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Aktuálnû z mûsta

Janovick˘ zámeck˘ park oÏil Bambiriádou
Zádumãiv˘ park v tûsném soused-

ství chátrajícího renesanãního

zámku v Janovicích o posledním

kvûtnovém víkendu po mnoha le-

tech nevídanû oÏil. Matefiská ‰ko-

la, která sídlí uprostfied zplanûlého

arboreta, se totiÏ stala v pátek 

26. a sobotu 27. kvûtna centrem dût-

ského festivalu Bambiriáda 2006.

Rozsáhl˘ janovick˘ park, kter˘

jindy láká spí‰e k tich˘m procház-

kám, pfiivítal v pátek ráno nûkolik

stovek náv‰tûvníkÛ barevn˘mi

balónky (vût‰ina uÏ bûhem pátku

za podivn˘ch okolností zmizela)

a papírov˘mi tfiepetalkami, ale

pfiedev‰ím mnoha stánky a stano-

vi‰ti s hrami a soutûÏemi.

Janovická matefiinka se zapojila

do celostátní pfiehlídky Bambi-

riáda 2006 s podtitulem Báj(eã)n˘

dûtsk˘ svût ve velkém stylu. Na

plo‰e parku bylo k vidûní ledacos

a projít v‰echna stanovi‰tû a vy-

zkou‰et si v‰echny ãinnosti, které

nabízela, vydalo nejménû na pÛl

dne zábavy. „Poslední akce v ja-
novickém parku se konala v roce
1985,“ vysvûtluje motivy k pofiá-

dání festivalu fieditelka ‰kolky

Iva Valová a dodává: „Chtûli
jsme R˘mafiov pfiilákat také do

zámku.“ Cel˘ festival oficiálnû

zahájil v pátek ráno místostarosta

R˘mafiova Jaroslav Kala. Na pó-

diu pod okny matefiské ‰koly se

poté bûhem celého dopoledne 

odehrával taneãní a divadelní pro-

gram, bûhem nûjÏ se pfiedstavily

maÏoretky, dûti z matefisk˘ch ‰ko-

lek, orientální taneãnice, cviãitel-

ky aerobiku, taneãníci ze skupiny

Freeze Dance i gymnazisté s diva-

delní scénkou ze Ïivota olymp-

sk˘ch bohÛ.

SoubûÏnû s programem na pódiu

probíhaly soutûÏe, hry a dal‰í ãin-

nosti pro dûti v celém okolí zám-

ku. Bylo moÏné projet se na jez-

deckém koni, na bryãce i na roto-

pedu, otestovat svou trpûlivost,

rovnováhu a zruãnost u stánku

SVâ, dozvûdût se nûco o józe,

vyzkou‰et rÛzné v˘tvarné techni-

ky na stanovi‰ti ZU·, nav‰tívit

kovárnu pod ‰ir˘m nebem, pro-

táhnout tûlo mezi skauty, zaryba-

fiit, ale také zúãastnit se prav˘ch

olympijsk˘ch her nebo se zastavit

ve stanu âeského âerveného kfií-

Ïe a prozkou‰et své znalosti

o první pomoci.

K vidûní toho bylo je‰tû mnohem

víc, napfiíklad ovce vala‰ky, dravci

ãi hasiãská technika. Pfiímo v bu-

dovû matefiské ‰koly také loutkáfi-

ská a pfiírodovûdecká v˘stava, dal-

‰í v˘stavy byly k spatfiení v jiÏním

kfiídle janovického zámku. Zde se

také odehrály koncerty skupiny

Variace a bluesového kytaristy

Jifiího MíÏi. K Bambiriádû 2006

patfiil i rozmanit˘ doprovodn˘

program v okolních obcích, ve

Stránském ãi v r˘mafiovském mu-

zeu a knihovnû. V sobotu se stal

janovick˘ park dûji‰tûm kolobûÏ-

kov˘ch a cyklistick˘ch závodÛ

a také vystoupení úãastnice soutû-

Ïe Superstar Marty BaláÏové a hu-

debníkÛ z bruntálského Domu dû-

tí a mládeÏe. Celou pfiehlídku

v sobotu odpoledne slavnostnû 

ukonãoval starosta Staré Vsi Pavel

Hejsek.

NáplÀ r˘mafiovské Bambiriády

2006, která v tutéÏ dobu probí-

hala i v dal‰ích 25 mûstech

âeské republiky, byla skuteãnû

bohatá. K dokonale pfiíjemnému

proÏití festivalu nakonec chybû-

lo snad jen vlídnûj‰í poãasí.

