfieci tak

snadné. Otevfiít dvefie, vypustit

a pak se jen dívat za záclonou ãi

z okna, jak se ná‰ mil˘ pejsek

prohání spolu s ostatními ãtyfino-

h˘mi kamarády po sídli‰ti nebo

námûstí. Najdou se i takoví, kte-

r˘m ani ãtvrtá nebo pátá bloková

pokuta mûstské policie nezasáh-

ne do svûdomí. A co na to mûst-

ská policie?

Jen od poãátku roku odchytila ví-

ce jak dvû desítky potuln˘ch psÛ.

Udûlila nespoãet blokov˘ch po-

kut. BohuÏel velk˘m problémem

zÛstává umístûní odchycen˘ch

psÛ v psím útulku. R˘mafiov vlast-

ní nemá a ten regulérní v Olo-

mouci ãi v Opavû je moc daleko

a je pfiíli‰ drah˘. Nouzovû slouÏí

mûstu záchytn˘ kotec v prostoru

ãistiãky odpadních vod, kde je pes

umístûn na pfiechodnou dobu, neÏ

se najde majitel, pfiípadnû neÏ

o psa projeví nûkdo zájem.

Ale v tomto smûru snad svítá na

lep‰í ãasy. Starosta obce

Dûtfiichova inicioval vybudování

psího útulku v prostoru b˘val˘ch

kasáren. Projekt si vyÏádá inves-

tici nûkolika milionÛ korun.

Osloveny byly obce a mûsta

R˘mafiovska a Bruntál. A co na to

pfiedstavitelé na‰eho mûsta?

„NejbliÏ‰í útulky jsou pfiíli‰ dale-
ko a jsou znaãnû pfieplnûné. Tuto
moÏnost jsme pfiivítali a momen-
tálnû je celá záleÏitost ve fázi
projektu a shánûní finanãních
prostfiedkÛ. Pro mûsto R˘mafiov
to znamená jistou v˘hodu v tom,
Ïe budeme mít bez problémÛ kam
vozit odchycené psy za pfiedem
dan˘ poplatek. Dûtfiichov patfií
do SdruÏení obcí R˘mafiovska
a na‰e mûsto bude mít na zákla-
dû budoucí smlouvy pfiednostní
právo na umístûní odchycen˘ch
psÛ v tomto útulku,“ sdûlil sta-

rosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda. Jako ãlen mysliveckého

sdruÏení vidí ve svém rajónu po-

tulné psy nerad. Zvûfi je v zimû

znaãnû vysílená a zabûhl˘ pes ji

u‰tve doslova na dvaceti met-

rech. Pak musí nutnû pfiijít ke

slovu zbraÀ, která ubrání práva

slab‰ího. UÏ i v této souvislosti je

tfieba upozornit majitele vût‰ích

plemen psÛ, Ïe jejich miláãek

mÛÏe b˘t za urãit˘ch zákonem

dan˘ch podmínek v honitbû

i mysliveckou stráÏí uloven.

VÛbec nejideálnûj‰í situace by

byla taková, kdyby nebylo po-

tfieba Ïádn˘ch útulkÛ, lidé by

mûli pejsky rádi a jako ke sv˘m

opravdov˘ pfiátelÛm se k nim

chovali. JiKo

Mûstská policie Ïádá majitele

psÛ (viz foto), aby se pfiihlásili na

sluÏebnû mûstské policie a své

psy si co nejdfiíve vyzvedli.
Foto: archiv Mûstská policie R˘mafiov
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Zdravotnictví

Chirurg Peter Ziman dostane Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ
Lékafi Peter Ziman z bruntálského

pracovi‰tû Nemocnice, s. r. o., R˘-

mafiov dostane vyznamenání Zla-

t˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ za rok 2005.

Ocenûní získávají profesionálové

i laici, ktefií s mimofiádnou obûta-

vostí zachrání lidsk˘ Ïivot.

Komise sloÏená ze zástupcÛ zá-

chranáfisk˘ch sloÏek a ãasopisu

Rescue Report, kter˘ nominace

na vyznamenání pfiijímá, vybrala

bruntálského chirurga proto, Ïe

minul˘ rok v srpnu excelentním

zákrokem zachránil Ïivot smrtel-

nû zranûnému ‰estadvacetiletému

Tadeuszi Kristenovi z Orlové.

Tomu na Mistrovství Evropy ve

westernov˘ch disciplínách

v R˘mafiovû vrhaã noÏÛ probodl

srdeãní komoru.

„VáÏím si ocenûní, je to pro mû
velká pocta. Beru ho ale jako po-
dûkování celému t˘mu, kter˘ se na
záchranû mladíkova Ïivota podí-
lel,“ reagoval na vyznamenání

chirurg Peter Ziman. ¤íká, Ïe je

bude také povaÏovat za poctu ce-

lé chirurgické obci. „Nepamatuji
si, Ïe by chirurg dostal podobné
ocenûní,“ uvádí MUDr. Peter

Ziman s tím, Ïe ‰lo o v˘jimeãnou

akci za v˘jimeãn˘ch okolností.

„Bez souhry v‰ech lidí v danou
chvíli by se nedalo udûlat nic,“
dodal lékafi.

„Pan doktor Ziman byl jasn˘m fa-
voritem. Jeho zákrok byl v˘jimeã-
n˘,“ zhodnotila v‰e pfiedsedkynû

komise, která o vyznamenáních

rozhodovala, a iniciátorka projek-

tu Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ Jana

Bradáãová. Cena se udûluje v se-

dmi kategoriích, pfiiãemÏ bruntál-

sk˘ chirurg dostane speciální oce-

nûní ãasopisu Rescue Report za

nejlep‰í záchranáfisk˘ ãin minulé-

ho roku. „Ocenûné pfiijme pan
ministr obrany i pan prezident.
Slavností pfiedání vyznamenání
probûhne 6. dubna na PraÏském

hradû,“ fiekla Jana Bradáãová.

Zástupci ãasopisu hodlají ocenit

také osádku sanitky, ve sloÏení lé-

kafi MUDr. Ondfiej Kroupa, sest-

fiiãka SoÀa Janíková a fiidiã-zá-

chranáfi Marek Petrek, která popr-

vé resuscitací pfiivedla mladíka

k Ïivotu. Podruhé to byl chirurg

Peter Ziman.

KdyÏ Tadeusze Kristena pfiivezli

do bruntálské nemocnice, jeho

srdce nebilo. Lékafi Peter Ziman

je‰tû na vozíku, kter˘m ho vezli ze

sanitky na operaãní sál, ‰estadva-

cetiletému muÏi otevfiel hrudník,

na‰el a jedním prstem ucpal krvá-

cející ránu v srdci a dal‰ími pak

srdce masíroval, aÏ zaãalo znovu

bít. Potom mladíka operoval.

Právû Tadeusz Kristen, kter˘ je

báÀsk˘m záchranáfiem, navrhl

chirurga Zimana na ocenûní.

„Neznám v âesku ãlovûka, kter˘
by si toto vyznamenání zaslouÏil
víc,“ fiekl o muÏi, kter˘ mu za-

chránil Ïivot, Tadeusz Kristen.

Ten uÏ je natolik fit, Ïe se vrátil

zpátky do práce.

„Jsme velmi rádi, Ïe pan doktor
Ziman ocenûní dostal. Myslím, Ïe
si ho zaslouÏí,“ uvedl fieditel

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

MUDr. Marian Olejník. ¤ekl, Ïe

dosud nemûl moÏnost setkat se

s nûk˘m, kdo by podobné vyzna-

menání dostal. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Odhalit nádorová onemocnûní pomáhá poradna pro onemocnûní prsu
Mammologickou poradnu pro 

onemocnûní prsu, která funguje

od minulého roku na poliklinice

v Bruntále, nav‰tûvuje stále více

pacientek. Lékafii tady totiÏ pro-

vádûjí nejen genetické vy‰etfiení

prsu, ale i dal‰ích zhoubn˘ch ná-

dorÛ. Poradna, která je jednou ze

‰esti specializovan˘ch ambulan-

cí chirurgického oddûlení brun-

tálského pracovi‰tû Nemocnice,

s. r. o., R˘mafiov, spolupracuje

s Onkologick˘m centrem J. G.

Mendela v Novém Jiãínû.

„Loni jsme v mammologické po-
radnû vy‰etfiili asi dva tisíce Ïen
a jejich poãet stále stoupá,“ uve-

dl primáfi chirurgického oddûlení

bruntálského pracovi‰tû Nemo-

cnice, s. r. o., R˘mafiov MUDr.

Jifií Sedláãek. Poãet nádorov˘ch

onemocnûní podle statistik roste.

Pfiedvídat u jednotlivce, zda

u nûj k nádorovému onemocnûní

dojde, je stále velmi tûÏké.

„Genetika se ale dostala jiÏ po-
mûrnû daleko a lze v nûkter˘ch
pfiípadech pfiedpokládat, Ïe k ná-
dorovému onemocnûní dojít mÛ-
Ïe. Jde zejména o zhoubné one-
mocnûní prsní Ïlázy, vajeãníku,
tlustého stfieva a koneãníku,“
uvedl primáfi MUDr. Jifií Sedlá-

ãek. Ten se tfiicet let zab˘vá pro-

blematikou onemocnûní prsní

Ïlázy. „Na základû zku‰eností

jsem dospûl k závûru, Ïe je nutno
zmapovat obyvatelstvo z genetic-
kého hlediska, a tak získat infor-
mace o rodinách s ãastûj‰ím v˘-
skytem nádorov˘ch onemocnû-
ní,“ vysvûtlil primáfi.

V devadesáti procentech se na

nádorech prsu podílejí vnûj‰í

faktory. Riziko, Ïe Ïena onemoc-

ní zhoubn˘m nádorem, se potom

pohybuje kolem sedmi aÏ deseti

procent. V pûti aÏ deseti procen-

tech se v‰ak mÛÏe jednat o dû-

diãnou formu. Zhoubn˘ nádor se

projevuje ve dvou generacích

u blízk˘ch pfiíbuzn˘ch v riziko-

vém vûku pacienta, kter˘ je ãas-

to mlad‰í 45 let. ProtoÏe se dû-

diãné onemocnûní zhoubn˘m

nádorem prsu vyskytuje v mla-

dém vûku, nemohou b˘t postiÏe-

né Ïeny odhaleny mammografic-

k˘m screeningem. Rodiny s po-

stiÏen˘m genem lze tedy zjistit

pouze genetick˘m vy‰etfiením.

„Pfiíãinou genetické formy
zhoubného nádoru prsu b˘vá po-
‰kozen˘ (mutovan˘) gen BRCA1
a BRCA2. Tyto zmûny genu se
pak pfiedávají z generace na ge-
neraci - jak na dcery, tak syny.
Genetick˘ zhoubn˘ nádor prsu se
ãasto vyskytuje souãasnû se
zhoubn˘m nádorem vajeãníku.
Nositelé po‰kozen˘ch genÛ BR-
CA1 a BRCA2 mají pfiedpoklad,
Ïe ze ‰edesáti aÏ pûtaosmdesáti

procent onemocní nádorem prsu,
hrozí jim ale i onemocnûní jin˘mi
zhoubn˘mi nádory - napfiíklad
dûlohy, vajeãníku, prostaty ãi
tlustého stfieva,“ upfiesnil primáfi.

Pokud pacienti patfií do rodiny

s nádorov˘mi onemocnûními

a mají o sebe nebo o své dûti 

obavy, pak je nejlep‰í svûfiit se

do rukou odborníkÛ. „V̆ sledky
genetického vy‰etfiení pfiinesou
buì úlevu, nebo potvrzení
obav,“ uvedl primáfi. Genetické

vy‰etfiení má nûkolik krokÛ.

Prvním je vyplnûní genetického

dotazníku. Ten by mûli pacienti

vyplnit doma s velkou peãlivostí

a za spolupráce ãlenÛ rodiny.

Druh˘m krokem je zhodnocení

dotazníku. Pokud je indikace, lé-

kafii vy‰etfiovaného ode‰lou do

genetického centra. Tam prove-

dou nové hodnocení a u tûch pa-

cientÛ, které vyberou, dûlají vy-

‰etfiení na po‰kozen˘ gen BR-

CA1, BRCA2 nebo i jiné geny.

„Diagnostika i léãba je u nás na
vysoké úrovni. Je nutné mít na
pamûti, Ïe malé nádorky zachy-
cené brzy nemusí vÛbec ohrozit
Ïivot. DÛleÏité je proto pfiijít
vãas!“ zdÛraznil primáfi MUDr.

Jifií Sedláãek. Informace lze zís-

kat na poliklinice v Bruntále

a také na telefonním ãísle 

554 700 315. Simona Souãková,
tisková mluvãí
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·kolství

Na gymnáziu vznikne komunitní centrum
JiÏ v dubnu tohoto roku by se mû-

lo v pfiízemí nové budovy r˘ma-

fiovského gymnázia zaãít budovat

tzv. komunitní centrum. Projekt,

kter˘ inicioval Moravskoslezsk˘

kraj a spolufinancuje Evropská 

unie, si klade za cíl zpfiístupnit

‰kolu obãanÛm mûsta a promûnit

ji ve stfiedisko vzdûlávání, kultur-

ního a spoleãenského Ïivota.

Nabídku na vytvofiení komunit-

ních center pfii stfiedních ‰kolách

vyhlásil Moravskoslezsk˘ kraj

pfied rokem a pÛl. Ze v‰ech zá-

jemcÛ se mezi partnery projektu

nakonec zaãlenilo osm stfiedních

‰kol, gymnázií a obchodních aka-

demií - z Orlové-Lutynû, Opavy,

Krnova, Oder, Vítkova, Nového

Jiãína, Bruntálu a R˘mafiova.

Takto vzniklá síÈ komunitních

center by mûla poskytovat ‰iroké

vefiejnosti zázemí pro celoÏivotní

vzdûlávání a sociální integraci.

Centrum má b˘t otevfieno v‰em,

vãetnû zdravotnû handicapova-

n˘ch, seniorÛ, nezamûstnan˘ch,

pfiíslu‰níkÛ národnostních men‰in

ãi matek s dûtmi, tj. tûch skupin

(komunit), které jsou ve spoleã-

nosti nûjak˘m zpÛsobem znev˘-

hodnûny.

Projekt s oficiálním názvem

Podpora rozvoje komunitních
‰kol je souãástí aktivit Spoleãného

regionálního operaãního progra-

mu, jeÏ se zamûfiují na rozvoj lid-

sk˘ch zdrojÛ, tedy pfiedev‰ím na

vzdûlávání. Vzhledem k tomu, Ïe

hlavními centry vzdûlávání ve

mûstech jsou ‰koly, staly se tyto

instituce ideálním potenciálním

partnerem projektu. Jednodu‰e fie-

ãeno, ‰koly, které dosud poskyto-

valy vzdûlání hlavnû studentÛm,

tj. mladé generaci, by se vznikem

komunitních center mûly zaãít

slouÏit i dal‰ím zájemcÛm o vzdû-

lání, ale i o jiné moÏnosti spole-

ãenského ãi kulturního vyÏití.

R˘mafiovské komunitní centrum

by mûlo fungovat rovnûÏ jako

místo k setkávání lidí se spoleãn˘-

mi zájmy ãi problémy. Lidé, ktefií

hledají práci, mohou vyuÏít vol-

ného pfiístupu na internet, zájemci

o cizí jazyky si budou moci vybrat

z nûkolika kurzÛ, uvaÏuje se o vy-

budování filmového klubu, jehoÏ

ãinnost v rámci mûstského kina

byla doãasnû zastavena, k dispo-

zici bude i malá knihovna.

Gymnázium R˘mafiov nechalo

vypracovat návrh centra, jeÏ by

mûlo odpovídat v‰em potfiebám

sv˘ch potenciálních náv‰tûvní-

kÛ. Mûla by vzniknout prostorná

studovna pro zhruba 20 lidí, vy-

bavená moderní poãítaãovou

a audiovizuální technikou, urãe-

ná k pofiádání kurzÛ (jazyko-

v˘ch, poãítaãov˘ch, rekvalifi-

kaãních ad.), pfiedná‰ek, ‰kolení,

besed, v˘stav a pfiehlídek, soutû-

Ïí, ale také k setkání zájmov˘ch

skupin apod. âinnost centra bu-

de fiídit koordinátor, jehoÏ hlav-

ním úkolem bude vedle zaji‰Èo-

vání programu také vypracová-

vání projektÛ a Ïádostí o dotace

z pfiíslu‰n˘ch fondÛ. Rekonstru-

kci prostor, jejich pfiemûnu na

komunitní centrum a vybavení

studovny bude sice financovat

jmenovan˘ program, samotn˘

provoz centra v‰ak jiÏ bude leÏet

na bedrech ‰koly.

Komunitní centrum Gymnázia

R˘mafiov má v úmyslu spolupra-

covat s ostatními neziskov˘mi or-

ganizacemi ve mûstû a zaãlenit se

tak plnû do jeho spoleãenského

Ïivota. Prvním náv‰tûvníkÛm by

se mûlo otevfiít 1. ledna pfií‰tího

roku. Kurzy cizích jazykÛ pro ve-

fiejnost probíhají na gymnáziu jiÏ

od záfií 2005 a podle zájmu obãa-

nÛ se otevírají stále nové. (Dal‰í

zájemci se mohou registrovat

v kanceláfii ‰koly.) ZN

Na koncertû konzervatoristÛ vystoupily i absolventky ZU· R˘mafiov
Ve ãtvrtek 9. bfiezna uspofiádala

r˘mafiovská ZU· koncert váÏné

hudby, na nûmÏ úãinkovali stu-

denti brnûnské a kromûfiíÏské

konzervatofie. Polovinu ze ãtve-

fiice mlad˘ch hudebníkÛ pfiitom

tvofiily klavíristky z R˘mafiova,

absolventky zdej‰í umûlecké

‰koly z tfiídy Evy Hradilové.

Helena Chlebcová a Petra

Pachovská, která s sebou navíc

pfiivezla dva své kolegy, tímto

koncertem pfiedvedly, kam se je-

jich interpretaãní umûní za dobu

studií posunulo, a zároveÀ potvr-

dily, Ïe i na malém mûstû se rodí

velké talenty.

Koncert zahájila Helena Chleb-

cová Dvouhlasou invencí ã. 9
Johanna Sebastiana Bacha

a dvûma skladbami Roberta

Schumanna, Usínající dítû
a DÛleÏitá událost. Helena stu-

duje klavírní hru v prvním roãní-

ku brnûnské konzervatofie ve tfií-

dû profesora Jifiího Pe‰i.

Po ní vystoupila s pomûrnû roz-

sáhl˘m a skuteãnû preciznû za-

hran˘m repertoárem její nûkdej-

‰í r˘mafiovská spoluÏaãka Petra

Pachovská. Petra se pfiipravuje

ve tfiídû Jany ·paÀhelové na kon-

zervatofii v KromûfiíÏi na maturi-

tu. Na její interpretaci jsou jiÏ

patrné roky soustfiedûné práce,

ba dokonce jistá míra virtuozity,

která se projevuje v nároãn˘ch

dynamick˘ch skladbách, jeÏ tvo-

fiily program jejího vystoupení.