Na závûr patfií podûkování, které

tentokrát smûfiuje na Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov, Obecnímu úfiadu

Stará Ves, LesÛm âeské republiky

a v‰em ostatním sponzorÛm r˘-

mafiovské Bambiriády 2006. ZN

Fota: Jakub Vala
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Partnerství mûst Schotten a R˘mafiov slaví 10 let
Nejdel‰í partnersk˘ svazek s mûs-

tem R˘mafiov má nûmecké mûsto

Schotten. Letos je tomu pfiesnû 

10 let, co byla podepsána smlouva

mezi obûma mûsty. Za úãelem pfii-

pomenutí v˘znamného jubilea se

sjeli v pátek 26. kvûtna do R˘ma-

fiova zástupci nejen partnerského

mûsta Schottenu, ale také polského

Ozimku, slovensk˘ch Krompach,

francouzského Crosne a spfiátele-

ného italského mûsta Arca.

Na páteãní veãer byla pro vzácné

hosty pfiipravena vernisáÏ v˘sta-

vy fotografií s doprovodn˘m kul-

turním programem a obãerstve-

ním. Fotografie poskytlo mûsto

Schotten a R˘mafiovan Miloslav

Marek. Sobotní program (27. 5.)

byl zamûfien na tematické pozná-

vání na‰eho regionu. Hosté zhléd-

li expozici a prostory bruntálské-

ho zámku, mûsto Bruntál a okolí,

nav‰tívili Karlovu Studánku

a nejvy‰‰í horu Moravy Pradûd,

kde jim v‰ak poãasí ukázalo svou

nevlídnou tváfi. O pÛl osmé veãer

zorganizovaly Stfiedisko volného

ãasu, MûÚ R˘mafiov a Obãanské

sdruÏení pro partnerskou spolu-

práci slavnostní veãer, v jehoÏ

v oficiální ãásti vystoupili se sv˘-

mi pozdravy jednotliví zástupci

partnersk˘ch mûst a vymûnili si

upomínkové dary.

Starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda ve svém projevu vyzdvihl

hlavní protagonisty prvního set-

kání - Annu Koláfiovou, Hanse

Otto Zimmermanna, dfiívûj‰ího

schottenského starostu a souãas-

ného pfiedsedu spolku pro partner-

ství mûst v Schottenu, a také dfií-

vûj‰ího starostu mûsta R˘mafiova

Miroslava Slováãka. Právû tito tfii

lidé se zaslouÏili o to, Ïe byla pfied

deseti lety partnerská smlouva

mezi Schottenem a R˘mafiovem

podepsána. Pak jiÏ nic nebránilo

tomu, aby byl dán smûr cesty, kte-

rou se vydaly organizace, spolky

i samotní obãané. Byly zahájeny

oficiální náv‰tûvy, lidé se sezna-

movali s komunální praxí i bûÏ-

n˘m Ïivotem v demokratickém

svûtû. Bylo navázáno mnoho ne-

formálních vztahÛ a pfiátelství.

„Obûma stranám to umoÏnilo
vzájemnû poznat Ïivot, mentalitu
a kulturu sv˘ch partnerÛ, zbavit
se mnoha zaÏit˘ch pfiedsudkÛ
a pfiedstav o Ïivotû za neprostup-
nou zdí. âeská republika i na‰e
mûsto za dobu trvání partnerství
urazila velk˘ kus cesty. Nauãili
jsme se Ïít v demokracii, stali
jsme se ãleny Evropské unie a po-
dílíme se na prohloubení evrop-
ské integrace,“ zdÛraznil starosta

R˘mafiova Petr Klouda a dodal,

Ïe nastoupenou cestu se nám dafií

zvládat právû díky takov˘m part-

nerstvím, jaká uzavfiela a udrÏují

na‰e mûsta. Na závûr osobnû po-

dûkoval panu Hansi Ottu

Zimmermannovi a vyjádfiil vdûã-

nost za pfiátelství mezi obûma

mûsty. Petr Klouda neopomnûl

vyjádfiit díky i ostatním zástup-

cÛm partnersk˘ch mûst Ozimku,

Krompach, Crosne a Arca a po-

pfiál v‰em pfiíjemn˘ pobyt

v R˘mafiovû a mnoho záÏitkÛ.

Pfiedseda Obãanského sdruÏení

pro partnerskou spolupráci mûsta

R˘mafiova Pavel Koláfi vyzdvihl

pozitivní stránky desetiletého

partnerství se Schottenem zejmé-

na v poznávání, pouãení a vzá-

jemném porozumûní. „Desítky
obãanÛ obou mûst spojovaly vzá-
jemné ãinnosti pfiedev‰ím v oblas-
ti kultury, sportu, ale i pfii zcela
neformálních aktivitách, jako
jsou napfiíklad Tour du Jumelage.
Poznali jsme vzájemnû historii
mûst, hospodáfiství, motivy jedná-
ní lidí, zaÏili jsme, jak jsme si
v mnoha oblastech blízcí, i díky
svému dávnému evropskému sou-
Ïití,“ fiekl ve slavnostním projevu

Pavel Koláfi, kter˘ dále pozname-

nal, Ïe úkolem nás v‰ech bylo ta-

ké pfiispût k posílení dÛvûry obãa-

nÛ mûsta Schottenu pfii evropské

integraci v rámci vstupu âeské

Fota: Jakub Vala, redakce
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názory a komentáfie
Nena‰el se ãlovûk ten, aby se zavdûãil lidem v‰em

Pofiekadlo, jeÏ uvozuje tento ãlá-

nek, se mÛÏe vztahovat na nejrÛz-

nûj‰í bohulibé aktivity a rádoby 

uÏiteãné ãinnosti, které „nûkdo“

v dobrém úmyslu vykonává pro

jiné. Ale znáte to, jeden míní,

a dal‰í mûní. Nûkdo namítne,

„proã to není bílé“, a jin˘, „proã to

není ãervené“, o tfietím, ãtvrtém

a dal‰ích radûji pomlãíme.

Zkrátka nûkdo má vkus takov˘

a jin˘ makov˘.

A dvojnásob to platí u velk˘ch in-

vestiãních akcí, u nichÏ je rozho-

dujících faktorÛ spoleãného sou-

Ïití obyvatel hned nûkolik. Tak si

napfiíklad vezmûme takovou rege-

neraci panelového sídli‰tû

Pfiíkopy, která se pomalu ch˘lí ke

svému závûru. Do konce ãervna

by se podle úfiedníkÛ radnice mûl

cel˘ projekt dokonãit. Tito kom-

petentní úfiedníci odboru v˘stavby

a regionálního rozvoje Mûstského

úfiadu v R˘mafiovû si museli vy-

slechnout mnoho stíÏností.

Nûkteré se t˘kaly budování chod-

níkÛ a komunikací ãi nového par-

kovi‰tû. Proã se radûji neroz‰ífií

komunikace na Pfiíkopech, aby-

chom mohli parkovat „pod okny“,

proã se kácí tamten strom, a ne ji-

n˘, aÈ vykácí v‰echny stromy,

proã uÏ to neudûlali dávno? Kolik

rÛzn˘ch názorÛ padlo pfii osazo-

vání zelenû. Mohli bychom po-

kraãovat dál a dál.

Na druhé stranû, pfiátelé, kolik

z nás mûlo moÏnost se k regene-

raci sídli‰tû Pfiíkopy vyjádfiit je‰tû

pfied jejím zahájením? Vûdûl nû-

kdo z nás, Ïe se bude podobná ak-

ce realizovat? Snad jen namátkou.

Práce zapoãaly zcela náhle na

podzim v loÀském roce, protoÏe

dotace z nebe spadnuv‰í se muse-

la urychlenû zaãít investovat, coÏ

je na jedné stranû moc dobfie,

my‰leno tedy ta dotace. ¤íká se,

Ïe po bitvû je kaÏd˘ generál,

a i kdyÏ kaÏd˘ obãan ze sídli‰tû

obdrÏel leták s anketou a mûl

moÏnost se k této záleÏitosti vy-

jádfiit, potvrdila se opût na‰e ãeská

nátura, totiÏ Ïe nemáme zájem se

k nûãemu vyjadfiovat a uÏ vÛbec

ne prostfiednictvím nûjakého do-

tazníku. Ostatnû za v‰e hovofií pû-

tiprocentní úãast v‰ech obãanÛ

sídli‰tû v anketû. Navíc se usku-

teãnilo vefiejné projednávání to-

hoto zámûru, kterého se zúãastni-

li tfii obãané sídli‰tû Pfiíkopy. Je to

‰koda. NemÛÏeme si v‰ak tudíÏ

na nic stûÏovat.

Ale vraÈme se na zaãátek. Ozdra-

vení sídli‰tû Pfiíkopy se realizuje

z dotaãního programu Regenera-

ce panelov˘ch sídli‰È, kter˘ vyhlá-

silo ministerstvo pro místní rozvoj

jiÏ pfied nûkolika lety. Mûsto

R˘mafiov o tuto dotaci Ïádalo nû-

kolikrát, ale teprve v závûru mi-

nulého roku se ji podafiilo získat,

bohuÏel v dobû, kdy zemní práce

uÏ stûÏovaly nevyhovující klima-

tické podmínky. Na jafie pokraão-

vali ãtyfii dodavatelé stavby v za-

poãaté práci. Celkové náklady na

regeneraci panelového sídli‰tû

Pfiíkopy byly vyãísleny na 7 mili-

onÛ korun, pfiiãemÏ 5 milionÛ

pfiedstavuje státní dotace a zb˘va-

jící dva uhradí mûsto.