Petra Pachovská pfied r˘mafiov-

sk˘m publikem zahrála dvû vûty

ze Sonáty B dur Ludwiga van

Beethovena a dvû etudy Frideri-

ka Chopina. Z nich nejbliÏ‰í je jí

podle vlastních slov Chopinova

Etuda E dur, dobfie známá i v or-

chestrální podobû, kterou klaví-

ristka pfiispûla i do právû vznika-

jícího ‰kolního DVD na‰í ZU·.

Vystoupením tfietí úãinkující,

Moniky Bané z Uherského Bro-

du, vystfiídala na pódiu impo-

zantní klavír nûÏná a galantní

kytara. Zaznûly tfii charakteris-

tické kusy Federika Morena

Torroby I. Preambulo, V. Albada
a IV. Los Mayos a poté Fantazie
na vlastní téma Franti‰ka M. Kní-

Ïete. Monika Baná se letos rov-

nûÏ pfiipravuje na maturitu, a to

pod vedením kromûfiíÏského

profesora Stanislava Heglase.

Jako poslední se obecenstvu

pfiedstavil student kromûfiíÏské

konzervatofie Tomá‰ Koutn˘, pÛ-

vodem z Chropynû. Tomá‰ stu-

duje hru na trubku ve tfiídû

Lázara Kruze a k interpretaci si

vybral Koncert pro trubku a or-
chestr Alexandra Grigorjeviãe

Arutjunjana, jejÏ mohli r˘ma-

fiov‰tí posluchaãi sly‰et v úpravû

s klavírním doprovodem Petry

Pachovské. Na otázku, proã si

vybral právû tuto skladbu,

Tomá‰ odpovídá: „Její autor je
Armén a pouÏívá v komponování
hodnû folklórních prvkÛ, coÏ
mne zaujalo.“ O vfielém vztahu

mladého interpreta k folklóru

Repro: Gymnázium R˘mafiov
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svûdãí i jeho zmínka, Ïe se vedle

váÏné hudby s gustem vûnuje

i hraní v dechovce.

V‰ichni úãinkující pfiedvedli na

pódiu koncertního sálu skvûlé

v˘kony, na nichÏ byla znát kaÏ-

dodenní intenzivní pfiíprava.

Studenti konzervatofií cviãí na

své nástroje aÏ ‰est hodin dennû.

Oproti studiu na základní umû-

lecké ‰kole, kam docházeli jed-

nou dvakrát t˘dnû odpoledne, se

jim na konzervatofii stala hudba

hlavní náplní Ïivota. „Konzerva-
tofi Ïije jenom hudbou,“ fiíká

Petra Pachovská a Tomá‰ Kou-

tn˘ ji doplÀuje: „Také ná‰ vztah
s profesory je tam mnohem bliÏ‰í.“
Helena Chlebcová je teprve

v prvním roãníku a konzervato-

ristické studium má v podstatû

pfied sebou, ostatní tfii hudebníci

v‰ak uÏ letos jeho první ãást 

ukonãí maturitou. Pak je ãekají

dal‰í dva roky na konzervatofii.

A co potom? „V‰ichni chceme
pokraãovat na akademii nebo na
nûjaké vysoké ‰kole. Hudbû se
chceme, pokud to pÛjde, vûnovat
profesionálnû. No, a kdyÏ to ne-
vyjde, budeme uãit,“ odpovídá

s úsmûvem Tomá‰ Koutn˘. ZN

Na Primû se soutûÏilo na téma Praha a Var‰ava
Ve ãtvrtek 9. bfiezna se v jedné

z uãeben SSO· Prima konal jiÏ

tfietí roãník ãesko-polské soutûÏe

v anglickém a nûmeckém jazyce.

SoutûÏ, která vznikla jako jedna

z forem upevnûní vzájemn˘ch

vztahÛ mezi r˘mafiovskou Pri-

mou a Zespó∏ Êkol v Ozimku, je

letos navíc spojena s 15. v˘roãím

existence Primy.

Jazykové klání navázalo organi-

zaãnû i tematicky na pfiedchozí

dva roãníky. Zatímco pfiedloni si

pol‰tí profesofii pfiipravili pro

ãeské studenty otázky na téma

Ozimek a ãe‰tí naopak prozkou-

‰eli znalosti polsk˘ch studentÛ

o R˘mafiovu a loni se tematické

okruhy roz‰ífiily na regiony 

opolského vojvodství a R˘ma-

fiovska, hlavním tématem leto‰ní

soutûÏe byla hlavní mûsta obou

zemí. Studenti z Ozimku odpo-

vídali v písemném testu i v po-

stupovém ústním kole na otázky

o Praze, jejich ãe‰tí soupefii si lá-

mali hlavu nad historií a reáliemi

Var‰avy.

Z osmi dvojic, které proti sobû

stály na poãátku, byli nakonec

mezi angliãtináfii nejúspû‰nûj‰í

Barbora NepoÏitková za ãeskou

ãást a Justyna Sojka z polské de-

legace, z nûmãináfiÛ prokázali

nejlep‰í znalosti i schopnost do-

rozumût se cizí fieãí Vojtûch

KoÏuch za Primu a Alexandra

Zyla za stfiední ‰kolu z Ozimku.

V rámci doprovodného programu

nav‰tívili pol‰tí hosté kostel ar-

chandûla Michaela a r˘mafiovské

muzeum a poté si podle své chuti

mohli prohlédnout centrum mûsta.

V pfií‰tím, ãtvrtém roãníku bu-

dou pro jazykové klání vyhlá-

‰ena maturitní témata, napfi. eko-

logie. Letos na jazykovou sou-

tûÏ je‰tû naváÏou dva sportovní

turnaje, v ko‰íkové a odbíjené,

a závûreãn˘ spoleãensk˘ veãer.

Pedagogové z ozimecké ‰koly

chystají rovnûÏ nûkolik akcí, na

nûÏ pozvou své ãeské kolegy,

a to v souvislosti s 60. v˘roãím

existence Zespó∏ Êkol v Ozim-

ku.  ZN

Geografická soutûÏ stfiedních ‰kol „Kolumbus“
V pátek 10. bfiezna se SSO·

Prima R˘mafiov zúãastnila geo-

grafické soutûÏe studentÛ stfied-

ních ‰kol pod názvem

Kolumbus. Tuto soutûÏ jiÏ tra-

diãnû pofiádá Vy‰‰í odborná ‰ko-

la cestovního ruchu v Hradci

Králové jako souãást regionální-

ho veletrhu cestovního ruchu.

·kolu reprezentovali studenti

tfietích roãníkÛ. Aby nasbírali co

nejvíce zku‰eností, byla do sou-

tûÏe pfiipravena dvû druÏstva.

Studenti Primy se v Ïádné z pûti

disciplín neztratili a celou sou-

tûÏ si náleÏitû vychutnávali.

Hledali správné odpovûdi na

v‰eteãné znalostní otázky, umís-

Èovali kreslené i fotografické ná-

povûdy do rÛzn˘ch zemí svûta,

poznávali evropská mûsta, ale

urãovali také hrady a zámky na-

‰í vlasti nebo odpovídali na otáz-

ky z oblasti zajímavostí âeské

republiky.

V‰ichni studenti se zúãastnili ze-

mûpisného klání poprvé v Ïivo-

tû. Na soutûÏ pfiijelo celkem 

14 stfiedních ‰kol. DruÏstva na

prvních místech dosáhla na 170

bodÛ, druÏstva poslední získala

50 bodÛ. Na‰i studenti se sv˘mi

120 body sice nezískali vavfiíny

vítûzÛ, ale odnesli si dobr˘ pocit

z toho, Ïe udûlali nûco navíc i sa-

mi pro sebe. Ing. Eva Sovi‰ová

Fota: SSO· Prima
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

uãitelÛm
Tfietí pokraãování na‰eho seriálu Jak se Ïije
v R˘mafiovû ... se v souvislosti s blíÏícím se

Dnem uãitelÛ (28. bfiezna), kter˘m si kaÏdo-

roãnû pfiipomínáme v˘roãí narození Uãitele

národÛ Jana Amose Komenského, zamûfií

právû na profesi (ãi spí‰e fieholi) pedagogic-

kou.

Historii ‰kolství v na‰em regionu se podrob-

nû vûnuje Mgr. Jifií Karel v ãlánku Vzdûlá-
vání na R˘mafiovsku, kter˘ tvofií stûÏejní staÈ

celobarevného vydání R˘mafiovského hori-

zontu 23/2003 R˘mafiovsko ‰kolou povinné.

Pro úãely úvodu k sondû do Ïivota r˘mafiov-

sk˘ch uãitelÛ z tohoto textu vybíráme nûko-

lik struãn˘ch údajÛ.

Poãátky ‰kolství na území podhorského mûs-

teãka a pfiilehl˘ch obcí nejsou písemnû dolo-

Ïeny, ale lze pfiedpokládat pÛsobení potul-

n˘ch uãitelÛ u nás nejménû od 15. století.

První zmínka o stálé ‰kole pochází z roku

1586 a t˘ká se ‰koly ve Skalách (Hank‰tej-

nû), o ‰kole v R˘mafiovû se dochoval nejstar-

‰í záznam z roku 1590, kdy pro ni byla z na-

fiízení Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu,

majitele rab‰tejnského panství, postavena

zdûná budova vedle tehdej‰ího hfibitova, tedy

na místû dne‰ní zvlá‰tní ‰koly. První uãitel

této ‰koly, v˘born˘ hudebník a skladatel, se

jmenoval Rudolf Vogler Aucuparius. Dle

pramenÛ v R˘mafiovû dlouho nepobyl, nic-

ménû jeho jméno mÛÏeme povaÏovat za po-

ãátek známé linie r˘mafiovsk˘ch pedagogÛ,

která vede od konce 16. století aÏ k dne‰ním

dnÛm.

·koly vnikaly i v okolních obcích, za Marie

Terezie a Josefa II. takfika v‰ude, i v tûch ne-

jmen‰ích osadách. Od poloviny 19. století,

kdy rozvoj prÛmyslu kladl vût‰í nároky na

vzdûlání, v nich uÏ neuãili místní fiemeslníci

ãi vojen‰tí vyslouÏilci, ale vzdûlaní pedago-

gové. V R˘mafiovû existovaly roku 1876 tfii

obecné ‰koly (dívãí, chlapecká a soukromá

klá‰terní), roku 1924 vnikla navíc men‰inová

‰kola ãeská v budovû Dûlnického domu

(U Pátka). Brzy se otevíraly i ‰koly tzv. po-

kraãovací, napfi. kupecká, Ïivnostenská,

Flemmichova tkalcovská nebo reálné gym-

názium (niÏ‰í od 1873, vy‰‰í od 1902). Od

roku 1880 existovala v R˘mafiovû také hu-

dební ‰kola.

Po roce 1945 do‰lo na R˘mafiovsku ke zvra-

tu, v˘mûnû obyvatelstva a bûhem následují-

cích let k nûkolika reformám ve ‰kolství.

V‰echny tyto zmûny v samotném R˘mafiovû

do dne‰ních dnÛ pfieÏily dvû základní ‰koly,

nedávno spojené, jedna zvlá‰tní, vystupující

pod nov˘m názvem Základní ‰kola,

R˘mafiov, ·kolní nám. 1, p. o., dále gymná-

zium a stfiední odborné uãili‰tû, nyní pfiejme-

nované na Stfiední ‰kolu, R˘mafiov, p. o. Pfied

15 lety byla zaloÏena soukromá stfiední ‰ko-

la Prima. Kromû toho ve mûstû funguje zá-

kladní umûlecká ‰kola a tfii ‰koly matefiské.

Ve v‰ech jmenovan˘ch vzdûlávacích zafiíze-

ních uãí v souãasnosti pfiibliÏnû 180 pedago-

gÛ, ktefií kráãejí ve stopách sv˘ch znám˘ch

i ménû znám˘ch pfiedchÛdcÛ, napfi. prvního

fieditele niÏ‰ího reálného gymnázia Albina

Niemetze, fiídícího ãeské ‰koly Ferdinanda

Bartáka, ale i pováleãn˘ch osobností, jako

byl Franti‰ek Vychodil ãi Jaroslav Nûmec.

Oslovili jsme tfii r˘mafiovské pedagogy, zá-

stupce tfií generací a zároveÀ tfií vzdûlávacích

stupÀÛ, abychom zjistili, jak se podle nich

dnes Ïije uãitelÛm v R˘mafiovû.

Marianna Hanáková pÛsobí jako uãitelka na

druhém stupni základní ‰koly uÏ ãtyfiicet let.

Pochází z Olomouce, kde nav‰tûvovala gym-

názium a poté na pedagogické fakultû vystu-

dovala obor Matematika - tûlocvik. Záhy po

ukonãení studií, v roce 1965, se díky umís-

tûnce ocitla v R˘mafiovû. ProtoÏe ráda lyÏo-

vala, vÛbec se tomu nebránila. Zaãátky pfiesto

byly dost tûÏké. Na mladou Ïenu z velkého

mûsta pÛsobilo podhorské mûsteãko jako ko-

nec svûta, kde vlak konãí svou trasu a odkud

autobus do nepfiíli‰ vzdálené Olomouce jede

dvû hodiny. Deprimujícím dojmem pÛsobily

i dlouhé zimy a pozdní jara. Na druhou stra-

nu mûl pro ni jakoÏto sportovce zasnûÏen˘

R˘mafiov své kouzlo a navíc znamenal tou-

Ïebnû oãekávanou svobodu, osamostatnûní

od rodiãÛ. S tûmito smí‰en˘mi pocity nastou-

pila na r˘mafiovskou základní ‰kolu, kde poté

s v˘jimkou ‰estiletého intermezza na místním

gymnáziu uãila takfika cel˘ Ïivot.

Nejsilnûj‰í vzpomínky na vlastní ‰kolní do-

cházku, která je pro ni v˘chodiskem ke srov-

nání s dne‰ním systémem vzdûlávání, zasa-

hují v pfiípadû Marianny Hanákové do dob

stfiedo‰kolsk˘ch studií. Roky na gymnáziu

v Hejãínû povaÏuje za velmi dÛleÏité, navá-

zala zde pfiátelství na cel˘ Ïivot a zároveÀ

získala vûdomosti, jeÏ z ní uãinily Ïivota-

schopného ãlovûka. Profesofii byli tehdy dle

jejích slov mnohem pfiísnûj‰í a nároãnûj‰í,

studenti v‰ak díky jejich pfiístupu ovládli vel-

kou ‰ífii vûdomostí. ·kola, pfiedev‰ím základ-

ní a stfiední typu gymnázií, by mûla ãlovûka

vybavit do Ïivota v‰eobecn˘m rozhledem,

právû ten ov‰em Marianna Hanáková u dne‰-

ní mládeÏe postrádá, stejnû jako samotn˘ zá-

jem o uãení. Podle jejího názoru se s tím, jak

se roz‰ífiila nabídka stfiedních ‰kol a zmen‰i-

lo riziko, Ïe se Ïák na ‰kolu nedostane, pfie-

staly dûti na základní ‰kole tolik snaÏit. Jako

na jin˘ch mal˘ch mûstech i v R˘mafiovû pod-

le ní chybí konkurenãní prostfiedí, které by

v dûtech probouzelo soutûÏivost a dravost.

BohuÏel postupnû klesla i autorita uãitelské-

ho povolání.

Na vysoké ‰kole Marianna Hanáková studo-

vala obory, které ji bavily, a tak i na tyto ro-

ky vzpomíná ráda. V R˘mafiovû ji v‰ak je‰tû

ãekala ‰kola Ïivota. KdyÏ nastoupila v polo-

vinû 60. let do zamûstnání, mûla spoustu

mlad˘ch kolegÛ. Pofiádali spoleãné akce,

spoleãné Vánoce, atmosféra zkrátka byla

pfiátelská. V tom se podle jejích slov v pod-

statû nic nezmûnilo. I dnes se na své ‰kole cí-

tí dobfie, díky kolegÛm, vãetnû tûch mlad˘ch,

i díky vedení. Na ‰éfy mûla pr˘ v Ïivotû

vÏdycky ‰tûstí, a snad i proto byla a dosud je

ve svém povolání spokojená.

KdyÏ má uvést vzor dokonalého uãitele, vy-

bavuje si svého prvního fieditele Franti‰ka

Vychodila, kterého obdivuje i proto, ãemu

v‰emu se kromû kantofiiny dokázal vûnovat.

S láskou vzpomíná i na svou gymnaziální

profesorku ãe‰tiny, která v ní probudila zá-

jem o literaturu. Dobr˘ uãitel podle jejího

názoru musí mít v první fiadû rád dûti, proto-

Ïe jen tak mÛÏe Ïáky získat pro to, co je chce

nauãit. Naopak ideální Ïák by mûl mít nejen

nadání, ale zároveÀ by mûl umût sv˘m nadá-

ním vzbuzovat respekt, a nikoliv odpor vrs-

tevníkÛ. Pro talentované Ïáky je nûkdy tûÏké

nepopudit své okolí proti sobû. Jedna z vlast-

ností, kter˘ch si jako uãitelka u ÏákÛ cení, je

skromnost.

Z kaÏdého úspûchu sv˘ch svûfiencÛ má vel-

kou radost, zvlá‰È kdyÏ se v její tfiídû najde

talentovan˘ matematik. Je si ov‰em vûdoma,

Ïe ani sebelep‰í studijní v˘sledky ãi vítûzství

v soutûÏích a olympiádách nakonec ãlovûku

nezaruãí úspûch v Ïivotû a Ïe mnohdy záleÏí

na jin˘ch faktorech a vlastnostech neÏ na

prospûchu ãi absolvování prestiÏní ‰koly.

Na otázku, co by mûl ÏákÛm dát právû její 

obor, tedy matematika, odpovídá, Ïe je pro ni

zadostiuãinûním, kdyÏ se Ïáci na hodiny to-

hoto pomûrnû tûÏkého pfiedmûtu nepfiipravu-

jí s nechutí. Neãeká, Ïe kaÏd˘ hned bude ge-

niálním matematikem, ale naopak se snaÏí

pracovat se v‰emi tak, aby se „na tisíci pfií-
kladech nauãili ten tisící první“.

Jedním z nejvût‰ích problémÛ R˘mafiova,

kter˘ Marianna Hanáková v˘raznû vnímá, je

masivní odliv mladé generace, zvlá‰tû té vy-

soko‰kolsky vzdûlané. Lidé, ktefií odcházejí

do vût‰ích mûst na studia, se vût‰inou uÏ ne-

vracejí, protoÏe ve svém rodi‰ti nenacházejí

pracovní pfiíleÏitosti. Ona sama má své mûs-

to ráda a nikdy nelitovala, Ïe zde Ïije. Za je-

den z jeho nejvût‰ích kladÛ povaÏuje okolní

panenskou pfiírodu. Na druhou stranu je ná-

zoru, Ïe tuto pfiednost místní lidé málo vyu-

Ïívají. Turismus, kter˘ by do upadajícího re-
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gionu mohl pfiinést práci a peníze, je stále

málo rozvinut. Je podle ní velká ‰koda, Ïe

mûsto s bohatou historií a krásnou krajinou

v okolí pomalu zachází na úbytû, Ïe zaniká

nemocnice a ‰koly musí bojovat o pfieÏití.

A jak se podle Marianny Hanákové Ïije uãi-

telÛm v R˘mafiovû? „Tvrdím, Ïe v R˘mafiovû
se uãitelÛm neÏije ‰patnû. Jejich plat je ve
srovnání s jin˘mi odvûtvími slu‰n˘ a uãitelé
si alespoÀ v toto ohledu nemohou stûÏovat.
Pokud lidem schází kulturní vyÏití, nic jim
nebrání v tom, aby si zajeli do Olomouce ne-
bo do Ostravy. VÏdyÈ jsme krásnû uprostfied.
âlovûk nemÛÏe mít v‰echno, panenskou pfií-
rodu i kulturu na úrovni.“

Jana Kroutilová (26) je uãitelkou na 1. stup-

ni základní ‰koly v R˘mafiovû. Pochází ze

Zb˘‰ova u Brna a do R˘mafiova se pfiistûho-

vala pfied sedmi lety. První dojem na ni mûs-

to neudûlalo právû nejlep‰í. Vzpomíná, Ïe

kdyÏ poprvé pfiijíÏdûli do R˘mafiova smûrem

od Ondfiejova a v husté mlze zaostfiovali ce-

duli „Vítá Vás R˘mafiov“, jen nevûfiícnû ml-

ãeli, snad úÏasem, snad hrÛzou. První roky si

Jana zvykala na zdej‰í zimy, poznávala oko-

lí a ukazovala sv˘m ÏákÛm, kde Ïe je ta civi-

lizace. Dnes, kdyÏ uÏ si tu na‰la pfiátele

a zvykla si na Ïivot „v tomto trochu specific-
kém koutu republiky“, tvrdí, Ïe je tu krásnû.

Na období vlastní povinné ‰kolní docházky

nemá Ïádné v˘razné vzpomínky. Základní

‰kolu nav‰tûvovala ve Zb˘‰ovû u Brna, poté

vystudovala Stfiední pedagogickou ‰kolu

v Boskovicích a na Pedagogické fakultû

Masarykovy univerzity v Brnû absolvovala

obor Uãitelství pro 1. stupeÀ Z·. Po stfiední

‰kole pÛsobila rok v Ivanãicích jako uãitelka

matefiské ‰koly a poté uãila dva roky na zá-

kladní ‰kole v Horní Mûstû. Jak fiíká, byla to

zajímavá zku‰enost. V R˘mafiovû uãí pát˘m

rokem.

Na otázku, jaké vlastnosti by mûl mít dobr˘

uãitel, odpovídá, Ïe by mûl mít schopnost

vcítit se do Ïákovy du‰e, jednat trpûlivû, kre-

ativnû a dÛslednû. K ÏákÛm by mûl pfiistupo-

vat pfiedev‰ím jako ãlovûk. Podle jejích slov

není profese uãitele myslitelná bez dobrého

vztahu k dûtem. Pfii otázce, zda má nûjak˘

vzor dokonalého uãitele, si vybavuje paní

profesorku ze stfiední ‰koly, která vyuãovala

hudební v˘chovu. Zpoãátku si na ni studenti

nemohli zvyknout, ale Jana v ní pozdûji ob-

jevila zralou a kultivovanou osobnost se

smyslem pro humor a hlubok˘mi znalostmi

v oboru.

Jak podle Jany Kroutilové naopak vypadá 

ideální Ïák? Je slu‰n˘, svûdomit˘, zvídav˘,

nezávisl˘ v my‰lení, originální, vytrval˘

a upfiímn˘. Musí si také uvûdomit, Ïe uãení

je velmi tûÏká práce. Jako tfiídní uãitelka 

v 5. A údajnû právû v této tfiídû potkala mno-

ho témûfi ideálních ÏákÛ.

·kola by podle Jany Kroutilové mûla Ïáky

vybavit jak základními vûdomostmi, tak ur-

ãit˘mi návyky a postoji. Nauãit je umûní jed-

nat s lidmi a pfiesvûdãovat je, proã si ‰kolu

nezprotivit, je v‰ak dle jejích slov v poslední

dobû nadlidsk˘ v˘kon. Jako uãitelka na prv-

ním stupni se snaÏí dûtem v‰típit základní

morální hodnoty a kladn˘ postoj k vzdûlává-

ní i nezbytnému sebevzdûlávání.

Na otázku, co jí v R˘mafiovû nejvíce chybí,

odpovídá, Ïe kvalitní stravování ve ‰kolní jí-

delnû a vût‰í dÛvûra vefiejnosti v r˘mafiovské

‰kolství. Vadí jí také ‰patn˘ stav silnic, kter˘

odrazuje turisty od náv‰tûvy tohoto kraje.

K R˘mafiovu ji naopak poutá krásná okolní

pfiíroda a moÏnosti sportovních aktivit, dále

pfiátelé a práce, která ji baví.

A jak se podle Jany Kroutilové Ïije uãitelÛm

v R˘mafiovû? „Je to subjektivní. Já osobnû
jsem teì naprosto spokojená. A spokojenost
uãitele záleÏí na jeho Ïácích, ale i na jeho
povaze. KaÏd˘ svého ‰tûstí strÛjcem.“

Vladimír Stanzel (37) je uãitelem ãeského

jazyka a literatury a hudební v˘chovy na

Gymnáziu R˘mafiov. Jeho rodina patfií mezi

starousedlíky, pradûdeãek sem byl sluÏebnû

pfievelen a nechal si tu roku 1913 postavit

dÛm. S v˘jimkou rokÛ vysoko‰kolsk˘ch stu-

dií a civilní vojenské sluÏby, které Vladimír

Stanzel strávil v Olomouci, Ïije v R˘mafiovû

jiÏ 30 let, a jak dodává, je s ním vcelku sÏit.

Aãkoliv pro mnoho lidí odjinud znamená po-

byt v R˘mafiovû jak˘si civilizaãní ‰ok, on má

tytéÏ pocity tfieba z Ostravy. Pfiesto zná lidi,

ktefií na ni nedají dopustit, protoÏe je to jejich

domov. A pro nûj je domovem R˘mafiov.

Jako místní rodák nav‰tûvoval základní ‰ko-

lu v R˘mafiovû na ulici Julia Sedláka, od tfie-

tí do páté tfiídy dojíÏdûl do staré ‰koly

v Janovicích, protoÏe tehdy zaãínala popu-

laãní exploze tzv. Husákov˘ch dûtí a kapaci-

ty r˘mafiovsk˘ch budov nestaãily. ZaÏil tak

„obecnou ‰kolu“ i s kamny ve tfiídû, kde se

muselo kaÏd˘ den zatápût. Po povinné ‰kol-

ní docházce následovaly ãtyfii roky na r˘ma-

fiovském gymnáziu, kde jak fiíká, „strávil ne-
zapomenutelné ãtyfii roky spojené s prvními
láskami, kocovinami, ale i lámáním charak-
terÛ a v˘slechem na StB“. Na stfiedo‰kolská

studia vzpomíná se smí‰en˘mi pocity. Okres

Bruntál v 80. letech patfiil k ideologicky nej-

spoutanûj‰ím lokalitám, panovalo zde dusno

a v‰udypfiítomn˘ strach. Pfiesto mûl ‰tûstí na

nûkolik v˘born˘ch spoluÏákÛ a uãitelÛ.

Srovnávat souãasnost a minulost je podle je-

ho slov ov‰em velmi obtíÏné, ne-li nemoÏné,

protoÏe doba se radikálnû zmûnila. Studenti

byli dfiíve vychováváni ve „zdravém kolekti-

vistickém duchu“, uãili se nûco si myslet

a nûco jiného vefiejnû fiíkat, nikdo se neptal

na jejich názor. Dnes mají svobodu, znají ja-

zyky, sebevûdomí mají na rozdávání. Je‰tû

vût‰í rozdíl je u uãitelÛ - dfiíve museli b˘t (ja-

ko kaÏd˘) víceménû poslu‰n˘mi vazaly reÏi-

mu, dnes jsou to svobodné bytosti, které ne-

uãí podle marx-leninismu, ale podle souãas-

n˘ch poznatkÛ.

Rozhodující roli v Ïivotû Vladimíra Stanzela

sehrála jednoznaãnû vysoká ‰kola, konkrétnû

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

v Olomouci. V dobû jeho studií do‰lo ke

zmûnû reÏimu, a tak se jako ãlen akademic-

k˘ch senátÛ aktivnû zapojil do budování no-

vého vysoko‰kolského systému. Po absolu-

toriu se vrátil do R˘mafiova, kde má dÛm

a rodinu a kde se mu podafiilo nalézt práci,

kterou chtûl dûlat - uãit na stfiední ‰kole. Na

gymnáziu strávil celou svou dosavadní peda-

gogickou kariéru.

Dokonal˘ uãitel stejnû jako ideální Ïák je

podle názoru profesora Stanzela chiméra.

I uãitel je jen ãlovûk, a tak se pot˘ká se stej-

n˘mi problémy jako v‰ichni ostatní. Pfiesto

má Vladimír Stanzel jeden v˘razn˘ pedago-

gick˘ vzor, je jím jeho pfiedchÛdce na gym-

náziu Ladislav Wiesner. Dodnes ho fascinuje

sv˘mi obrovsk˘mi znalostmi, zápalem, pe-

dagogick˘m mistrovstvím, otevfieností vÛãi

mlad˘m lidem. PovaÏuje ho za jednoho

z tûch uãitelÛ, na které opravdu nelze zapo-

menout. Dobr˘ uãitel by mûl b˘t podle názo-

ru profesora Stanzela pokorn˘, trpûliv˘, tole-

rantní, entuziasta, realista s ideály a smyslem

pro humor, mûl by uznat, Ïe se mÛÏe i m˘lit,

a pokud ublíÏí, mûl by najít sílu se omluvit.

Zkrátka mûl by b˘t v˘raznou osobností, coÏ

s sebou ov‰em pfiiná‰í rozporuplné vnímání

ze strany studentÛ. Naopak dobr˘ Ïák by mûl

mít zájem o vzdûlání, mûl by uãitele nutit

k dal‰ímu studiu tím, Ïe se bude stále ptát

a pfiem˘‰let o tom, co mu ve ‰kole fiíkají.

Pfiitom nemusí mít vynikající známky ani b˘t

ryzí „slu‰Àák“.

Na otázku, ãím by mûla ‰kola ãlovûka vybavit

do Ïivota, odpovídá, Ïe by mûla studenty nau-

ãit pfiedev‰ím pouÏívat mozek, myslet, pokud

moÏno tvÛrãím a kritick˘m zpÛsobem, mûla

by jim pomoci rozvinout jejich du‰evní po-

tenciál. Cílem uãitelÛ by mûlo b˘t pfiedev‰ím

to, aby se studenti stali dobr˘mi lidmi.

Úkolem uãitele je ukázat jim „dobrodruÏství
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poznání“, cesty, po kter˘ch se mohou vydat,

a b˘t jim pfii tom pfiíkladem, pokud moÏno po-

zitivním. Mûl by jim napomoci stát se ãlovû-

kem, kter˘ si je vûdom nejen sv˘ch práv, ale

i povinností. Sv˘mi vlastními obory, tedy lite-

raturou a hudbou, chce profesor Stanzel ve

studentech podpofiit schopnost myslet a své

my‰lenky adekvátnû a gramaticky správnû

vyjadfiovat. Dále je seznámit s kulturním ká-

nonem lidstva, nauãit je b˘t citliv˘mi a vní-

mav˘mi k jeho hodnotám, alespoÀ trochu jim

porozumût a jejich prostfiednictvím poznat své

kofieny i sebe sama. To povaÏuje za velmi dÛ-

leÏité, zvlá‰È v dobû, která se vyÏívá v neza-

kotvenosti a pouhé zábavû.

Jako uãiteli i jako obãanovi mu v R˘mafiovû

nejvíce chybí moÏnosti ke kulturní, sportov-

ní a jiné pozitivní realizaci (nejen) mlad˘ch,

aãkoliv si není jist˘, jestli by o tyto moÏnos-

ti byl zájem. Vadí mu pasivita, prÛmûrnost

a malost, nedostatek ideálÛ. Mnoho studentÛ

má podle nûj pfies své mládí tendenci k „na-

zouvání baãkor“, spokojují se s tím, Ïe do-

sáhli v rámci tfiídy nebo ‰koly jakéhosi po-

stavení, a nevadí jim, Ïe by mohli b˘t mno-

hem lep‰í. To je ov‰em bolest celého

R˘mafiova - chybí zde konkurence. B˘t do-

br˘ v rámci tak malého mûsta totiÏ je‰tû nic

neznamená, je tfieba nespokojit se s místním

horizontem, pomûfiovat se alespoÀ v rámci

regionu. Lehce se zde totiÏ dá zakrnût. Z vû-

cí, které ho k R˘mafiovu naopak poutají, jme-

nuje kromû rodinn˘ch kofienÛ pfiírodu, hory,

které má moc rád, a pak samozfiejmû pfiátele.

A jak se podle Vladimíra Stanzela Ïije uãitelÛm

v R˘mafiovû? „Nechci generalizovat a mluvit
za ostatní kolegy, ale fiekl bych, Ïe úplnû stejnû
jako v‰em ostatním lidem a profesím.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi dûkuje ZN

R˘mafiovská Morana uvízla pod mostem
Velikonoce patfií mezi staré

pfiedkfiesÈanské svátky, které od-

pradávna symbolizovaly konec

zimy a poãátek jara. Pojily se

k zahájení zemûdûlského roku,

kter˘ je spojen s mnoÏstvím zvy-

kÛ a obfiadÛ. Napomáhaly k za-

ji‰tûní úrody, zdraví a prospûchu

lidí v hospodáfiství.

Tradice a dávné lidové obyãeje

spojené s vítáním jara se rozhod-

ly pfiipomenout dûtem i uãitelky

Základní ‰koly R˘mafiov. Jako

první si s dûtmi pfiipomnûly 

osobnost sv. ¤ehofie a v˘znam je-

ho svátku. Poté pfii‰lo na fiadu vy-

ná‰ení Smrti neboli Morany ãi

Mofieny. Dûti ze 4. a 5. A vytvo-

fiily figurínu zosobÀující zimu,

kterou v první jarní den odnesly

k Podolskému potoku. V úter˘

21. bfiezna upálily a vhodily

Moranu do vody na znamení to-

ho, Ïe jiÏ nastal ãas, kdy by mûla

zima pfiedat vládu jaru.

Tento zvyk na‰im pfiedkÛm pfii-

pomínal jejich spjatost s pfiíro-

dou, na které byli Ïivotnû závislí

a které se chtû nechtû museli

podfiídit. Hodnû se od tûch dob

samozfiejmû zmûnilo: technolo-

gick˘ pokrok závislost ãlovûka

na pfiírodû oslabil. Staré zvyky

a rituály byly pod vlivem tohoto

pokroku odloÏeny jako pfieÏité,

uÏ nepotfiebné ãi vyloÏenû zpá-

teãnické. Ale zmûny v pfiírodû,

katastrofy a epidemie, naznaãují,

Ïe na‰e podfiízenost pfiírodû trvá

a myslet si opak by bylo pov˘‰e-

né a zcela scestné.

Obfiad vyná‰ení Morany mÛÏe

b˘t jedním z kamínkÛ na cestû

zpût k uvûdomûní si toho, jak vû-

ci fungují a co je opravdu dÛleÏi-

té. A stejnû dÛleÏit˘ je i fakt, Ïe

se pfii tom setkávají lidé - nejen

dûti, ale i jejich rodiãe, prarodiãe,

dal‰í pfiíbuzní a známí. Taková

setkání b˘vala dfiív bûÏná a jsou

pro nás lidi vlastnû stejnû potfieb-

ná jako vzduch, voda, jídlo a spá-

nek.

Tradice vyná‰ení Morany, která

jako jedna z mála lidov˘ch zvy-

kÛ pfietrvává v povûdomí dodnes,

byla pÛvodnû naplnûna obavou,

strachem a napûtím. Zvyk patfiil

odedávna k jarním obyãejÛm,

k nimÏ se vztahovala velká zá-

vaÏnost s mnoÏstvím dramatic-

k˘ch momentÛ, které aÏ s plynu-

tím ãasu na sebe naná‰ely prvky

zlehãeného a Ïertovného charak-

teru. Obfiadu se v minulosti úãa-

stnila celá pospolitost, dfiíve

i kfiesÈan‰tí knûÏí. Vlivem církve

i svûtsk˘ch úfiadÛ se prastaré ob-

fiady mûnily. Topení ãi upalování

Smrti se obfiadnû uskuteãÀovalo

o Smrtné nedûli. Figurína Ïeny ãi

muÏe, symbol zimy, nemoci

a nepohody, byla utopena nebo

upálena. Vûfiilo se, Ïe se tak ury-

chlí pfiíchod oãekávaného jara.

A jak si ji mládeÏ zhotovovala?

Obvykle se jednalo o dfievûnou

kostru ve tvaru kfiíÏe, nûkdy byl

do‰ek (sláma) napíchnut na hrá-

bû, odûn do bíl˘ch ‰atÛ, na nabí-

lené zamouãené tváfii byly nalí-

ãeny obrysy uhlíkem. V odûvu

pfievládala pfieváÏnû bílá barva

jako v˘raz pÛvodních tradiãních

odûvÛ, ‰it˘ch z domácího konop-

ného nebo lnûného plátna. Vlasy

ze slamûn˘ch povfiísel byly ãasto

spletené do copÛ. Nikdy figurínû

nesmûl chybût hlavní atribut - fie-

tûz z vyfouknut˘ch vajec. Dívky

vyrábûly Ïenskou postavu,

chlapci zase muÏskou. MuÏsk˘m

figurínám byl nejãastûji oblékán

star˘ dûrav˘ koÏich, beranice,

nûkdy mûly u znázornûn˘ch úst

d˘mku.

Odstrojená figurína byla také 

upalována, oheÀ byl obvykle za-

kládán na louce, kde dívky po-

tom tancovaly kolem ohnû a pfii-

tom na Moranu pokfiikovaly.

Dohofiívající figurínu pfieskako-

valy, aby byly zdravé, pak znovu

utvofiily fietûz a ukonãily obfiad

zpûvem a tancem. Za fiíkání pfii

vyná‰ení Smrti dostávala mládeÏ

peníze, sádlo, sÛl, kroupy, mou-

ku, povidla a su‰ené ovoce.

âtvrÈáci z r˘mafiovské základní

‰koly Moranu zhotovili podle tra-

dice z kusÛ látek a jejich star‰í

spoluÏáci si vymysleli fieã, kterou

pfii obfiadu u Podolského potoka

spoleãnû pfiedfiíkávali: „My Ïáci
ze 4. a 5. A jsme se rozhodli, Ïe
tvé zimní kralování uÏ skonãilo!
Chceme se tû definitivnû zbavit.
V kaÏdé my‰lence na tebe nám
probûhne mráz po zádech, a pro-
to se s tebou dnes louãíme.
Zlehka tû zapálíme, po vodû po‰-
leme, smrtkolko studená, uÏ tû tu
nechceme. KvÛli tobû mám r˘mu
a ka‰el, ale bohuÏel jsem lék ne-
na‰el. A kdyÏ tû hodíme do vody,
tak my v‰ichni doufáme, Ïe odpla-
ve‰ a probudí se nová éra jara.“
Smrtku poté tfiídní uãitelky Jana

Kroutilová a Hana Hájková za-

pálily a shodily s mostu do vody.