„Lidé by nemûli hodnotit v˘sledek
práce, kter˘ je‰tû není zdaleka ko-
neãn˘. Jestli si nûkdo stûÏuje, Ïe
na sídli‰ti zÛstane stejn˘ poãet
parkovacích míst, nebo jich do-
konce ubude, není to pravda.
Naopak nové parkovi‰tû zv˘‰í po-
ãet parkovacích míst o tfiicet stá-
ní. Pokud si nûkdo stûÏuje na to,
Ïe si dûti nemají kde hrát, opût to
není pravda, na sídli‰ti bude vy-
budováno hfii‰tû s nejlep‰ím povr-
chem v R˘mafiovû. A mohl bych
pokraãovat dál,“ uvedl k regene-

raci sídli‰tû Pfiíkopy vedoucí od-

boru Ïivotního prostfiedí a regio-

nálního rozvoje (ÎPaRR)

Franti‰ek âermák. A záleÏí uÏ jen

na nás samotn˘ch, jak dlouho mo-

derní v˘dobytky sídli‰tû vydrÏí.

U mnoh˘ch pfievládá názor: Jsem
zvûdav, jestli to oni také ohlídají.
Ale nám, obyvatelÛm sídli‰tû, by

mûlo pfiedev‰ím záleÏet na tom,

jak a kde bydlíme, protoÏe oni
mají na práci daleko dÛleÏitûj‰í

záleÏitosti neÏ nám hlídat ná‰

vlastní pfiíbytek a jeho okolí.

Podle Franti‰ka âermáka také nel-

ze vyhovût v‰em, protoÏe sloÏení

obyvatel sídli‰tû je rozmanité. Îijí

zde mladí lidé, ktefií chtûjí, aby si

jejich dûti mûly kde hrát, a vedle

nich obãané dÛchodového vûku,

ktefií zase mají rádi svÛj klid. Ale

Franti‰ek âermák je pfiesvûdãen

o tom, Ïe budou pfievládat klady.

„KdyÏ si uvûdomíme, Ïe budou
kompletnû vymûnûny v‰echny
chodníky, opraví se v‰echny povr-
chy komunikací, vymûní se osvût-

lení za modernûj‰í, doplní se ze-
leÀ, tak se domnívám, Ïe cel˘ v˘-
sledek bude pozitivní. Co se t˘ãe
vysazení zelenû, tu mûl na starost
zahradní architekt, kter˘ byl také
povûfien koordinací v˘sadby,“ do-

plnil informaci vedoucí ÎPaRR

âermák. Podle nûj pfii v˘sadbû ze-

lenû do‰lo skuteãnû k chybám, na

které upozornili obãané, a chyby

budou napraveny. Jedná se napfií-

klad o nevhodnou v˘sadbu ka‰ta-

nu v bezprostfiední blízkosti domu

nebo o v˘sadbu dal‰ích stromkÛ

tûsnû u ‰títové stûny domu, které

by v budoucnu mohly vadit pfii

pfiípadné rekonstrukci a zateplení

domu. „To, Ïe se nûkteré stromky
odstranily ze sídli‰tû úplnû, je dá-
no celkovou koncepcí ozelenûní.
Cel˘ proces v˘sadby, jak jsem jiÏ
fiekl, hlídá zahradní architekt a ten
napravuje v podstatû chyby, které
se staly v minulosti. Jednalo se ze-
jména o nevhodnou v˘sadbu stro-
mÛ a dfievin samotn˘mi obyvate-
li,“ doplnil Franti‰ek âermák.

Podle nûj zejména borovice, která

byla v nûkter˘ch pfiípadech vyká-

cena, není nejvhodnûj‰ím stro-

mem pro v˘sadbu na sídli‰ti. Je

znaãnû kfiehká, rozlamuje se a vût-

‰inou trpí chorobou zvanou sypav-

ka, coÏ byl také pfiípad nûkter˘ch

vykácen˘ch stromkÛ.

Na otázku, co mûsto zam˘‰lí

s nevzhledn˘mi betonov˘mi pla-

kátovacími monstry, odpovûdûl

Franti‰ek âermák, Ïe tuto pro-

blematiku jeho odbor nefie‰í, nic-

ménû pfiiznal, Ïe i on by dal pfied-

nost architektonicky zajímavûj‰í-

mu fie‰ení plakátovacích ploch.

To mÛÏe nastat v dobû, kdy mûs-

to pfiistoupí k rekonstrukci ná-

mûstí. Franti‰ek âermák dále po-

znamenal, Ïe se v této dobû pfii-

pravuje projekt regenerace pane-

lového sídli‰tû Dukelská, jehoÏ

realizace bude mít podobn˘ prÛ-

bûh v pfiípadû, Ïe na nûj mûsto

získá dotaci, jako tomu bylo

u sídli‰tû Pfiíkopy. JiKo

republiky do Evropské unie.