Po nûkolika metrech v‰ak

Morana uvízla na mûlãinû.

Radost z toho, Ïe zima je koneã-

nû fuã a Ïe po ní pfiijde jaro, dûti

opustila. Îijeme pod horami

a musíme se smífiit s tím, Ïe se zi-

ma své vlády nebude chtít jen tak

lehce vzdát. NeÏ se v‰ichni úãa-

stníci roze‰li do sv˘ch domovÛ,

dostalo se jim uji‰tûní, Ïe Smrtka

uvízlá pod mostem na kameni

bude pravidelnû sledována, a ih-

ned jak s táním opustí své doãas-

né stanovi‰tû, malí vyna‰eãi bu-

dou o jejím osudu informováni. 

JiKo, ZN



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Krásné Ïeny ponechejme muÏÛm bez fantazie.  

Marcel Proust
Známá i neznámá v˘roãí
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25. 3. 1801 zemfi. Novalis, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg, nû-

meck˘ spisovatel (nar. 2. 5. 1772) - 205. v˘roãí úmrtí

25. 3. 1881 nar. Béla Bartók, maìarsk˘ skladatel (zemfi. 26. 9. 1945) 

- 125. v˘roãí narození

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

27. 3. 1871 nar. Heinrich Mann, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 12. 3. 1950)

- 135. v˘roãí narození

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

28. 3. 1881 zemfi. Modest Petroviã Musorgskij, rusk˘ skladatel (nar. 

21. 3. 1839) - 125. v˘roãí úmrtí

28. 3. 1941 zemfi. Adeline Virginia Woolfová, anglická prozaiãka (nar. 

25. 1. 1882) - 65. v˘roãí úmrtí

31. 3. 1631 zemfi. John Donne, anglick˘ barokní básník a kazatel (nar. 

mezi 24. 1. a 19. 6. 1572) - 375. v˘roãí úmrtí

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

1. 4. 1976 zemfi. Max Ernst, nûmeck˘ v˘tvarník (nar. 2. 4. 1891) - 30. v˘r. úm.

1. 4. 1991 zemfi. Martha Grahamová, americká taneãnice a choreograf-

ka (nar. 11. 5. 1893) - 15. v˘roãí úmrtí

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

2. 4. 1926 nar. Jifií Adamíra, herec (zemfi. 14. 8. 1993) - 80. v˘r. nar.

3. 4. 1876 nar. Tomá‰ BaÈa, zakladatel obuvnického závodu ve Zlínû 

(zemfi. 12. 7. 1932) - 130. v˘roãí narození

3. 4. 1991 zemfi. Graham Greene, anglick˘ spisovatel (nar. 2. 10. 1904)

- 15. v˘roãí úmrtí

4. 4. 1896 nar. Tristan Tzara, francouzsk˘ spisovatel rumunského pÛvodu 

(zemfi. 27. 12. 1963) - 110. v˘roãí narození

4. 4. 1911 nar. Václav âtvrtek, spisovatel, autor knih pro dûti (zemfi. 

6. 11. 1976) - 95. v˘roãí narození

5. 4. 1991 zemfi. Jifií Mucha, spisovatel a novináfi (nar. 12. 3. 1915) 

- 15. v˘roãí úmrtí

6. 4. 1971 zemfi. Igor Stravinskij, rusk˘ skladatel (nar. 17. 6. 1882) 

- 35. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Franti‰ka Rychlíková ............................................ Dolní Moravice

Michaela Skalníková ............................................ Tvrdkov

Daniel Szukalski ................................................... Edrovice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
MUDr. Vladimír Obhlídal - R˘mafiov .................................. 80 let

RÛÏena Ondrová - R˘mafiov ................................................. 80 let

Pavel Bednár - Janovice ........................................................ 80 let

Anatolij Kroutil - Ondfiejov ................................................... 81 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ............................................ 83 let

Jifiina Solafiová - R˘mafiov .................................................... 85 let

Marie ·imberová - R˘mafiov ................................................ 87 let

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

Marie Zahradníková - Janovice ............................................ 94 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Dvofiáãek - R˘mafiov .............................................. 1933

AneÏka Málková - Tvrdkov ................................................... 1924

Josef Blahu‰ - R˘mafiov ......................................................... 1948

Jifiina Chmelafiová - Malá ·táhle ........................................... 1930

ZdeÀka Pokorná - R˘mafiov ................................................... 1920

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen - duben 2006

24. 3. 15.00 kino Matefiinka 2006
29. 3. 18.00 mal˘ sál Setkání pedagogÛ s pfiedstavi-

SVâ teli 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·
3. 4. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·
4. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
5. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
5. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku
6. 4. 16.30 SVâ Pletení z pedigu - sluníãko, 40 Kã

10. 4. 13.00 klub SVâ Vafiení v klubu
10. 4. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s míãem
11. 4. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
12. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku
13. 4. 10.00-12.00 SVâ Velikonoãní dílna pro dûti

- malování kraslic
- velikonoãní ozdoby

15. 4. 8.30 SVâ 5. roã. Velké ceny R˘mafiova
ve stol. tenisu

18. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
19. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
19. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku
21. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
22. 4. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s míãem
24. 4 8.00 kino Sonety W. Shakespeara

- gymnázium, Prima
24. 4. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·
26. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku
27. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
28. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
29. - 30. 4 V̆ stava keramiky a paliãkování

v Ozimku

Pranostiky na mûsíc duben - mûsíc bláznÛ
Duben je mûsícem, ve kterém vrcholí boj mezi odcházející zimou

a blíÏícím se létem. Zatímco pfiedchozí mûsíce roku byly ãasem po-

nûkud sterilním, právû v dubnu se v pfiírodû zaãíná probouzet Ïivot

a jeho plodivé síly, coÏ v‰ak není jediná podobnost s obdobím lid-

ského dospívání. I rozmarné dubnové poãasí b˘vá dosti podobné pu-

bertálním náladám - b˘vá boufilivé, vrtkavé, labilní, nevyzpytatelné

a ãasto jen obtíÏnû pfiedvídatelné.

• Panská láska a dubnov˘ sníh za mnoho nestojí.

• Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

• Na mokr˘ duben - such˘ ãerven.

• Duben hojn˘ vodou - fiíjen vínem.

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

• Boufiky v dubnu zvûstují dobré léto.

• Pr‰í-li na 1. dubna, b˘vá mokr˘ máj.

• Je-li Zelen˘ ãtvrtek bíl˘, tak je léto teplé.

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

• KdyÏ na Velk˘ pátek hfimí, na poli se urodí.

• Pr‰í-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tfie‰ní.

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

• Pr‰í-li na svatého Vojtûcha, neurodí se ‰vestky.

• Ondfiej mosty staví, Jifií je odplaví.

• Mrazy neu‰kodí, co po Jifiím chodí.

• Jasn˘ Jifií - pûkn˘ podzimek.

• Na svatého Jifií vylézají hadi a ‰tífii.

• Na svatého Marka brambor plná fiádka.

Podûkování
Dûkujeme v‰em, kdo se spoleãnû s námi pfii‰li rozlouãit
s na‰ím drah˘m zesnul˘m tatínkem Josefem Kmentou.

Za projevenou úãast dûkuje Ludmila Lunerová
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Mûstská knihovna
Mûstská knihovna R˘mafiov vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ

„Namaluj pohlednici R˘mafiova“

SoutûÏit se bude v kategoriích
1. - 5. roãník Z· 6. - 9. roãník Z· Dospûlí

Práce odevzdávejte na formátu A5 do 27. 4. 2006

V¯STAVY:
od 20. bfiezna do 30. dubna

Svût v objektivu ZdeÀka Habra
Do konce dubna vystavuje v aule mûstské knihovny r˘mafiovsk˘ foto-

graf Zdenûk Habr. Na ãernobíl˘ch snímcích, které pro svou v˘stav vy-

bral, dominují v˘jevy z r˘mafiovsk˘ch ulic a parkÛ, zachycující pfiede-

v‰ím dûti a rázovité postaviãky rozjafien˘ch chlapíkÛ.

Zdenûk Habr, r˘mafiovsk˘ rodák a fotograf samouk, není zdej‰ímu pub-

liku postavou neznámou. Témûfi dennû jej mÛÏeme potkat v ulicích s fo-

toaparátem v ruce, jak hledá své zábûry a snaÏí se o jejich co nejdoko-

nalej‰í zachycení. V̆ sledky jeho práce mohli pfiíznivci fotografického 

umûní spatfiit na mnoha v˘stavách, nejen v R˘mafiovû, kde vystavuje uÏ

po‰esté, ale i na jin˘ch místech republiky, a rovnûÏ v odborn˘ch ãasopi-

sech ãi v nûkolika publikacích, jichÏ byl Zdenûk Habr spoluautorem.

Kvalitu jeho snímkÛ nesãetnûkrát ocenily i poroty celostátních a mezi-

národních soutûÏí. Vedle Jindfiicha ·treita patfií právû on mezi nejv˘raz-

nûj‰í tvÛrce ãernobílé fotografie na R˘mafiovsku.

Zdenûk Habr fotografuje uÏ od sv˘ch osmi let. Zaãínal s rodinn˘mi

snímky, postupnû pfie‰el k pfiírodní tematice, pfiedev‰ím ornitologické, 

a nyní zakotvil v oblasti dokumentární, reportáÏní a portrétní fotografie.

Jako skuteãn˘ tvÛrce, kter˘ chce mít kontrolu nad kaÏd˘m krokem ve-

doucím k v˘slednému dílu, zpracovává své vesmûs ãernobílé fotografie

v˘hradnû sám.

Mezi hlavní témata, která prezentuje na své nejnovûj‰í v˘stavû, patfií ãlo-

vûk v kaÏdodenních situacích, ve svém pfiirozeném prostfiedí, pfiedev‰ím

v mûstském ãi venkovském exteriéru. Vdûãn˘mi námûty jsou dûti, pro

nûÏ je i cesta ze ‰koly ãi odpolední procházka parkem dobrodruÏnou v˘-

pravou, kaÏd˘ odhozen˘ ãi zapomenut˘ pfiedmût objektem hry, kupy

podzimního listí ãi prosincového snûhu ideálním materiálem k nespou-

tanému dovádûní. Vedle dûtí s obliãeji rozesmát˘mi, soustfiedûn˘mi 

i plach˘mi najdeme na vystaven˘ch fotografiích nûkolik vrásãit˘ch tvá-

fií starcÛ, které autor potkal na jejich pomal˘ch a opatrn˘ch cestách mûs-

tem, ale také rozjafiené a lehce potmû‰ilé tváfie místních figurek, pro nûÏ

fla‰ka alkoholu ãi kelímek piva pfiedstavuje bûÏnou rekvizitu kaÏdoden-

ního divadla.

Fotografie ZdeÀka Habra mají jedineãnou atmosféru. Mísí se v nich ve-

selí s v‰edností, nevlídnost poãasí a opr˘skan˘ch zdí s v˘bu‰n˘mi proje-

vy nezniãitelné Ïivotní energie. Málokdo se pfii pohledu na jeho snímky

vyhne mimovolnému srovnání s fotografiemi ·treitov˘mi, uÏ jen proto,

Ïe Zdenûk Habr stejnû jako Jindfiich ·treit letos slaví kulaté Ïivotní jubi-

leum, byÈ o deset let mlad‰í. Habrovy snímky jsou oproti tûm ·treitov˘m

civilnûj‰í, jsou skuteãnû více dokumentem neÏ vyloÏen˘m umûním.

Aktéfii a pozadí jejich v‰edních pfiíbûhÛ jsou zfietelnûj‰í a jaksi známûj‰í

(v obecném slova smyslu), autor je neãiní prostfiedkem svého umûlecké-

ho zámûru, ale spí‰e pozoruje a zachycuje jejich pfiirozenost. I díky tomu

nám mohou b˘t jeho fotografie o nûco bliÏ‰í. ZN

Foto: Zdenûk Habr
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Mûstské muzeum a knihovna v R˘mafiovû

Tobrucké ãtení 2 ( 1942-1943)
v úter˘ 4. dubna 2006 v 17.00 v knihovnû

Dosud nepublikované záÏitky a postfiehy ãs. vojákÛ z 200. ãs. lehkého pro-

tiletadlového pluku V̆ chodního z bojÛ v Západní pou‰ti, obranû Tobruku,

leti‰È a pfiístavÛ. Pfiedná‰í Mgr. Jifií Karel

PÛjãovní doba knihovny:
Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno, 

ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Mûstská knihovna R˘mafiov a Forever Living Products ltd.
vás zvou na pfiedná‰ku

MUDr. Vojtûcha Lisáka, CSc.,
ãlena Akademie vûd,

na téma

Imunitní systém a alternativní medicína
a kouzelná síla aloe vera
v pátek 7. dubna 2006 v 17.00

v koncertním sále Základní umûlecké ‰koly v R˘mafiovû

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

10. bfiezna - 9. dubna

Veronika Psotková - sochy

Vladimír Halla - malby

Nová v˘stava ve znamení humoru a ironie
R˘mafiovské muzeum pfiipravilo na pfielom

bfiezna a dubna v˘stavu, na níÏ se soubûÏnû

pfiedstavují dva umûlci. Ve velkém sále je in-

stalována kolekce nov˘ch obrazÛ Vladimíra

Hally, v malém sále ãeká na náv‰tûvníky po-

zoruhodná ukázka plastik opavské v˘tvarnice

Veroniky Psotkové.

V̆ stava byla zahájena v pátek 10. bfiezna ver-

nisáÏí, bûhem níÏ se hosté mohli nejen sezná-

mit s obûma autory, aÈ uÏ osobnû, nebo pro-

stfiednictvím komentáfie Mgr. Jifiího Karla, ten-

tokrát z úst fieditelky muzea, ale zároveÀ se za-

poslouchat do hudebního a dramatického do-

provodného programu, o nûjÏ se postarala sku-

pina Variace a dvojice hereck˘ch osobností

z ochotnického spolku Mahen, Pavel Hejsek

a Jifií Koneãn˘, ktefií pro tuto pfiíleÏitost nastu-

dovali krátkou scénu z Werichovy hry

Falstaffovo babí léto.

Jak jiÏ bylo zmínûno, stûny velkého sálu zau-

jaly obrazy známého staroveského malífie

Vladimíra Hally, jeÏ znovu a znovu zpracová-

vají autorovy vûãné námûty - snovou mûst-

skou krajinu, napûchovanou malebn˘mi do-

my, a barvité v˘jevy z pfieplnûn˘ch hospod ãi

hodovních sálÛ, pln˘ch groteskních figurek.

Autor tentokrát klade vût‰í dÛraz na politickou

karikaturu a s tím, jak opou‰tí veselost sv˘ch

nûkdej‰ích klauniád, ubírá i na sytosti barev.

V̆ jevy jsou temnûj‰í, skeptiãtûj‰í.

Mladá opavská sochafika Veronika Psotková

ve svém díle pfiedstavuje urãit˘ v˘razov˘ pro-

tipól Hallov˘ch ponûkud stísnûn˘ch a do po-

sledního místeãka naplnûn˘ch v˘jevÛ.

Autorka, která pfies mladistv˘ vûk pfiíjemnû

pfiekvapila vyzrálostí sv˘ch plastik a instalací,

realizovan˘ch v historickém centru Olomouce

ãi na zasnûÏen˘ch pláních v okolí Opavy, zo-

brazuje naopak svût vzdu‰n˘ a prostorn˘.

Mezi ukázkami její práce dominuje rozesmáté

torzo Franti‰ek a otevfiené souso‰í, zobrazující

protikladnou dvojici Ïen - mladé a pevné tûlo

v bujném záklonu sleduje s tichou zá‰tí posta-

va vadnoucího stáfií. Stejnû tak v instalacích,

jeÏ mÛÏeme spatfiit díky fotografickému záz-

namu, pfievládá otevfiená krajina ãi motivy ptá-

kÛ, obyvatel vzdu‰ného mofie. Zatímco

Hallovy figurky se ãastûji krãí, ‰pitají si do 

ucha a hrbí záda, v díle Veroniky Psotkové se

v‰e otevírá smûrem ven, nahoru, do volného

prostoru. Ani v jedné z obou nov˘ch v˘stav

nechybí humor, pokaÏdé je to v‰ak humor do-

cela jiného raÏení. ZN
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Obdivovan˘ i nenávidûn˘ Klip-

pel teprve nyní mohl dokázat,

Ïe se nestal správcem morav-

ského a slezského majetku

bezdÛvodnû. JiÏ roku 1629 se

zaslouÏil o návrat jedné z nej-

star‰ích fiádov˘ch komend

v Opavû, jeÏ patfií fiádu od roku

1938 nyní znovu. V následují-

cích letech zajistil restituci

dal‰ích drÏav mnohdy lstí a ná-

silím, jeÏ neváhal pouÏít ani

proti spolubratfiím dominiká-

nÛm ãi Otick˘m. Je‰tû roku

1651, kdy ãást Opavy s domi-

nikánsk˘m klá‰terem ne‰Èastnû

vyhofiela, dal prÛchod emocím

spojen˘m se sv˘m uvûznûním

v dopise slovy, Ïe je mu sice

ne‰tûstí líto, ale konec koncÛ

je to zaslouÏen˘ trest za spoje-

nectví mûsta s luteránsk˘mi

nepfiáteli.

Zvlá‰tû na Bruntálsku v‰ak

získal pfies luteránskou pfieva-

hu sympatie za evidentní sna-

hu o hospodáfisk˘ rozkvût obou

panství, za nímÏ samozfiejmû

stály i velké dodávky zbraní

a stfieliva císafisk˘m z malomo-

ráveckého a bfiidliãenského

hamru. PovaÏujeme za nespor-

nû zajímavé, Ïe Höppnera, pÛ-

vodního hejtmana panství Brun-

tálsk˘ch z Vrbna, kter˘ byl

v dobû jeho vûznûní dosazen

Dány zpût, nijak Klippel netre-

stal, ale zku‰eného a osvûdãe-

ného úfiedníka i vojáka jmeno-

val hejtmanem panství sovine-

ckého. Pochopitelnû ve vûcech

protireformace nebyl zdaleka

tak tolerantní a ukázal se jako

tvrd˘ katolík.

V jeho éfie do‰lo k prvním 

úpravám zámku a silnû ovliv-

nil téÏ tváfi hradu Sovince.

Pouãen tragédií roku 1626 se

dal do pfiebudování Sovince na

moderní pevnost, jeÏ by odpo-

vídala zmûnám v taktice i mo-

dernizaci zbraní, vÏdyÈ dûlo-

stfielecké koule stfiedního ka-

libru lze nalézt v kamenn˘ch

zdech pevnosti aÏ v hloubce 

70 cm. Velká nádvofií za vstup-

ní bránou s dobfie okovan˘mi

dvefimi ze siln˘ch desek, niko-

li nepodobnou mûstskému bar-

bakanu, nechal rozdûlit na

men‰í segmenty a vnûj‰í 

obrann˘ pás fortifikací zpevnil

na ohroÏen˘ch místech je‰tû

palisádami. Na v˘chodû opatfiil

hrad masivní vûÏí se soustavou

bastionÛ, dál postfielovaly pro-

stor pfied hradbami vûÏe

Jánská, Vilémova a Nová

s válcovou vûÏí a do západního

údolí vysunut˘m prostorem

Koãiãí hlavy. V˘znamn˘m

centrem obrany se stala poly-

gonální dûlová vûÏ Remtr

s Höpperov˘m znakem z roku

1642 v jihov˘chodní pozici.

âást fortifikaãního systému se

dodnes naz˘vá Klippelov˘m

plá‰tûm. Ve snaze odolávat

znaãnû dlouho obléhání nechal

roz‰ífiit sklepní prostory a na-

plnit je ohromn˘mi zásobami.

Evropa se od roku 1630 opût

zmítala ve víru nekoneãné tfii-

cetileté války. Událost defilo-

vala za událostí, generalissi-

mus Severního mofie Vald‰tejn

se stal jako vévoda fr˘dlantsk˘

nejbohat‰ím a nejmocnûj‰ím

muÏem v zemi, dal‰í taÏení,

Mantova, 15. 11. 1631 Sasové

obsadili Prahu, 25. 5. 1632 je

vyhnal Vald‰tejn, jehoÏ jméno

prolíná v‰emi evropsk˘mi vál-

kami. 16. listopadu 1632 padl

v nerozhodné bitvû proti Vald-

‰tejnovi u Lützenu ‰védsk˘

král Gustav Adolf a nastupuje

nezletilá Kristina, zatím vlád-

ne pfiítel Komenského kancléfi

Axel Oxenstierna. 27. záfií

1633 následuje dal‰í poráÏka

·védÛ u Stínavy, Vald‰tejn za-

jímá na 8000 ·védÛ ... a propou-

‰tí je. Intrikáni u vídeÀského

dvora slaví úspûchy, nastupuje

zrada, Irãan Buttler se Sko-

ty Gordonem a Lesliem. Hruì

tûÏce nemocného Vald‰tejna

probodl 25. února 1634 hala-

partnou ButtlerÛv dragounsk˘

dÛstojník Deveroux a zavraÏ-

dûni i jeho nejbliÏ‰í pfiátelé.

Zradil vévoda fr˘dlantsk˘ cí-

safie za pfiíslib ãeské svatovác-

lavské koruny, nebo jen zestárl

a zmoudfiel a zaãal nepatfiiãnû

snít o míru? Kdo ví, jen samé

konstrukce.

UÏ v létû operují ·védové se

Sasy v âechách aÏ do roku

1638, v roce 1639 nov˘ vpád,

není uÏ, kdo by jim v tom za-

bránil. Jako zázrakem se vo-

jenské operace vyh˘bají sever-

ní Moravû a Slezsku, Elkers-

hausen realizuje v pomûrném

klidu své úmysly na Bruntál-

sku. Sovinecko v‰ak jiÏ nûko-

likrát zasáhly váleãné bûdy.

Roku 1630 je v Pasece uÏ 147

pust˘ch domÛ a dal‰ích 28

v Bfiidliãné, jejíÏ hamr pfiesto

dodává fiádu co t˘den nepfied-

stavitelné mnoÏství 600 mu‰-

ket (tûÏk˘ch pu‰ek) z rudy, jeÏ

se s nadsázkou ani „nemusí“ 

upravovat. Jedná se nejspí‰e

o rudu z nevelké loÏiska vyso-

ce kvalitního magnetovce u Ma-

lé Morávky a Karlova. V roce

1642 pronikají nepfiátelé na

Moravu, ale to uÏ Klippel není

od záfií minulého roku místodr-

Ïícím, ale komturem v Elling-

enu a starosti padají na hlavu

jeho nástupce. Elkershausen se

zaplétá do fiádové diplomacie

a zastupuje svÛj fiád je‰tû pfii

mírov˘ch jednáních Osnabrü-

cku. Mgr. Jifií Karel

Jifií Vilém z Elkershausenu a války ‰védské
Z historie

Arcivévoda Karel Habsbursk˘,
velmistr fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
(1619 - 1624)

MístodrÏící Jifií Vilém z Eklers-
hausenu zvan˘ Klippel (1625 -
1641)

sobota 1. dubna 19.30

4 vûci
(Test, Motocyklení, Vûci,
Deník babiãky Nûmcové)
Krátk˘ film/dokument (âR 2005)

âtyfii mladí filmafii pfiedkládají divákÛm kvarteto fil-

mÛ, jejichÏ spoleãn˘m tématem je kaÏdodennost v ne-

v‰ední podobû. ReÏie: V. ·vankmajer, M. Válková, 

M. Hrubá, J. Gogola ml. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 8. dubna 19.30

V moci ìábla
Thriller/horor (USA 2005)
Pfiíbûh pojednává o dramatic-

kém soudním líãení s faráfiem

souzen˘m za nedbalost, která

vyústila ve smrt údajnû po-

sedlé dívky.  

Pfiístupn˘ od 12 let
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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 a dubnu

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.

Akce hradu Sovince

Jarmark lidov˘ch fiemesel ve folklórním duchu, velikonoãní tradice, hudba a zvyky pfii vítání jara. Po oba dny 9 - 19 hod.

Denní program 15. a 16. dubna

9.20 Dûlové salvy aneb Vzbudíme hrad ze zimního spánku

- 1. nádvofií

9.30 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa - 3. nádvofií

10.00 Potulní herci, divadelní povûsti, Magnet - 5. nádvofií

10.20 Chaloupka v Jeseníkách, ‰ermífiská fra‰ka, Dûdictví - 5. nádvofií

10.40 Slavnostní prÛvod úãinkujících hradem z 1. na 5. nádvofií
10.50 Pomlázka, právo útrpné, Locus - 5. nádvofií

11.00 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa - Horní hrad

11.10 Vrbov˘ proutek, velikonoãní pfiíbûh, Magnet - 5. nádvofií

11.20 Velikonoãní vajíãko, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala

- 5. nádvofií

11.45 Ka‰párek a princezna Darla, loutkové divadlo BOëI

- 5. nádvofií

12.00 Módní pfiehlídka dobového o‰acení a doplÀkÛ - Horní hrad
12.15 Bakaláfii, povídkové pásmo, M.C.E. - 5. nádvofií

12.50 Indián, právo útrpné, Locus - 5. nádvofií

13.00 Kouzeln˘ mû‰ec, ‰ermífiská scénka, Dûdictví - Horní hrad

13.10 Poslechnûte, co se stalo, národní písniãky, Rabussa - 5. nádvofií

13.40 ·a‰ek a hrabû, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala - 5. nádvofií

14.00 Povûst sovinecká, Magnet - 5. nádvofií

14.00 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa - Horní hrad

14.20 O hadruÀku zamotaném, neobvyklá soudní pfie, M.C.E.

- 5. nádvofií

15.00 Obléhání hradu Valeãova, loutkové divadlo BOëI - 5. nádvofií

15.00 Módní pfiehlídka dobového o‰acení a doplÀkÛ - Horní
hrad

15.30 Zahradník a hrabûnka, právo útrpné, Locus - 5. nádvofií

15.50 Vrbov˘ proutek, velikonoãní pfiíbûh, Magnet - 5. nádvofií

16.00 Nauãím vás velké kouzlo, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala

- 5. nádvofií

16.25 Bakaláfii, povídkové pásmo, M.C.E. - 5. nádvofií

17.00 Ka‰párek a princezna Darla, loutkové divadlo BOëI

- 5. nádvofií

Dále jen v sobotu

17.30 Program na pfiání, právo útrpné, Locus - 5. nádvofií

17.50 Chaloupka v Jeseníkách, ‰ermífiská fra‰ka, Dûdictví

- 5. nádvofií

18.10 Od hradu ke hradu, divadelní pásmo, Magnet - 5. nádvofií

Zdobení velikonoãních perníãkÛ 10.00 - 15.30 na 3. nádvofií

Prohlídky hradu s prÛvodcem

10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20 a 16.20 od kanónu na Hor-

ním hradû.

Na pomlázkové veselici

Dále pfiipravujeme:
29. a 30. 4. Pálení ãarodûjnic 9. a 30. 7. Lesnické slavnosti

20. a 21. 5. Den dûtí 19. a 20. 8. Tradiãní fiemesln˘ jarmark

1. a 2. 7. Loutkáfiská pouÈ 23. a 24. 9. Vinobraní

15. a 16. 7. Válka tfiicetiletá 28. 10. Ukonãení sezóny

Informace: tel. 777 205 029, sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.info
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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. Neãi-

telné rukopisné literární práce budou ze sou-

tûÏe vyfiazeny.  ZN

poezie

próza

Ostfiice

Jsem zpátky.

V klamném zrcadle oka,

pane Magritte.

MÛj prenatální klid

vypr‰el.

UÏ ve mnû

zase roste

tráva ostfiice.

Vrãím.

HryÏu.

Do své

vlastní kosti.

Zbrojím

zpûtn˘mi háãky

ironie,

ale pfiitom

kÀuãím!

Nehlaì mû,

kdyÏ jsem

uvnitfi

pofiezaná...

Ticho

Je ticho.

Do bíla obleãené.

Je samo.

¤ekni, Ïe ne?

¤ekni, Ïe dal‰í ráno

nebude „Closed“

- zavirováno.

Je ticho.

Sterilní krusta soli

speãená ãekáním

v neobvykl˘ch rolích.

Je ticho.

Není se kam schovat.

Bude‰ mû muset znova

svou nûhou

DEFRAGMENTOVAT.

Brno

Ve vzduchu bylo tûÏko

Brno zívalo prÛvanem

v prolukách mezi obchody

kolejnice se roztáhly

a vrnûly pod tramvajemi

Asfaltová horkost

stoupala po spirále

chodcÛm

aÏ nûkam do kalhot

âekala jsem

kdy uÏ

koneãnû

spadne ta nacucaná tíha

ze mû

a z nebe

mûstu na kolena

Arana Nosálová

Zdenka Kabelíková
Paráda, zítra mám v˘jimeãnû voln˘ pracovní

den. Nemusím brzy ráno vstávat, neãekají mû

Ïádné starosti a úkoly v zamûstnání. Mohu si

jej uÏívat podle sv˘ch pfiedstav ...

Stoprocentnû jej nechci strávit nûjak˘m úkli-

dem, vafiením a nebo dokonce proleno‰it u te-

levize. Ale co vymyslet v pÛlce bfiezna, kdyÏ

kolem jsou kupy snûhu a mráz stále pilnû srá-

Ïí rtuÈ teplomûru pod nulu?

Napadá mû jedinû bílá stopa. Naplánovat nû-

jak˘ v˘let na bûÏkách. Pûknû proluftovat hla-

vu, zapracovat na fyziãce ... Vyrazit sama, sv˘m

tempem, nik˘m a niãím neru‰ena, bez kontro-

ly hodinov˘ch ruãiãek a otravného zvonûní

mobilu.

Pfied usnutím prom˘‰lím trasu a dolaìuji, jak

co nejefektivnûji vyuÏít kaÏdou minutu neãe-

kanû darované svobody. „Zítra má sice podle

pfiedpovûdi snûÏit, ale i jízda v chumelenici

mÛÏe mít své kouzlo. Se sluníãkem umí jezdit

kaÏd˘,“ mumlám si poslední slova do pol‰tá-

fie a v blaÏeném oãekávání usínám.

Ráno mû pfiíli‰ dobfie nepfiivítalo. Trochu zkla-

manû pozoruji hustû tanãící vloãky a zamra-

ãenou oblohu za oknem. Ale nedám se zvi-

klat. Ani kdyÏ uÏ stojím v „plné polní“ venku

a zji‰Èuji, Ïe taky pûknû ostfie pofukuje.

„Tfieba se vítr k poledni zti‰í a snûÏení usta-

ne,“ utû‰uji se v duchu, ale v hloubi srdce to-

mu moc nevûfiím.

„AÈ, uÏ jsem se rozhodla, tak jedu za kaÏdého

poãasí. Nejhor‰í bude zdolat kopec Prabábu

a dostat se na louku za silnicí. Lesem do

Dalova to uÏ bude „brnkaãka“.

Pfiede mnou se tyãí otevfien˘ kopec pln˘ snû-

hu, s vrcholem v nedohlednu. Stateãnû vyrá-

Ïím k tu‰enému nejvy‰‰ímu bodu bílého klo-

bouku. Hustota a velikost vloãek se rapidnû

zvy‰uje, severák mi bu‰í do zad a vydatnû

mnû pomáhá klouzav˘m krokem zdolávat na-

váté závûje i vyfoukané ledové plochy.

„Zatím to jde,“ mumlám si spokojenû, „sníh

se nelepí ani nepodkluzuje. Hor‰í bude cesta

zpût,“ honí se mi hlavou, schovanou aÏ po oãi

v kapuci.

„Jestli se vítr nezklidní, tak to bude pûkn˘ fi-

ãák,“ pouÏiji oblíbené slovo z reality show

VyVolen˘ch.

Koneãnû jsem na vrcholu, zdolávám bezbfie-

hou bûlobu louky a dostávám se do lesa. To je

zmûna - vyjeÏdûná stopa, vûtru se mezi smrky

moc nechce a je tu plno zajímav˘ch stop.

DokáÏi rozpoznat srnãí, zajeãí i ty drobnûj‰í

od veverky. Proã se divím takovému mnoÏství

otiskÛ na pra‰anu? VÏdyÈ míjím zrovna krme-

lec.

Ale to chce zastávku... Asi pût srnek si po-

Bílá stopa - lep‰í neÏ televize (?)
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ilustrace

chutnává na senû a zdá se, Ïe dlouhá zima jim

hodnû ubrala na plachosti.

„Bezva, takovou pfiírodní scenérii uÏ dávno

ani televize neukazovala,“ fiíkám si a pomalu

rozjíÏdím stopu. Vtom v‰echna zvûfi zvedá

hlavu a krásn˘mi plav˘mi skoky mizí

v hloubce lesa. Ta exhibice mi dokáÏe pofiád-

nû zvednout náladu v dne‰ním neãase.

Brázdím si to v muldách, objíÏdím vyvrácené

stromy, polámané vûtve a najednou zkoprním:

pfies cestu bûÏí nûco rezavého, huÀatého.

Leknutím se mnû zamotají nohy, pfiekfiíÏí lyÏe

a já Ïuchnutím do mûkké bílé pefiiny vytvofiím

pûkn˘ „lavor“.

„Byla to li‰ka, urãitû. To jsem mûla ‰tûstí, ta-

kové zvífie jsem v lese na vlastní oãi nevidûla

uÏ aspoÀ dvacet let,“ vykládám si vzru‰enû

docela nahlas a ‰krábu se opût do stojící polo-

hy. Najednou mám takov˘ divn˘ pocit z toho

nev‰edního záÏitku... radostn˘, ale i trochu

stísnûn˘. Chvíli stojím jako bez dechu a také

bez jediného pohybu. Ale kdyÏ je v okolí klid,

nic zvlá‰tního se nedûje, vyráÏím dál k cíli.

Je‰tû krátk˘ sjezd a jsem u Modré studánky.

K rozcestníku pfiijíÏdí skupinka bûÏkafiÛ

v protismûru. Zdravíme se, a kdyÏ poznávám

známé tváfie, hned hodím fieã: „Kdy jste vyje-

li, Ïe uÏ jste na zpáteãní cestû?“

„My jsme se svezli do Dalova autobusem, jed-

na cesta v té vánici nám bude akorát staãit.“

„A co ty jede‰ tak sama, kde má‰ nûjakého

spoleãníka do nepohody,“ mají hned starosti

nûktefií zvûdavci.

„V‰ichni moÏní adepti dnes vydûlávají pení-

ze, to jenom já mám to ‰tûstí vychutnat si

bfieznovou nadílku,“ hlaholím se smíchem.

„Ale nebojte, mám mobil, kdyby nûco, tak za-

larmuji celou rodinu,“ zámûrnû mlÏím, abych

zabránila jejich dal‰ím vtírav˘m otázkám.

„Nechte si dafiit,“ louãím se s odjíÏdûjícím

hlouãkem a pfiem˘‰lím, kter˘m smûrem se já

vydám k domovu. Nakonec volím jízdu po

vrstevnici. Je to sice del‰í trasa, ale je témûfi po

rovinû a taky tam nebude tak siln˘ protivítr.

Zpoãátku frãím sviÏnû. V hlavû si urovnávám

my‰lenky, v‰echno, co mû doposud trápilo

a hryzalo, nechávám v liduprázdné pustinû

s najet˘mi kilometry. Tûlem mi pulzuje pozi-

tivní nálada a pocit, Ïe Ïivot je vlastnû docela

pûkn˘, kdyÏ si ho ãlovûk dovede zpfiíjemnit.

No prostû dokonalá relaxace.

Najednou zji‰Èuji, Ïe moje volba ménû nároã-

né cesty má trhlinu. Konãí tu stopa a moji

Atomici se zaãínají bofiit do snûhu a jedou ãím

dál pomaleji a tûÏkopádnûji. Zatáãka stfiídá

zatáãku, cesta se donekoneãna kroutí hlubo-

k˘m úvozem. A já pomalu nab˘vám pfiesvûd-

ãení, Ïe jsem své síly asi pfiecenila.

„To pfiece nemohu vzdát, odpoãinu si a budu

pokraãovat dál. VÏdyÈ uÏ kaÏdou chvíli mu-

sím b˘t u silnice,“ probíhají mnû jen ty jediné

my‰lenky hlavou. Ale tûlo nûjak ochabuje,

nohy se podlamují, bota sklouzává s lyÏí, nû-

kolikrát zavrávorám.

Najednou ani nechci odpoãívat. Cítím chlad

na stehnech, na chodidle i ve vlhk˘ch rukavi-

cích. Je to daÀ za tûch pár nepoveden˘ch pá-

dÛ. Vím, Ïe kdyÏ zastavím, je‰tû více pro-

chladnu, a tak razím silou vÛle dál.

„VydrÏ,“ ordinuji si silnûj‰í doping, „doma si

dá‰ hork˘ ãaj s rumem, dobrou ba‰tu a prub-

ne‰ pohodlí gauãe, neÏ dorazí pracující.“

To zabralo. Za chvíli vyjíÏdím z lesa a stojím

opût na Prabábû. Na té planinû se pfiímo ãerti

Ïení. Nevidím na krok. Vítr ometá mÛj obliãej

ostr˘mi jehliãkami, a kdyÏ sjíÏdím ná‰ nej-

vy‰‰í kopec, musím se místy odráÏet, abych

projela vysoko naváté snûhové jazyky.