„Dobré vztahy a vzájemná dÛvû-
ra totiÏ spojují nejen jednotlivce,
ale i celé národy. V kontextu toho,
co bylo vykonáno, jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe na‰e partnerství mûlo
a i nadále má smysl nejen mezi
na‰imi mûsty, n˘brÏ také v rozmû-
ru evropském,“ fiekl dále Pavel

Koláfi. ZdÛraznil, Ïe dal‰í udrÏo-

vání a posilování vztahÛ mezi

mûsty Schotten a R˘mafiov v‰ak

nemusí b˘t snadné, protoÏe

Evropa se mûní, prostupuje nás

globalizace, informaãní i doprav-

ní ãasy se dramaticky zkracují,

takÏe poznávání nov˘ch míst

i národÛ se stává pro vefiejnost

ãím dál tím více dostupnûj‰ím,

a tím i v‰ednûj‰ím, harmonizace

kultur bourá pfiedsudky o Ïivotû

lidí v jin˘ch ãástech Evropy i svû-

ta. Podle vyjádfiení pfiedsedy

Koláfie mÛÏe b˘t partnerství na-

‰ich mûst stavûno pfiedev‰ím na

tûsn˘ch osobních a skupinov˘ch

vazbách. Lidé si mají vÏdy co fií-

ci. A kdyÏ ne slovem, tak tfieba

i sv˘mi pohledy nebo jednáním.

V podobném duchu se neslo vy-

jádfiení pfiedsedy spolku pro part-

nerství a dfiívûj‰ího starosty mûs-

ta Schottenu Otto Hanse Zimmer-

manna a dal‰ích zástupcÛ part-

nersk˘ch mûst Ozimku, Krom-

pach a Crosne i spfiáteleného

Arca. Oficiální ãást slavnostního

veãera tím byla u konce a vzácní

hosté se poté bavili pfii dechové

hudbû Podolanka, zhlédli taneã-

ní vystoupení skupiny Freeze

Dance, taneãní skupinu Dancing

Devils ze Schottenu nebo vy-

stoupení taneãníkÛ spoleãenské-

ho tance. Nedûle 28. kvûtna zna-

menala pro v‰echny hosty louãe-

ní a odjezd do jejich domovÛ. 

JiKo
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Velká investice probíhá i v dal‰í lokalitû mûsta
Dal‰ím, neménû dÛleÏit˘m pro-

jektem s dotací je celková rekon-

strukce ·kolní ulice v Janovi-

cích, kde bude vytvofiena zbrusu

nová vozovka se v‰emi podkla-

dov˘mi vrstvami. „Domnívám
se, Ïe pÛjde o první opravu ko-
munikace v R˘mafiovû, která bu-
de provedena v˘mûnou v‰ech
podkladov˘ch vrstev tak, aby vy-
drÏela bez problémÛ velké zatí-
Ïení nákladních vozidel a kamio-
nÛ pfiijíÏdûjících do tamních dfie-
vozpracujících firem,“ sdûlil

k dal‰ímu v˘znamnému projektu

vedoucí odboru Ïivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje

Franti‰ek âermák. Stejnû jako

kaÏdá stavba, i tato pfiiná‰í obãa-

nÛm místní ãásti Janovice fiadu

problémÛ, omezení a nepfiíjem-

ností. „Chtûli bychom je poÏá-
dat, aby mûli trpûlivost a pocho-
pení. První ãást by mûla b˘t ho-
tova do 13. ãervna a celá stavba
do konce srpna,“ doplnil

Franti‰ek âermák.

V leto‰ním roce se mûla dále 

uskuteãnit oprava komunikace

na Národní ulici vãetnû dvou

mostÛ a kfiiÏovatky s Bartá-

kovou ulicí. Projekt na tuto akci

je hotov. Na jeho realizaci se po-

ãítalo s asi 15 - 20 miliony ko-

run. Celá situace se ale zkompli-

kovala. Jedná se totiÏ o dotaci

z ministerstva financí. Vzhle-

dem k tomu, Ïe na jafie suÏovaly

na‰i republiku na nûkter˘m mís-

tech povodnû, stát finanãní pro-

stfiedky pfierozdûlil a urãil na

zmírnûní následkÛ povodní, rea-

lizace oprav komunikace se tu-

díÏ letos neuskuteãní. JiKo

Rada mûsta vyhlásila konkurz na fieditele muzea
V pondûlí 15. kvûtna se uskuteãnilo v zase-

dací místnosti r˘mafiovské radnice zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem sedma‰edesát usnesení, z nichÏ tfii-

náct mûlo charakter doporuãení pro jednání

zastupitelstva mûsta. PfieváÏnou ãást usnese-

ní tvofiily záleÏitosti majetkové a bytové.

Rada vzala na vûdomí rozbor hospodafiení

mûstského muzea, mûstské knihovny,

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov a Obecnû

prospû‰né spoleãnosti Sovinecko za rok

2005 a dále vzala na vûdomí zprávu o osad-

ních v˘borech v místních ãástech mûsta.