Koneãnû se do‰kobrtám k brance. Ze v‰eho

nejdfiíve usedám vítûznû do kfiesla. „Dokázala

jsem to, byl to pofiádn˘ zábûr, ale uÏ jsem v tep-

le,“ drmolím do ticha ob˘váku a cítím, jak mi

snûhová vánice sálá z rozpálen˘ch tváfií.

Chvíli si jen tak bez hnutí vychutnávám tu ad-

renalinovou slast vlastního pfiekonání. Bolí

mû bfiicho, celé tûlo, na jídlo zatím nemám ani

pomy‰lení. A tak si dávám jen tu jednu slibo-

vanou vzpruhu... hork˘ ãaj s rumem.

„Ale stejnû, nebylo to ‰patné,“ pfiemítám a po-

malu se ztrácím v fií‰i snÛ...

„Mami, jak se ti líbil vãerej‰í díl seriálu

Náves?“ ptá se druh˘ den dospûlá dcera, kte-

rá pfii‰la na náv‰tûvu. „Jó, dobr˘,“ odpovídám

zamy‰lenû.

„Byly tam srnky, velké závûje, vyvrácené

stromy a také li‰ka,“ dodávám si v duchu.

„MoÏná se podívám na reprízu, abych byla

v obraze, ale moÏná si udûlám dal‰í v˘let bí-

lou stopou, abych se zdravû unavila a zbavila

se své obãasné nespavosti. I tam bude moÏná

pokraãovat seriál ...

DODATEK: Pfií‰tû si ale pfiiberu k sobû nûja-

kého spoleãníka... buì toho s protivn˘m vy-

zvánûním anebo radûji toho Ïivého a silného.

Co kdybych náhodou potkala to tajemné zví-

fie, které se potuluje na Bruntálsku a odkusuje

srnkám hlavy?

To uÏ by nebyl seriál, ale horor...

Ilustr. foto: Vladimír Lehk˘

Laviãky milencÛ ÎízeÀ Fota: Miroslav Václavek
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Neunesl zprávu
o rozchodu

Rvaãkou a trestním stíháním

skonãil vztah 42letého muÏe ze

Staré Vsi a jeho o rok mlad‰í pfií-

telkynû. MuÏ byl 6. bfiezna obvi-

nûn z trestného ãinu násilí proti

skupinû obyvatel a proti jednot-

livci, protoÏe v polovinû února

fyzicky napadl svou druÏku poté,

co mu sdûlila své rozhodnutí 

ukonãit jejich vztah. PoÏádala jej,

aby se vystûhoval z pronajaté ãás-

ti domu a vrátil jí klíãe. MuÏ se

zfiejmû rozzufiil, uchopil ji za bun-

du a vtáhl do bytu. Zde ji povalil

na postel, uhodil do obliãeje a vy-

hroÏoval jí udu‰ením. Pfii rvaãce

Ïena utrpûla lehké zranûní.

Podvodník draze prodal
cizí majetek

47let˘ muÏ z Ostravy je trestnû

stíhán pro mafiení v˘konu úfiední-

ho rozhodnutí a podvod. V létû

roku 2002 mûl na základû neplat-

n˘ch smluv prodat manÏelÛm

z Olomouce nemovitost v Malé

Morávce jako objekt k bydlení

a dal‰í budovu jako objekt pro re-

kreaci za celkovou cenu více neÏ

3 mil. Kã. Ke vkladu vlastnické-

ho práva k tûmto nemovitostem

v‰ak dle rozhodnutí Katastrálního

úfiadu v Bruntále nedo‰lo vzhle-

dem k tomu, Ïe smlouvy byly 

uzavfieny v rozporu s obãansk˘m

zákoníkem. Prodejce totiÏ nebyl

oprávnûn smlouvy uzavfiít ani ji-

nak s tímto majetkem nakládat.

Oba domy byly rozhodnutím sou-

du zastaveny ve prospûch brun-

tálského finanãního úfiadu.

Peníze získané od kupcÛ podvod-

ník dodnes nevrátil.

Nechali firmu pfiedluÏit
ManÏelsk˘ pár ve vûku 42 a 52

let ze ·umperska je trestnû stíhán

za to, Ïe v roli jednatelÛ spoleã-

nosti se sídlem v Horním Mûstû

nepodali návrh na prohlá‰ení

konkurzu, i kdyÏ v˘sledky hos-

podafiení spoleãnosti vykazovaly

ke konci roku 2004 pfiedluÏení.

Kapitál byl záporn˘ ve v˘‰i více

neÏ 5,5 mil. Kã, av‰ak manÏelé

ani pfies existenci více vûfiitelÛ,

klesající obrat a neschopnost po-

kr˘t závazky spoleãnosti a úhra-

dy bûÏn˘ch provozních v˘dajÛ

k zachování chodu firmy nepoda-

li návrh na prohlá‰ení konkurzu.

52let˘ muÏ je navíc obvinûn z to-

ho, Ïe jako jednatel neodvádûl

fiádnû danû, pojistné na sociální

zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní.

Dluh vÛãi finanãnímu úfiadu,

OSSZ Bruntál, VZP a dal‰ím

zdravotním poji‰Èovnám dosáhl

mnoha desítek tisíc korun.

Dva pfiípady domácího
násilí z R˘mafiova

Z trestného ãinu t˘rání osoby Ïijí-

cí ve spoleãném obydlí byl v úte-

r˘ 7. bfiezna obvinûn 45let˘ muÏ

z R˘mafiova. Ten mûl bûhem po-

sledních dvou let nûkolikrát slov-

nû i fyzicky napadnout svou 47le-

tou druÏku. Jeden z jeho útokÛ

Ïenû dokonce zpÛsobil doãasnou

nefunkãnost levého oka, druÏka

pfiesto neudûlila souhlas s trest-

ním stíháním agresora. Cel˘ pfií-

pad tedy bude odloÏen.

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV Bruntál stíhání

56letého muÏe z R˘mafiova pro

stejn˘ trestn˘ ãin. MuÏ je obvi-

nûn, Ïe opakovanû slovnû a fyzic-

ky napadá svou druÏku. Ta je jiÏ

nejménû deset let vystavena jeho

naschválÛm a v˘hruÏkám.

Partner jí zamyká dÛm, vyhazuje

ji ven, vypíná jí pojistky a topení.

Navíc jí vyhroÏuje újmou na

zdraví v pfiípadû, Ïe tyto skuteã-

nosti oznámí policii.

Z domu otce
pfiímo do vûzení

Dne 9. bfiezna zadrÏeli r˘mafiov‰tí

policisté v rodinném domku na

Podolské ulici v R˘mafiovû celo-

státnû hledaného 32letého muÏe,

kter˘ se skr˘val u svého otce.

Okresní soud v Bruntále na nûj

vydal koncem února pfiíkaz k do-

dání do v˘konu trestu odnûtí svo-

body. ZadrÏen˘ byl eskortován

do olomoucké vûznice.

Zlodûj zapomnûl ãást
lupu na místû ãinu

V noci z 9. na 10. bfiezna fiádil 

v ulicích R˘mafiova zlodûj, kter˘

v‰ak byl vzápûtí dopaden. UÏ

v sobotu 11. bfiezna bylo zahájeno

stíhání 27letého muÏe z Jeseníku,

kter˘ pfiede‰lé noci vnikl do pro-

dejny potravin na tfiídû HrdinÛ

a do sklenáfiství na Horní ulici.

Z první prodejny odcizil nûkolik

kartonÛ cigaret a men‰í hotovost,

ãást svého lupu, ta‰ku s alkoho-

lem a masem, zde v‰ak nechal. Ze

sklenáfiství odnesl vût‰í finanãní

obnos, elektrickou pilu a dal‰í

pfiedmûty. Celková ‰koda, kterou

v obou prodejnách zpÛsobil, do-

sáhla v˘‰e bezmála 50 tisíc Kã.

MuÏ byl pfiitom v minulosti

za krádeÏ uÏ soudnû trestán; z vû-

zení byl propu‰tûn loni v bfieznu.

Zlodûje vyru‰il pes
Nájemník bytu na Husovû ulici

v R˘mafiovû pfiekazil 9. bfiezna

vloupání do opravny televizorÛ,

kdyÏ ‰el venãit svého psa. Pfiitom

vyru‰il zlodûje, kter˘ vylomil zá-

mek mfiíÏe zabezpeãující vchodo-

vé dvefie do opravny a zfiejmû se

chystal ke krádeÏi. Ve chvíli, kdy

zaslechl psa, v‰ak utekl.

V aquacentru pfii‰li
o peníze

Odpoledne 10. bfiezna vypáãil zlo-

dûj dvífika dvou dfievûn˘ch skfiínûk

v pánské ‰atnû r˘mafiovského aqua-

centra. Z uloÏen˘ch penûÏenek od-

cizil finanãní hotovost v celkové

v˘‰i témûfi 6 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Sníh si pfiipsal dal‰í havárie
ZasnûÏené silnice R˘mafiovska

se ani v posledních ãtrnácti

dnech neobe‰ly bez doprav-

ních nehod. Dne 8. bfiezna se

na kluzké vozovce v Karlovû

srazil autobus a BMW. ¤idiã

autobusu se snaÏil protijedou-

címu vozu vyhnout, ale pfii

brzdûní najel do snûhové bari-

éry a narazil do nûj boãnû.

V dÛsledku stfietu vznikla cel-

ková ‰koda za 23 tisíc Kã.

O dva dny pozdûji havarovala

mezi Ondfiejovem a hranicí 

okresu Olomouc 20letá fiidiãka

nákladního vozidla VW. Pfii

prÛjezdu zatáãkou dostala na

zledovatûlém povrchu komu-

nikace smyk a vjela do snûho-

vé bariéry. Auto se pfievrátilo

na bok a zÛstalo leÏet napfiíã

silnicí. ZpÛsobená ‰koda ãiní

100 tisíc Kã.

13. bfiezna dostal za Malou

·táhlí smyk fiidiã VW

Transporter, kdyÏ projíÏdûl za-

táãku. Auto se pfietoãilo a zÛ-

stalo stát na levém boku napfiíã

silnicí. ZpÛsobená ‰koda na

autû ãiní 50 tisíc Kã.

Hned druh˘ den nato se stala

silnice u Malé ·táhle dûji‰tûm

fietûzové sráÏky ãtyfi aut.

Snûhová vánice oslepila fiidiã-

ku vozidla Daewoo Matiz tak,

Ïe kdyÏ v protismûru uvidûla

nákladní vozidlo, ‰lápla na

brzdu. V‰echna tfii auta, která

v ten moment jela v fiadû za ní,

skonãila v fietûzové sráÏce.

Celková ‰koda ãiní 95 tisíc ko-

run.

TéhoÏ dne v RyÏovi‰ti havaro-

val fiidiã ·kody 706 s radlicí

pfii odhrnování snûhu. Za v˘-

raznû sníÏené viditelnosti zpÛ-

sobené vánicí najel do proti-

smûru ve chvíli, kdy tudy pro-

jíÏdûl autobus. Do‰lo k ãelní-

mu stfietu, kter˘ si vyÏádal

‰kodu za 20 tisíc Kã.

Fota: archiv Policie âR Bruntál
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Pfiipomínáme si

1. duben - Mezinárodní den ptactva
Pokud si odmyslíme od prvního

dubna tradiãní a nezbytné vyvá-

dûní pfiátel a znám˘ch aprílem,

zÛstane nám v˘znamn˘ a pfiitom

dosti ãasto opomíjen˘ Meziná-

rodní den ptactva.

Jedná se o v˘roãní den podpisu

mezinárodní konvence o ochra-

nû uÏiteãného ptactva v Bruselu

roku 1906. Jako mezinárodní

den se zaãal slavit téhoÏ roku.

NejrÛznûj‰í organizace, ‰koly

a ochranáfiské spolky v souvis-

losti s tímto dnem pfiipravují roz-

manité akce zamûfiené na pomoc

uÏiteãnému ptactvu. Dûti napfií-

klad soutûÏí v naukov˘ch testech

zamûfien˘ch na znalosti o na‰ich

ptácích, vyrábí krmítka a ptaãí

budky nebo pozorují na prvních

jarních vycházkách hnízdûní

ptákÛ, porovnávají rozmûry rÛz-

n˘ch ptaãích vajec, zkoumají

rozdíly ve velikosti, struktufie

a zbarvení ptaãích per. Velice ‰i-

kovní jsou v tomto smûru ãleno-

vé chovatelského krouÏku

Stfiediska volného ãasu, kter˘

vede Radek Folt˘n.

âeská spoleãnost ornitologická

zase od roku 1992 kaÏdoroãnû

vyhla‰uje akci s názvem Pták ro-

ku. Jejím posláním je upozornit

na zajímavé ptaãí druhy Ïijící

kolem nás, vybídnout vefiejnost

k jejich sledování a praktické 

ochranû a zv˘‰it zájem o ptactvo

a pfiírodu vÛbec. V̆ bor âSO kaÏdoroãnû vybírá je-

den ptaãí druh, kter˘ se pro pfií‰tí

rok stává Ptákem roku. Druh tak-

to zvolen˘ musí splÀovat nûkolik

kritérií: mûl by b˘t vefiejnosti

sympatick˘, nûãím by pro ni mûl

b˘t zajímav˘ (napfi. zpÛsobem

hnízdûní), dÛleÏité je také, aby se

s ním lidé mohli snadno setkávat,

proto to ãasto b˘vají napfi. ptáci

synantropní ãi ptáci Ïijící v zemû-

dûlské krajinû. Rozhodnû by to

nemûl b˘t velmi vzácn˘ ptaãí

druh ãi druh Ïijící skryt˘m zpÛso-

bem Ïivota. Vût‰inou se jedná

o ptáka, kter˘ aã není pfiíli‰ vzác-

n˘, je nûãím ohroÏen a zaslouÏí si

lidskou pozornost a pomoc. DÛ-

leÏité tedy je, aby tento druh bylo

moÏno snadno sledovat (napfií-

klad jarní pfiílet ãi objevení se na

hnízdi‰ti) ãi dokonce se aktivnû

podílet na jeho ochranû (napfi.

stavbou umûl˘ch hnízd, hnízd-

ních podloÏek, vyvû‰ováním bu-

dek, pfiikrmováním apod.).

Samotnou akci doprovází mno-

ho dal‰ích podpÛrn˘ch aktivit,

napfiíklad vydávání barevn˘ch

broÏur, ve kter˘ch se vefiejnost

seznámí s fakty a zajímavostmi

ze Ïivota jednotliv˘ch ptaãích

druhÛ, ale také jak se staví bud-

ka, ãím a jak se pfiikrmuje ap.

Ptákem roku 2006 se stal orel mofisk˘
Ptaãí druh, kter˘ pro rok 2006 vybral v˘bor

âeské spoleãnosti ornitologické jako Ptáka

roku, orel mofisk˘, se veskrze li‰í od posled-

ních „ptákÛ roku“ - na rozdíl od nich není tak

hojn˘, av‰ak jeho poãetnost se zvy‰uje, také

vzrÛstem a vzezfiením není drobn˘, ale spí‰e

majestátn˘. Samice dosahuje prÛmûrné

hmotnosti více jak sedm kilogramÛ, samec

o tfii kila ménû. RovnûÏ rozpûtí kfiídel je úcty-

hodné a ãiní od dvou do dvou a pÛl metru.

Nejãastûj‰í potravou orla mofiského jsou ry-

by a vodní ptáci. Po zámrzu rybníkÛ tvofií

z velké ãásti potravu rÛzná uhynulá zvífiata,

která orel v krajinû najde, vãetnû velk˘ch

savcÛ, jako je srnec ãi prase divoké. Aã do-

káÏe ulovit i zdravou kofiist, vyhledává pfie-

dev‰ím defektní ãi uhynulé jedince, ãímÏ se

fiadí mezi druhy vykonávající v pfiírodû sani-

tární funkci.

Stafií ptáci ze stfiedoevropsk˘ch populací

jsou pfieváÏnû stálí, mladí se potulují ãasto

do znaãn˘ch vzdáleností od svého rodi‰tû.

V podmínkách stfiední Evropy hnízdí orel

v˘hradnû na stromech. Vejce sná‰í od polo-

viny února, po ãtyfiiceti dnech se

z nich vylíhne jedno aÏ dvû mlá-

ìata (vzácnû tfii), která vyvádí

v prÛbûhu ãervna. Hnízdí jednou

roãnû, náhradní snÛ‰ku udûlá

pouze v pfiípadû brzkého zniãení

hnízda.

Orel mofisk˘ je zafiazen mezi kri-

ticky ohroÏené druhy. Je to nejvût-

‰í evropsk˘ orel, kterého si snad

nelze s jin˘m dravcem splést. Pfii

krouÏení jsou charakteristická

dlouhá „prknovitá“ kfiídla s prsto-

vitû roztaÏen˘mi ruãními letkami

a dopfiedu vyãnívající hlava s mo-

hutn˘m zobákem, kter˘ je u mlad˘ch ptákÛ

tmav˘, u dospûl˘ch nápadnû Ïlut˘. U dospû-

l˘ch ptákÛ je navíc nápadn˘ bíl˘ ocas.

S orlem mofisk˘m se nejãastûji setkáme 

v okolí vût‰ích vodních nádrÏí ãi fiek, ale mÛ-

Ïe se vyskytnout kdekoliv, spí‰e v‰ak v níÏi-

nách. V zimû po zámrzu ho ãasto spatfiíme

sedût na ledu uprostfied rybníka. Pfiitom uÏ

nepÛsobí tak impozantním dojmem jako

v letu, pfiipomíná spí‰e mohutnou, zdaleka

viditelnou naãep˘fienou slepici.

V souãasnosti je evropská populace orla

mofiského odhadována na 5000 párÛ, coÏ

pfiedstavuje více neÏ 50 % populace svûtové.

Souãasná legislativa zaji‰Èuje orlÛm mofi-

sk˘m úplnou ochranu. Pfies vysok˘ stupeÀ 

ochrany v‰ak u nás dochází k úmyslnému

pronásledování, zejména k nelegálním zá-

stfielÛm. Je‰tû zrÛdnûj‰í ãinností je nelegální

kladení otráven˘ch návnad, které se v po-

sledních letech velmi roz‰ífiilo. I kdyÏ není

traviãství zfiejmû pfiímo namífieno proti or-

lÛm mofisk˘m, pfiedstavuje v souãasné dobû

nejkritiãtûj‰í faktor v jeho ochranû, kter˘

mÛÏe v krátké dobû nepfiíli‰ poãetnou popu-

laci zcela zlikvidovat. JiKo
(s pouÏitím materiálÛ âSO)
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Organizace a spolky

SdruÏení pro mezinárodní partnerskou spolupráci
Schotten s novou starostkou
Po více neÏ 34 letech aktivní

ãinnosti v komunální politice

a po 18 letech ve funkci staro-

sty mûsta Schottenu ukonãil

svoji vefiejnou ãinnost pan

Hans Otto Zimmermann. ¤adû

obãanÛ R˘mafiova je tento vá-

Ïen˘ muÏ dostateãnû znám, ne-

boÈ od r. 1993 nav‰tívil na‰e

mûsto nûkolikrát. VÏdy jsme

mûli tu ãest a pfiíleÏitost pozná-

vat ãlovûka, kter˘ se velmi za-

slouÏil o sbliÏování obãanÛ

dvou národÛ - âechÛ a NûmcÛ.

Kdo mûl moÏnost poznat jeho

názory, vstfiícnost, porozumûní

a pfiátelské jednání, nemÛÏe na

nûj nikdy zapomenout.

Pfiítele Hanse Otto Zimmer-

manna jsem mûl vÏdy moÏnost

sledovat v úÏasném nasazení,

kter˘m dokázal strhávat své za-

hraniãní kolegy a pfiátele

k my‰lenkám obyãejné lidské

sounáleÏitosti a mezinárodního

partnerství. Je symbolem i Ïi-

vou legendou budování mostÛ

mezi obyvateli rÛzn˘ch náro-

dÛ. Moc dobfie vím, neboÈ to

vychází z mého pfiesvûdãení,

Ïe jeho zahraniãní iniciativy

nebyly postaveny jen na funkci

starosty mûsta, ale v˘znamnû

vycházely a stále vycházejí

pfiedev‰ím z jeho lidského pfií-

stupu, z odpovûdnosti k dobû,

v níÏ Ïijeme, a z pevného po-

stoje k hodnotám Evropy. Bylo

mnû velkou ctí podepsat právû

s ním v r. 1996 Smlouvu o part-

nerství mezi mûsty Schottenem

a R˘mafiovem.

Jsem rád, Ïe jsem mu mohl 

osobnû podûkovat 3. bfiezna na

jednání zastupitelstva mûsta

Schottenu, kde slavnostnû pfie-

dal funkci nové starostce, pro-

fesí právniãce Susanne Schaab-

Madeisky. Je to ona, za níÏ stál

s plnou podporou, kdyÏ byla

zvolena sv˘mi spoluobãany na

místo starostky.

S nejvût‰í pravdûpodobností

budeme moci pfiedchozího sta-

rostu i starostku souãasnou pfii-

vítat v R˘mafiovû ve dnech 

26. - 28. kvûtna, kdy se bude

v SVâ za úãasti poãetné skupi-

ny obãanÛ Schottenu konat

prezentaãní v˘stava tohoto

mûsta.

Ing. Pavel Koláfi,
SdruÏení pro mezinárodní

partnerskou spolupráci

Podûkování
V sobotu 4. bfiezna probûhlo v schottenské mûstské hale

slavnostní zasedání zastupitelÛ a hostÛ z partnersk˘ch

mûst u pfiíleÏitosti ukonãení funkãního období starosty

mûsta Schottenu Hanse Otty Zimmermanna. Do funkce

starostky mûsta Schottenu na ‰estileté období nastoupila

paní Susanne Schaab-Madeisky. Pan Hans Otto

Zimmermann byl velk˘m komunálním politikem za SPD.

V komunální politice zaãínal v roce 1972, od roku 1988

pÛsobil tfii volební období po ‰esti letech jako starosta

mûsta, tedy úctyhodn˘ch 18 let, a v mûsteãku Schotten je

to znát.

Za mûsto R˘mafiov se slavnostního aktu zúãastnili staros-

ta Petr Klouda, místostarosta Jaroslav Kala a za SdruÏení

pro mezinárodní partnerskou spolupráci Pavel Koláfi.

Pfiejeme nové starostce Susannû Schaab-Madeisky hodnû

úspûchÛ v nové funkci.

Ing. Jaroslav Kala, místostarosta mûsta R˘mafiova

R˘mafiov‰tí kynologové opût úspû‰ní
V sobotu 25. února se ve Mûstû

Albrechticích konal tradiãní

kynologick˘ závod o Pohár sta-

rosty Mûsta Albrechtic v kate-

gorii v‰estranného v˘cviku psa

1. stupnû a ve speciálním obra-

náfiské disciplínû 1. stupnû.

PfiedloÀsk˘ a loÀsk˘ roãník ve

v‰estrann˘ch 1. stupnû vyhrála

Jifiina Koudelová z R˘mafiova.

Jifií Koudela z R˘mafiova byl

vloni na druhém místû.

Rostislav Valíãek byl v loÀ-

ském roãníku na 2. místû ve

speciální disciplínû obranáfi-

sk˘ch psÛ. Leto‰ního roãníku

se tento kynolog opût úãastnil

s nûmeck˘m ovãákem Aiwem

od Natálky jiÏ tradiãnû ve spe-

ciální disciplínû obranáfiského

psa 1. stupnû a v disciplínû v‰e-

strann˘ch psÛ 1. stupnû s kokr-

‰panûlem Zakem. Dal‰ím Ïelíz-

kem v ohni byl r˘mafiovsk˘ ky-

nolog Antonín Mereìa s fen-

kou nûmeckého ovãáka

Cassiou Irluka, kter˘ rovnûÏ

závodil ve speciální obranáfiské

disciplínû.

JelikoÏ se závody konají v zim-

Foto: autor ãlánku

Foto: autor ãlánku

Foto: autor ãlánku



Region severní Moravy a Slezska nav‰tívili holand‰tí novináfii
Ve dnech 8. - 13. bfiezna zavítali

do turistického regionu severní

Moravy a Slezska holand‰tí no-

vináfii. Dva zástupce nizozem-

ského mûsíãníku Meridian nejví-

ce zajímaly Beskydy a Jeseníky

a jejich zimní nabídka pro turisty.

Destinaãní management pfiipravil

program tak, aby novináfii vidûli

co nejvíce nejlep‰ích stfiedisek

a atraktivit, které region nabízí.

V prvních dvou dnech nav‰tívili

Kopfiivnici a její slavné muzeum

Tatry a dále kopfiivnickou

·ustalovu vilu a dále pokraãova-

li do ·tramberka. V dal‰ím dnu

byly na programu prohlídky ly-

Ïafisk˘ch stfiedisek na Bílé

a Pustevnách. V obou stfiediscích

si novináfii díky lyÏafiské ‰kole

SUN Ski&Board School nejen

zalyÏovali, ale také zakusili pro-

cházku na snûÏnicích.

V dal‰ích dnech nav‰tívili novi-

náfii Jeseníky. V lázních Karlova

Studánka si prohlédli moÏnosti

relaxace spojené s lyÏováním

pfiímo v areálu lázní a poté si za-

lyÏovali na nejvy‰‰í hofie Moravy

Pradûdu ve skiareálu Figura.

V rámci programu na Pradûdu

je‰tû absolvovali náv‰tûvu chaty

·v˘cárny spojenou s ochutnáv-

kou netradiãního místního likéru.

Dále pokraãovali do Priessnit-

zov˘ch léãebn˘ch lázní, kde kro-

mû prohlídky lázeÀského areálu

a lyÏafiského vleku nav‰tívili rov-

nûÏ solnou mikroklimatickou

jeskyni s v˘razn˘mi preventivní-

mi a regeneraãními úãinky. Na

závûr náv‰tûvy tûchto lázní si dle

svého v˘bûru vyzkou‰eli lázeÀ-

ské procedury a potom pokraão-

vali do lyÏafisk˘ch stfiedisek

Ramzová a Petfiíkov. Na Ram-

zové absolvovali jízdu na snûÏ-

n˘ch ãlunech (snow tubing) a na

Petfiíkovû prohlídku skiareálu.

Náv‰tûva turistické oblasti Jese-

níky byla ukonãena prezentací

lyÏafiské ‰koly SUN Ski&Board

School.

Zástupci holandského mûsíãníku

zajistí prezentaci regionu severní

Moravy a Slezska minimálnû ve

tfiech v˘stupech ve svém perio-

diku. Ivana Lichá,
Destinanãní management
Moravsko-Slezsk˘, o. p. s.
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Osadní v˘bory informují

V˘stava fotografií v Crosne Pozvánka do Velikonoãního ateliéru
ve Stránském

Pletení pomlázek, barvení vajíãek nebo jejich „omotávání“ nejrÛz-

nûj‰ími bavlnkami, spfiádání provázku na kolovratu, ukázky pletení

proutûn˘ch v˘robkÛ, kfitûní kÛzlátek a jehÀátek a k tomu bájeãná mu-

zika v podání známé folkové kapely Keltgrass Band, to je zjednodu-

‰en˘ v˘ãet z programu, kter˘ se uskuteãní v nedûli 16. dubna pod

vlajkou ãlenÛ Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko v takzva-

ném Velikonoãním ateliéru v klu-

bovnû ve Stránském u R˘mafiova.

„Na‰í snahou je podpofiit pÛvodní
lidové tradice a v dobû, kdy na se-
be sousedé mají stále ménû ãasu,
iniciovat aktivity smûfiující k po-
hodû a pfiíjemnému spoleãenské-
mu záÏitku,“ fiekl Petr Schäfer, fie-

ditel Sovinecko, o. p. s., znám˘

téÏ jako autor projektu Pradûdovy

zahrádky v rozsáhlé lokalitû

Stránského.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko zve v‰echny, kdo mají

rádi tradice a lidové zvyky a chtûjí

proÏít pfiíjemnou nedûli.       JiKo

Ve dnech 11. - 12. bfiezna uspofiádalo na‰e partnerské mûsto Crosne

mezinárodní v˘stavu fotografií, na níÏ bylo prezentováno na 400

snímkÛ amatérsk˘ch umûlcÛ. Nechybûly mezi nimi ani pÛvabné fo-

tografie Ing. Miloslava Marka a Lucie Markové, kter˘mi velmi dÛ-

stojnû reprezentovali na‰e mûsto, za coÏ jim srdeãnû dûkuji. 

Ing. Pavel Koláfi, SdruÏení pro mezinárodní partnerskou spolupráci

ním období, provádí se pouze

poslu‰nost a prvky obrany v ka-

tegorii v‰estrann˘ch (beze

stop). V disciplínû psa obranáfie

se provádí pouze poslu‰nost

a obrana pokaÏdé (tato disciplí-

na je bez pachov˘ch prací).

A v˘sledky jsou jako vÏdy pro

R˘mafiov úspû‰né. V kategorii

psa obranáfie se na 1. místû 

umístil R. Valíãek s Aiwem od

Natálky, na 2. místû skonãil 

A. Mereìa s Cassiou Irluka a na

3. místû domácí borec Zdenûk

Lederer st. s fenkou Hifinou.

V kategorii v‰estrann˘ch psÛ 

1. stupnû se na prvních tfiech

místech umístili domácí psovo-

di, ale krásnou bramborovou

medaili si do R˘mafiova pfiivezl

anglick˘ kokr‰panûl Zak pso-

voda Valíãka, kter˘ se se sv˘m

v˘konem neztratil v záplavû

nûmeck˘ch a belgick˘ch ovãá-

kÛ a jin˘ch pracovních ãi slu-

Ïebních plemen. Ohromil po-

ãetnou diváckou obec svou ra-

zancí pfii obranû, v které mûl se

schválením závodníkÛ a roz-

hodãího jedinou v˘jimku, a to

v pouÏití tzv. ‰tûnûãího ochran-

ného rukávu.

Závody posuzoval rozhodãí pro

v˘kon psÛ Vojtûch Barto‰ík

z Krnova a prvky obrany figu-

roval Zdenûk Lederer ml.

z Mûsta Albrechtic. Tak jako

kaÏd˘ rok pfiipravili psovodi

z Mûsta Albrechtic bezvadn˘

závod pln˘ nádhern˘ch a hod-

notn˘ch cen a hlavnû se se‰la

parta pejskafiÛ, ktefií sice soupe-

fií, ale po závodech si umí spolu

sednou a popovídat.

Kynologick˘ch závodÛ se z dÛ-

vodu snûhové kalamity nemohli

zúãastnit manÏelé Koudelovi.

A co pfiipravují r˘mafiov‰tí kyno-

logové? Pokud to poãasí dovolí,

zúãastní se 25. bfiezna kynologic-

k˘ch závodÛ v Ostravû-Zábfiehu.

âlenové záchranné brigády kyno-

logÛ chystají v˘bûrov˘ závod na

Mistrovství republiky stopafisk˘ch

psÛ záchranáfiÛ ve Stfiíbrn˘ch

Horách (15. - 17. dubna) a 13. kvû-

tna se uskuteãní závody ve Zla-

t˘ch Horách, kde r˘mafiov‰tí ky-

nologové nebudou chybût.  

Za ZKO R˘mafiov R. Valíãek

P¤IPOMÍNÁME

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

Foto: Ing. Pavel Koláfi
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Kultura na Základní ‰kole v Bfiidliãné

V Bfiidliãné hnízdí s˘c rousn˘
Za finanãní podpory MûÚ

Bfiidliãná bylo v leto‰ním roce

vyrobeno 6 ks hnízdních budek

pro tento druh sovy. Na v˘robû se

podílel Josef Bubela a Josef

·védík z Velké ·táhle. V polovi-

nû února byly budky vystaveny

na Základní ‰kole v Bfiidliãné

i s pfiíslu‰n˘mi informacemi 

ohlednû s˘ce rousného a jeho ná-

rokÛ na hnízdûní. Îáci mohou ty-

to informace dále pouÏívat v rám-

ci environmentální v˘chovy. Na

konci února byly budky vyvû‰eny

na rÛzn˘ch místech v lesích 

v okolí Bfiidliãné. Rozmístûní bu-

dek bylo provedeno na základû

prÛzkumu tûchto lokalit z minu-

l˘ch let, kdy se zji‰Èovalo, zda se

zde s˘c rousn˘ vyskytuje. V prÛ-

bûhu hnízdní sezóny budou budky

kontrolovány tak, aby se nenaru‰il

prÛbûh hnízdûní, a ãtenáfie bude-

me o této akci dále informovat.

Kdo je vlastnû s˘c rousn˘, latin-

sk˘m názvem Aegolius funereus?

Je to men‰í druh hnûdû zbarvené

sovy. Nohy jsou opefiené, Ïluté

oãi má v˘raznû ãernû orámované.

Stál˘ pták, jenÏ ob˘vá star‰í jeh-

liãnaté a listnaté lesy, hlavnû

v horách, místy i v pahorkatinách

a níÏinách. Hnízdí v dutinách.

Jeho potrava je Ïivoãi‰ná, Ïiví se

pfieváÏnû drobn˘mi hlodavci.

S˘c rousn˘ je vázán na jehliãnaté

lesy v severní a severov˘chodní

ãásti kontinentu a také v horách

stfiední Evropy. Jedná se pfiede-

v‰ím o Alpy, Karpaty a sudetská

pohofií, ale je schopen osídlit

i druhotné jehliãnaté porosty

v niÏ‰ích polohách. Tak byly zji‰-

tûny men‰í hnízdní populace na-

pfi. v Nizozemí, Belgii nebo

Francii.

Jeho stavy jsou stabilní nebo

i mírnû vzrÛstající. OhroÏujícím

faktorem by mohl b˘t nedostatek

hnízdních dutin v souvislosti s in-

tenzifikací lesního hospodáfiství.

S˘c rousn˘ ob˘vá u nás vût‰inu

pohraniãních pohofií, v niÏ‰ích

polohách pískovcové oblasti

v âeském ·v˘carsku nebo na

Broumovsku. Do vnitrozemí pro-

niká v˘raznûji napfi. v jiÏních

âechách, na Rokycansku nebo na

âeskomoravské vrchovinû.

Odhady jeho poãetnosti pro 

90. léta se pohybují mezi 600 aÏ

700 páry. V posledních desetile-

tích byl zaznamenán nárÛst poãet-

nosti i ob˘vané plochy, coÏ v‰ak

mÛÏe b˘t zpÛsobeno i zintenziv-

nûním v˘zkumn˘ch aktivit.

DÛleÏit˘m pfiedpokladem pro ten-

to druh je pfiítomnost hnízdních

dutin, které lze nahradit budkami.

Efektivnû tak lze zv˘‰it hnízdní

hustotu i na rozsáhl˘ch plochách

odlesnûn˘ch imisních holin.

Ing. Miroslav Glacner,
âeská spoleãnost ornitologická

Základní ‰kola v Bfiidliãné a kulturní komise

mûsta si vás dovolují pozvat na v pofiadí jiÏ

druh˘ komorní podveãer s panem Richardem

Pogodou. V loÀském roce za námi pfiijel s po-

fiadem o V + W. Bûhem hodiny a pÛl nám zaz-

píval spoustu písniãek a prozradil mnoho zají-

mavostí o Jifiím Voskovcovi a Janu Werichovi.

Leto‰ní pofiad nese název Kamarádi.

Uskuteãní se v úter˘ 28. bfiezna 2006 v 17.30

v uãebnû hudební v˘chovy na základní ‰ko-

le. Vstupné bude dobrovolné.

Jifií Such˘ se letos doÏívá v˘znamného Ïivot-

ního jubilea. S jeho jménem - a jménem

Jifiího ·litra - je spjata historie praÏského

Divadla Semafor, které v 60. letech 20. sto-

letí v˘znamnû ovlivnilo populární hudbu

a Ïivot pfiedev‰ím mlad˘ch lidí v tehdej‰ím

âeskoslovensku. Protagonista pofiadu (kter˘

mûl tu ãest i radost s Jifiím Such˘m spolupra-

covat jako klavírista) se snaÏí pfiiblíÏit atmo-

sféru doby, kdy se u nás hrál a tanãil

rock&roll. K uvolnûné atmosféfie pfiispûje

i ãetba ze vzpomínek Jifiího Suchého

a Miroslava Horníãka. Hlavním trumfem

Richarda Pogody je pfiedev‰ím „live“ inter-

pretace nezapomenuteln˘ch hitÛ pánÛ

Suchého a ·litra s doprovodem klavíru, do-

plnûná televizními verzemi písniãek ze za-

ãátku 60. let.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu. Karla Havlíková

Vlajka pro Tibet
VáÏen˘ pane starosto, ãlenové ra-

dy mûsta a zastupitelé! Jako fiado-

vého obãana mûsta R˘mafiova mû

zajímá, proã jiÏ fiadu let na‰e mûs-

to nepodporuje celosvûtovou akci

„Vlajka pro Tibet“, kdyÏ tak v mi-

nulosti min. jedenkrát uãinilo.

Letos vyvûsilo v âR tibetskou

vlajku témûfi 300 radnic. Nevím,

nakolik je vám souãasná situace

v Tibetu známá a nakolik je vám

lhostejná.

Jen na okraj, mnoha politick˘m

vûzÀÛm byly v rámci akce ãín-

sk˘ch komunistick˘ch okupantÛ

„Tvrd˘ úder“ prodlouÏeny tresty

nebo ztíÏeny vûzeÀské podmínky.

ZadrÏován je stále druh˘ nejvy‰‰í

duchovní pfiedstavitel Tibetu, nej-

mlad‰í vûzeÀ svûdomí a vût‰ina

nenásiln˘ch odpÛrcÛ je oznaãová-

na za teroristy a je tak s nimi i na-

kládáno. I tak se dá zneuÏít 11. zá-

fií v New Yorku, ale co mÛÏete ãe-

kat od komunistick˘ch barbarÛ.

Je snad dÛvodem va‰í lhostejnosti

podpora ãínsk˘ch komunistÛ?  