Radní vyhlásili konkurzní fiízení na funkci

fieditele pfiíspûvkové organizace Mûstské

muzeum R˘mafiov a dále jmenovali konkurz-

ní komisi ve sloÏení: Jaroslav Kala, místo-

starosta mûsta, Vlastimil Baran, ãlen rady

mûsta, Tomá‰ Köhler, ãlen rady mûsta, Hana

Garncarzová, fieditelka muzea v Bruntále

a pfiedsedkynû komise kultury a cestovního

ruchu Rady mûsta Bruntálu, a Leona Pleská,

vedoucí odboru ‰kolství a kultury MûÚ

R˘mafiov.

Finanãní pfiíspûvky
Radní schválili finanãní pfiíspûvek Michalu

Hámovi na pravidelná taneãní odpoledne

pro seniory pofiádaná v hotelu Pradûd v ro-

ce 2006 ve v˘‰i 8 000 Kã a dále Stfiedisku

volného ãasu pfiíspûvek ve v˘‰i 15 000 Kã

na úãast taneãní skupiny Freeze Dance na

mistrovství Evropy ve Finsku. Matefiské

‰kole v Janovicích schválila rada mûsta

ãástku 30 000 Kã na pofiádání Bambiriády,

Stfiední ‰kole R˘mafiov ãástku 10 000 Kã na

pofiádání místního kola ãí‰nického ãtyfiboje

a regionálního kola ãí‰nického pûtiboje

a Sportovnímu klubu Studio Sport a zdraví

ãástku 10 000 Kã na pravidelnou sportovní

ãinnost dûtí a mládeÏe. JiKo

Komunitní plánování v R˘mafiovû získává konkrétní podobu
Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb v R˘mafiovû se posunulo o krok
dál. Prvního spoleãného informativ-
ního setkání v sobotu 20. kvûtna se
zúãastnili uÏivatelé, poskytovatelé
a zadavatelé v rámci komunitního
plánování sociálních sluÏeb v R˘ma-
fiovû.
Projekt komunitního plánování

(KP) se v R˘mafiovû zaãíná po-

malu rozbíhat. Cílem KP je po-

stupné vytváfiení kvalitní, navzá-

jem propojené sítû sociálních

sluÏeb pro potfieby obyvatel, kte-

fií se ocitli z jakéhokoliv dÛvodu

v sociální nouzi. SíÈ bude prÛ-

bûÏnû tvofiena tak, aby bylo za-

bránûno sociálnímu vylouãení

tûchto lidí z bûÏného Ïivota spo-

leãnosti a aby se ve v‰ech smû-

rech zlep‰ila kvalita jejich Ïití.

Jde o aktivitu, která má vycházet

z ‰iroké diskuse vefiejnosti - aby

mohly b˘t uspokojeny potfieby

co nej‰ir‰í skupiny lidí. Tuto dis-

kusi úãastníkÛ KP - tedy zadava-

tele, v‰ech poskytovatelÛ i zá-

stupcÛ uÏivatelÛ sociálních slu-

Ïeb - by mûla umoÏnit pracovní

jednání komunitního plánování.

První setkání se uskuteãnilo

v sobotu 20. kvûtna v zasedací

místnosti Mûstského úfiadu

R˘mafiov na ulici 8. kvûtna.

Mûstsk˘ úfiad figuruje v komu-

nitním plánování jako zadavatel

sociálních sluÏeb. SchÛzky se

zúãastnili zástupci Diakonie

âCE R˘mafiov, jmenovitû fiedi-

telka Marcela StaÀková, za

Místní organizaci Svazu tûlesnû

postiÏen˘ch Franti‰ek Urbaník,

z Centra sluÏeb pro zdravotnû

postiÏené v Bruntále pfiijel pan

Miroslav Palánek. Za Stfiedisko

v˘chovné péãe v Bruntále se zú-

ãastnila Nina Drápalová, za

Základní ‰kolu, R˘mafiov, ·kolní

námûstí, fieditelka Hana Mûrá-

ková a za Dûtsk˘ domov v Ja-

novicích fieditelka Alena Horká

a ZdeÀka Ra‰ková. Mûsto

R˘mafiov zastupovali starosta

Petr Klouda, vedoucí odboru so-

ciálních vûcí a zdravotnictví

Iveta Podzemná a Anna Hnilová,

Spoleãenství RomÛ na Moravû

zastupoval Milan DaÀhel

a z Obãanského sdruÏení pro po-

moc mentálnû postiÏen˘m pfiije-

la Iva Václavíková.

Úãastníci se shodli na zvolení

zástupcÛ do základní pracovní

skupiny (triády), která bude pra-

covnû pouÏívat název koordi-

naãní v˘bor a v nûmÏ bude pra-

covat Iveta Podzemná, Marcela

StaÀková a Iva Václavíková.