Roman Karel

Foto: Miroslav Glacner
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Seriál

Co je to, kdyÏ se fiekne

Nebojte se první pomoci (6. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Orientace o potfiebû první pomoci a podmínkách jejího poskytnutí
KaÏdému laikovi je zfiejmé, Ïe stupeÀ ohroÏení Ïivota se pfiípad od pfiípadu li‰í. ¤ada nemocn˘ch a zranûn˘ch se bez první pomoci dokonce

obejde. Tato vûta není návodem k jejímu zanedbávání, ale vûcn˘m konstatováním, Ïe kaÏdá náhlá pfiíhoda není spojena s ohroÏením Ïivota.

OkamÏitá první pomoc je nezbytná u stavÛ bezprostfiedního ohroÏení Ïivota. NejzávaÏnûj‰ím stavem je klinická smrt, jeÏ se projevuje sou-

ãasn˘m selháním tfií základních Ïivotních funkcí: ztrátou dechu, ztrátou vûdomí a selháním krevního obûhu.

Rozdûlení náhl˘ch pfiíhod z hlediska potfieby první pomoci:
1. Stavy bezprostfiedního ohro-

Ïení Ïivota - první pomoc rozho-

duje o pfieÏití, musí b˘t poskyt-

nuta okamÏitû.

2. Stavy hrozící ‰okem, invalidi-

tou nebo jinou váÏnou újmou -

první pomoc odvrací potenciální

ohroÏení Ïivota nebo hrozící in-

validitu, musí b˘t poskytnuta br-

zy a v Ïádoucí kvalitû.

3. Stavy, pfii nichÏ první pomoc

zmírÀuje utrpení ranûného (ne-

mocného) - první pomoc pfiiná‰í

úlevu, vytváfií pfiedpoklady pro

pfiízniv˘ prÛbûh dal‰ího o‰etfiení,

mÛÏe b˘t poskytnuta po pfied-

chozí pfiípravû, tedy s ãasov˘m

odkladem.

4. Stavy, jeÏ první pomoc nevy-

Ïadují - první pomoc stav paci-

enta a prÛbûh léãby neovlivní,

v tûchto pfiípadech má v˘znam

psychická podpora (uklidnûní

postiÏeného).

Orientace spoãívá ve zji‰tûní:
a) zda se jedná o stav bezprostfied-

ního ohroÏení Ïivota - masivní kr-

vácení, bezvûdomí, du‰ení, bez-

de‰í, zástava krevního obûhu;

b) zda poskytnutí první pomoci

není pro zachránce spojeno s ri-

zikem vlastního ohroÏení (smys-

lem první pomoci není zmrzaãit

sebe sama, úãinnû zachraÀovat

mÛÏe jen ten, kdo je fit).

Pfii kladné odpovûdi na obû
otázky je nutno neprodlenû ko-
nat!
c) Není-li pacient bezprostfiednû

ohroÏen na Ïivotû, vyhodnotíme,

zda existuje riziko ‰oku, trvalé

invalidity, ztráty orgánu nebo je-

ho funkce:

- ‰okem jsou ohroÏeny v‰echny

osoby se závaÏn˘mi úrazy, dále

ti, kdo z jakékoliv pfiíãiny utrpû-

li ztrátu vût‰ího mnoÏství krve;

- invaliditou (ochrnutím) jsou

ohroÏeny osoby s poranûním pá-

tefie, resp. míchy;

- ztráta orgánu nebo jeho funkce

hrozí pfii úrazech oka, amputa-

cích konãetin a muÏsk˘ch geni-

tálií, tepenn˘ch uzávûrech kon-

ãetin, jejich popálení nebo omrz-

nutí.

Pfii kladné odpovûdi by mûla
bez zbyteãné prodlevy následo-
vat cílená první pomoc.
d) U v‰ech ostatních stavÛ není

poskytnutí první pomoci otáz-

kou minut, je ãasovû odloÏitelné

a zachránce je mÛÏe promyslet.

V následujících pokraãováních

si probereme konkrétní postupy

první pomoci.

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Apríl
Kde se vlastnû vzal apríl, svátek bláznÛ, jak

ho naz˘vá angliãtina? První písemná zmínka

o vyvádûní aprílem v ãesk˘ch zemích se da-

tuje rokem 1690 a pochází z pera

Bartolomûje Chrystellia z Prahy. Na konci

18. století jsou v ãeské literatufie zprávy

o prvodubnovém vtipkování uÏ pomûrnû

ãasté.

Podle dochovan˘ch zápisÛ spoãíval obyãej

pfiedev‰ím v tom, Ïe se lidé posílali pro nûco

nesmyslného, napfi. pro zajeãí pefií, kohouto-

vo vejce, mu‰í sádlo ãi vtipné semínko. Ten,

kdo se nechal nachytat, si vyslouÏil hanliv˘

titul „aprílov˘ blázen“ a byl cel˘ den terãem

posmûchu.

Nejpoãetnûj‰í skupina badatelÛ se pfiiklání

k názoru, Ïe poãátek svátku lze nalézt v re-

formû kalendáfie, kterou uskuteãnil v roce 46

pfied Kristem Julius Caesar. Podle nového

kalendáfie se stal první duben také prvním

dnem v roce. Kolem 20. bfiezna zaãínaly

slavnosti rovnodennosti, které vrcholily prá-

vû Nov˘m rokem, tedy 1. dubnem - dnem,

kdy se lidé veselili a dávali si dárky. Tato tra-

dice se dochovala aÏ do tfietí ãtvrtiny 16. sto-

letí, kdy se francouzsk˘ král Karel IX. roz-

hodl s koneãnou platností pfieloÏit Nov˘ rok

na 1. leden. Po nûm se tak zachovali i dal‰í

panovníci a 1. duben pfii‰el o své v˘sady.

Také dal‰í vysvûtlení se opírá o fiímskou re-

formu kalendáfie. Podle nûj je dÛvodem

k bláznivému pojetí aprílu skuteãnost, Ïe

k mûsíci, kter˘ mûl pÛvodnû pouze 29 dní,

pfiibyl jeden den.

Jiná teorie spojuje aprílové ‰pr˘mování se

zemûdûlstvím. Její zastánci vztahují pojme-

nování mûsíce k latinskému aperio - otevíra-

ti. V dubnu se s pfiíchodem jara otevírá nov˘

zemûdûlsk˘ rok, coÏ byl ve vût‰inû starovû-

k˘ch náboÏensk˘ch systémÛ siln˘ motiv

k bujarému veselí. Jsou v‰ak i jiná vysvûtle-

ní - nûkdo spojuje apríl s pohansk˘m bÛÏkem

smíchu, kter˘ mûl pr˘ svátek v dubnu, jiní

prostû tvrdí, Ïe lidé mají náladu na fóry, pro-

toÏe je jaro.

Aprílové Ïertíky jsou celoevropsk˘m jevem,

kter˘ se dodrÏuje i jiÏnû od Alp, kde je pfii-

tom mûsícem promûnlivého poãasí bfiezen.

Pokud by tedy zdÛvodnûní sedûlo, museli by

se Italové a ·panûlé vyvádût aprílem uÏ 

1. bfiezna.

Aprílové Ïerty mají spí‰e intelektuální cha-

rakter a útoãí na schopnost rychle se oriento-

vat, co je pravdûpodobné a co ne. Kult aprí-

lu pûstují v moderní dobû zejména média. Na

denním pofiádku jsou novinové kachny v po-

dobû serióznû se tváfiících zpráv. I nejmen‰í

lokální deník povaÏuje za povinnost vyvést

své ãtenáfie a informuje o odstfielu komína

místní továrny, záchranû bortícího se mostu

ãi neãekaném pfiíjezdu Michaela Jacksona do

místní diskotéky. Zájemci, ktefií se nahrnou

ke sledování tûchto pozoruhodností, v‰ak na-

razí pouze na novináfie, ktefií tak mají pfiíleÏi-

tost referovat v dal‰ím vydání o tom, kolik li-

dí se nechalo napálit.

Jeden z nejznámûj‰ích novináfisk˘ch aprílÛ,

na kter˘ naletûl dosud snad rekordní poãet li-

dí, je zpráva jistého durynského deníku z po-

ãátku 20. století, Ïe kvÛli pfiebytkÛm ve stát-

ní kase budou úfiady vyplácet zpût ãást daní;

kdo si pospí‰í, bude mít své jisté.

Nával pfied úfiední budovou byl 1. dubna sku-

teãnû masov˘ a zabarikádovaní úfiedníci jen

s obtíÏemi odráÏeli poÏadavky davu na vráce-

ní pfieplatkÛ. Na druhé stranû na aprílové

zprávy naletí ãasto i sami novináfii. Jednou

vydali jako váÏnû mínûnou zprávu, Ïe pa-

leontologické muzeum v Mnichovû bude vy-

draÏovat unikátní zkamenûlinu plÏe amonita,

starou 150 milionÛ let. Tu údajnû na‰ly dvû

studentky pfiímo v dlaÏební desce na nádvofií

muzea. Pro velk˘ zájem musela b˘t nakonec

zpráva nûkolikrát odvolávána jako pfiedãasn˘

aprílov˘ Ïert. zdroj âTK, Svût Namodro
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Sport

AL INVEST Bfiidliãná, a. s.,

prodá

mobilní buÀku Okál 001,

bez pfiedsíÀky, r. v. 1988,

za cenu 12 500 Kã

vãetnû DPH.

Rozmûry buÀky:

d = 5 m, ‰ = 2,5 m, v = 3 m,

hmotnost 2500 kg.

BuÀka je mírnû po‰kozena.

Tel.: 554 222 632 nebo 602 572 057.

✓ darujte zájezd nebo láznû k Ïivotnímu jubileu
✓ vyberte pro své dûti specializovan˘ tábor, napfi. jazykov˘,

sportovní, westernov˘
✓ t˘denní pobyty, víkendy, prodlouÏené víkendy, Velikonoce

ZAHAJUJEME
Prodej levné tuzemské i zahraniãní dovolené

na léto 2006 tûchto cestovních kanceláfií a agentur

!!!!!! POZOR   POZOR   POZOR !!!!!!

CEKA - cestovní agenura
Národní 5 (obchodní dÛm KORUNA), 795 01 R˘mafiov,

tel./fax: 554 211 525

Slevy pfii brzkém

zakoupení pobytÛ ...

Katalogy a doplÀující

informace u nás ...

7. disciplína desetiboje - stolní tenis
Jak bylo avizováno minule, v sobotu 18. bfiez-

na nastoupili r˘mafiov‰tí desetibojafii proti sobû

nad zelen˘mi stoly. Pro kategorie Ïeny A,

B a muÏi B byl turnaj zahájen témûfi za ranního

kuropûní (v 8.00). MuÏi A a C mûli sraz ve 13

hodin.

Vzhledem k poãtu zúãastnûn˘ch se kromû ka-

tegorie muÏi Ahrálo kaÏd˘ s kaÏd˘m na dva ví-

tûzné sety.

Jako první ukonãily boje Ïeny A, neboÈ dostaly

k dispozici dva z pûti stolÛ. Z osmi úãastnic se

nejúspû‰nûji do vymezeného prostoru trefovala

Hanka Hájková, která zvítûzila pfied druhou

Olgou Valovou a tfietí Petrou Dobrevovou.

Mezi Ïenami B (opût osm úãastnic) usmûrÀo-

vala míãek do roÏkÛ nejpfiesnûji Alena

Jurá‰ová, o malinko hÛfie se dafiilo druhé Marii

Pitorové. Tfietí nejlep‰í mu‰ku mûla Markéta

Míãková.

K Ïensk˘m kategoriím lze fiíci, Ïe co úãastnice,

to originální herní projev. Sbírání míãkÛ po ce-

lé tûlocviãnû je dobrou pfiíleÏitostí k provûfiení

hybnosti pátefie.

Kategorie muÏÛ B si na ranním turnaji vytvofii-

la proti Ïenské pfievaze takov˘ svût sám pro se-

be u posledního stolu (9 úãastníkÛ). Boje byly

o poznání zarputilej‰í neÏ u Ïen - nikdo nechtûl

„pustit svÛj servis“, a tak vût‰ina v˘sledkÛ

skonãila 2:1. Nakonec nejpevnûj‰í nervy pro-

kázal Ladislav Chladn˘. Za ním se o druhé

a tfietí místo podûlili Jaroslav Lachnit a Ivo

Volek.

Odpoledne se tûlocviãna zaplnila pouze muÏ-

skou „sloÏkou“ desetiboje. Vyskytl se leto‰ní

první prokázan˘ pfiípad (anti)dopingu - skandál

témûfi vypukl v kategorii muÏi C, kdyÏ nûktefií

hráãi poÏili v mnoÏství vût‰ím neÏ malém te-

kutou látku, která byla maskována v lahvi al-

koholu. Pfiedmût doliãn˘ do tûlocviãny propa-

‰ovali nejmenovaní sportovci kfiestního jména

Josef z neznám˘ch dÛvodÛ. Pozdûji bylo pro-

kázáno, Ïe se jednalo o solidaritu a látka obsa-

Ïená v lahvi nezvy‰ovala poãet ãerven˘ch krvi-

nek, ale naopak sniÏovala rychlost reakcí. Za

tûchto nelehk˘ch podmínek zabojoval

Vladimír ·trbík a zvítûzil pfied druh˘m

Václavem Orlíkem. Tfietí místo pro sebe získal

Antonín Koneãn˘. Jak je vidût, dopingoví hfií‰-

nici na stupnû vítûzÛ nedosáhli - snad pfií‰tû.

MuÏi kategorie A jako obvykle prokázali nej-

lep‰í docházku a dostavili se v poãtu 19 hráãÛ.

Hrálo se ve skupinách spletit˘m systémem,

z nûhoÏ ne zcela pfiekvapivû vy‰el vítûznû or-

ganizátor disciplíny Bronislav Rektofiík, na

druh˘ stupínek se postavil Jifií Hnilo, kterému

se investice do nové pálky vyplatila, a tfietí

skonãil z ‰irokého hráãského pole Josef

Vosyka. Kvality vítûze této kategorie jsou ve

svûtû stolního tenisu známy, proto není prostor

pro spekulace, Ïe systém byl nastaven tzv. na

míru. K vidûní bylo vidût leccos, obranná 

i útoãná hra, toãené míãky i povûstná „prasát-

ka“, která dokáÏou vÏdycky pofiádnû na‰tvat.

Doufáme, Ïe celkovû nikdo na‰tvan˘ nebyl,

a tû‰íme se nashledanou pfii dal‰í disciplínû.

Nad jejím konáním se vzná‰í otazník, protoÏe

se jedná o disciplínu „venkovní“ a poãasí zatím

pfieje maximálnû bûÏkám nebo sjezdovkám.

Zámûna skoku dalekého za skok do snûhu

v „parlamentu“ nepro‰la o jedin˘ hlas, takÏe

nezb˘vá neÏ ãekat, aÏ se poãasí umoudfií.

Termín konání bude tedy upfiesnûn.

A jak vypadá pofiadí po 7 disciplínách (turisti-

ka, bûh na 1000 m, stfielba ze vzduchovky, ku-

Ïelky, plavání, bûh na lyÏích, stolní tenis):

Îeny A: Dobrevová Petra, Cisariková Hana,

Czedronová Lenka

Îeny B: Míãková Markéta, Jurá‰ová Alena,

Pitorová Marie

MuÏi A: Sovi‰ Ivo, Jaro‰ Jifií, Hnilo Jifií

MuÏi B: Volek Ivo, Hofman Jaroslav, Kfiimsk˘

Lubomír

MuÏi C: Smetana Vojtûch, Sovi‰ Ivan, Orlík

Václav Alena Jurá‰ová
Foto: Alena Jurá‰ová

âEDOK, FISCHER, FIRO TOUR, BK TOUR, ROS,
ATIS, CHATA¤, FEDE, LERA, REKREA, TIPA TOUR,

SLAN TOUR, ALKA TOUR, JANATOUR
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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,-

JJoosseeff UUjjffaalluu‰‰ii
GGaarraanntt  -- ppoojjii‰‰ÈÈoovvaaccíí mmaakkllééfifisskkáá ssppoolleeããnnoosstt,, ss.. rr.. oo..
námûstí Míru 2 (budova Telecomu), R˘mafiov

UUnniivveerrzzáállnníí
aa ppooddnniikkaatteellsskkéé ppoojjii‰‰ÈÈoovvnnyy

ALLIANZ, GENERALI, âESKÁ,
UNIQA, KOOPERATIVA,
âESKÁ PODNIKATELSKÁ,

âSOB, TRIGLAV

SSttaavveebbnníí ssppoofifiiitteellnnyy::

âeskomoravská
stavební

Wüstenrot

PPEENNZZIIJJNNÍÍ FFOONNDDYY

ALLIANZ
âESKÁ POJI·ËOVNA

GENERALI
WINTERTHUR

ÎÎiivvoottnníí ppoojjii‰‰ÈÈoovvnnyy

ING, 
Victoria - Volksbanken

AEGON
WINTERTHUR

NNaabbííddkkaa ppoojjii‰‰ÈÈoovveenn 22000066 - vvyybbrraannéé zzáákkllaaddnníí ssaazzbbyy

PPrroovvoozz kkaanncceellááfifiee::

PPOO 99 - 1111    1133 - 1166 hhooddiinn
SSTT 99 - 1111    1133 - 1166 hhooddiinn
ââTT 99 - 1122 hhooddiinn

Kontakt mimo provoz kanceláfie:
777777 888888 003333,,  555544 221122 226677



■ 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.

Opel Zafira 2.0 DTi 16V, 7 míst,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, CD,
posil. fiíz., centrál, vyhfi. el. zrcát-
ka. Cena: 247 000 Kã.   

·koda Octavia TDi, r. v. 2000, 
4x airbag, ASR, ABS, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 219 000 Kã.

Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S, 
1. maj., r. v. 1999, airbag fiidiãe,
ABS, posil. fiíz., rádio, centrál, el.
okna a zrcátka. Cena: 128 500 Kã.
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NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA
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4x4

4x4

4x4

KLIMA
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KLIMA

KLIMA

KLIMA
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LPG

KLIMA

KLIMA
DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIESEL

DIESEL

DIESEL
DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

AUTOMAT

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.

Fiat Seicento 1.1 SX, 1. maj., CZ,
servis, r. v. 2001, ABS, rádio,
centrál, el. okna, posil. fiíz., zámek
fiadící páky. Cena: 89 500 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. 

Ford Transit 2.0 TDi Maxi,1. maj.,
9 míst, r. v. 2002, airbag, ABS, rá-
dio, imob., posilovaã fiízení, el. zr-
cátka. Cena: 332 000 Kã.

Peugeot 206 1.1 Color Line,
1. maj., CZ, r. v. 2001, airbag, rádio,
el. okna, posil. fiíz., centrál, zámek
fiadící páky. Cena: 168 500 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.

Volkswagen Transporter 2.5
TDi Long, 3míst., r. v. 1999, 
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 175 000 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.

Toyota Avensis Combi 2.0 TD, 1. maj.,
r. v. 1999, klima, 2x airbag, ABS, el.
Okna a zrcátka, posil. fiíz., centrál,
venkovní. Cena: 178 500 Kã.

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