Hlavní náplní této skupiny bude

informovat vedení mûsta a snaÏit

se prosadit jednotlivé dílãí úko-

ly. Je tfieba dodat, Ïe v‰ichni zú-

ãastnûní tuto ãinnost nad rámec

sv˘ch fiádn˘ch pracovních po-

vinností nemají nikterak honoro-

vanou.

Úãastníci schÛzky dále pfiijali 

1. usnesení ustavujícího shro-

máÏdûní v rámci zahájení komu-

nitního plánování sociálních slu-

Ïeb na R˘mafiovsku, které urãuje

jednotliv˘m ãlenÛm dílãí úkoly.

ShromáÏdûní KP je otevfieno pro

vstup dal‰ích zájemcÛ z fiad po-

skytovatelÛ, zadavatelÛ i uÏiva-

telÛ sociálních sluÏeb i dal‰í ve-

fiejnosti.

Na závûr jednání se uskuteãnila

neformální diskuse, ve které na-

pfiíklad pánové Urbaník

a Palánek vyjádfiili údiv a záro-

veÀ rozhofiãení nad tím, kolik je

v R˘mafiovû a jeho ãástech bari-

ér. Jedná se zejména o vefiejnos-

tí nejnav‰tûvovanûj‰í instituce,

zejména mûstsk˘ úfiad, kniho-

vnu, muzeum, Stfiedisko volného

ãasu, mûstské kino, celou fiadu

obchodÛ a dal‰í. „Bezbariérovû
myslet by se mûli nauãit zejména
ti, kdo staví a kolaudují, protoÏe
tím vyhoví nejen vozíãkáfiÛm, ale
i dÛchodcÛm nebo maminkám
s koãárky, kter˘ch je stále je‰tû
dost,“ zaznûlo v diskusi.

âlenové koordinaãního v˘boru

se také zúãastní pfiipravovaného

vzdûlávacího programu, kter˘

bude pofiádat Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje. Pfií‰tí

schÛzka je naplánována na mû-

síc ãerven. JiKo
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Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, námûstí Míru 6, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2006.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platová tfiída: 8 - 10.

PoÏadavky: - poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské, pfiípadnû stfiedo‰kolské s maturitní zkou‰kou;

- znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

- odpovûdnost a preciznost;

- organizaãní a fiídící schopnosti;

- schopnost jednat s lidmi;

- obãanská a morální bezúhonnost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B;

- zájem o regionální historii a souãasné v˘tvarné umûní;

- znalost nûmeckého jazyka vítána;

- orientace zejména v následujících právních pfiedpisech:

• zákon ã. 122/2000 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:

- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:

- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se 

dané oblasti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost 

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:

- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 31. 7. 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 7. 2006

Mûsto R˘mafiov si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 432, tajemnik@rymarov.cz, 

popfiípadû Bc. Leona Pleská, vedoucí odboru ·K MûÚ R˘mafiov, tel. 554 254 160, pleska@rymarov.cz.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Rada mûsta R˘mafiova
vyhla‰uje

k o n k u r z n í fi í z e n í

na základû usnesení rady mûsta ã. 2863/58/06 a) ze dne 15. 5. 2006

na funkci

fieditele pfiíspûvkové organizace Mûstské muzeum R˘mafiov
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Odbory MûÚ informují

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Komunitní plánování sociálních sluÏeb v R˘mafiovû
IV. ãást

Sociální sluÏby - co se za tímto pojmem skr˘vá?
3. SluÏby sociální prevence
Tyto sluÏby napomáhají zabránit

sociálnímu vylouãení osob, které

jsou pfiímo ohroÏeny krizovou so-

ciální situací, Ïivotními návyky

a zpÛsobem Ïivota vedoucím ke

konfliktu se spoleãností. Cílem

tûchto sluÏeb je pfiedev‰ím napo-

máhat osobám v pfiekonání jejich

nepfiíznivé situace a chránit spo-

leãnost pfied vznikem a ‰ífiením

neÏádoucích spoleãensk˘ch jevÛ.

Mezi základní sluÏby sociální

prevence patfií:

Raná péãe
Je to terénní, popfiípadû ambulant-

ní sluÏba poskytovaná zdravotnû

postiÏenému dítûti ve vûku do se-

dmi let a jeho rodiãÛm. Je zamû-

fiena na podporu rodiny a podporu

v˘voje dítûte s ohledem na jeho

specifické potfieby.

Telefonická krizová pomoc
Je to sluÏba poskytovaná na pfie-

chodnou dobu osobám v situaci

ohroÏení zdraví nebo Ïivota, kte-

rou nemohou fie‰it vlastními sila-

mi. Jedná se o pomoc terapeuta

v situaci, kterou klient proÏívá ja-

ko zátûÏovou, nepfiíznivou. Je za-

loÏena na jednorázovém nebo 

i opakovaném telefonickém kon-

taktu klienta s pracovi‰tûm telefo-

nické krizové intervence.

Tlumoãnické sluÏby
Poskytují se osobám s poruchami

komunikace, zpÛsoben˘mi pfiede-

v‰ím smyslov˘m postiÏením, kte-

ré zamezuje bûÏné komunikaci

s okolím bez pomoci jiné osoby.

Azylové domy
Poskytují ubytování na pfiechod-

nou dobu osobám, které se ocitly

v nepfiíznivé situaci spojené se

ztrátou bydlení. Je zde zahrnuto

poskytování ubytování, stravy,

pomoc pfii zaji‰tûní bydlení, po-

moc pfii prosazování práv a zájmÛ

apod.

Domy na pÛl cesty
Poskytují pobytové sluÏby na pfie-

chodnou dobu pro osoby do 26 let

vûku, které po dosaÏení zletilosti

opou‰tûjí dûtské domovy nebo

v˘chovné ústavy. Zde je tûmto

klientÛm nabízena pomoc pfii

zvládání bûÏn˘ch záleÏitostí vãet-

nû zprostfiedkování kontaktÛ se

spoleãensk˘m prostfiedím.

Kontaktní centra
Jsou tzv. nízkoprahová zafiízení,

poskytují sluÏby osobám závis-

l˘m na návykov˘ch látkách.

Cílem této sluÏby je sniÏování so-

ciálních i zdravotních rizik spoje-

n˘ch s uÏíváním návykov˘ch lá-

tek. V tûchto centrech jsou posky-

továny napfi. podmínky pro osob-

ní hygienu, terapeutická pomoc,

pomoc pfii obstarávání osobních

záleÏitostí apod.

Krizová pomoc
MÛÏe mít formu terénní, ambu-

lantní i pobytové sluÏby na pfie-

chodnou dobu. Poskytuje se oso-

bám, které nemohou fie‰it svoji

nepfiíznivou sociální situaci a jsou

ohroÏeny násiln˘m chováním.

Nízkoprahová denní centra
Poskytují ambulantní sluÏby pro

osoby bez pfiístfie‰í. Jedná se o po-

skytnutí podmínek pro osobní hy-

gienu, poskytnutí stravy, pomoc

pfii fie‰ení osobních záleÏitostí.

Nízkoprahová zafiízení pro dûti
a mládeÏ
SluÏba je urãena rizikov˘m neor-

ganizovan˘m dûtem a mládeÏi,

ktefií jsou ohroÏeni sociálnûpato-

logick˘mi jevy nebo mají vyhra-

nûn˘ Ïivotní styl neakceptovan˘

vût‰inovou spoleãností. Základ-

ním prostfiedkem pro navázání

kontaktu s cílovou skupinou je

nabídka volnoãasov˘ch aktivit.

Cílem je zlep‰it kvalitu Ïivota dû-

tí a mládeÏe pfiedcházením, sníÏe-

ním rizik souvisejících s jejich

zpÛsobem Ïivota, umoÏnit jim lé-

pe se orientovat v jejich sociálním

prostfiedí a vytváfiet podmínky,

aby v pfiípadû zájmu mohli fie‰it

svoji nepfiíznivou sociální situaci.

SluÏba obsahuje v˘chovné, vzdû-

lávací a aktivizaãní ãinnosti, zpro-

stfiedkování kontaktu se spoleãen-

sk˘m prostfiedím a pomoc pfii pro-

sazování práv a zájmÛ.

Noclehárny poskytují ambulant-

ní sluÏby osobám bez pfiístfie‰í,

které mají zájem o vyuÏití hygie-

nického zafiízení a pfienocování.

SluÏba obsahuje pomoc pfii osob-

ní hygienû nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu, po-

skytnutí stravy, poskytnutí ubyto-

vání, poskytnutí nebo zprostfied-

kování informací.

Sociálnûaktivizaãní sluÏby pro
rodiny s dûtmi jsou ambulantní

sluÏby poskytované rodinû s dítû-

tem, u kterého existují rizika

ohroÏení jeho v˘voje nebo je jeho

v˘voj ohroÏen v dÛsledku dopadÛ

dlouhodobû obtíÏné sociální situ-

ace, kterou rodiãe nedokáÏí sami

bez pomoci pfiekonat.

Terapeutické komunity posky-

tují pobytové sluÏby na pfiechod-

nou dobu pro osoby závislé na ná-

vykov˘ch látkách nebo osoby

s chronickou psychickou poru-

chou, které mají zájem o zaãlenû-

ní do bûÏného Ïivota. SluÏba za-

hrnuje poskytnutí stravy, ubytová-

ní, zprostfiedkování kontaktu se

spoleãensk˘m prostfiedím, terape-

utické ãinnosti apod.

Terénní programy jsou sluÏby

poskytované osobám, které vedou

rizikov˘ zpÛsob Ïivota nebo jsou

jím ohroÏeny. SluÏba je urãena

pro problémové skupiny dûtí

a mládeÏe, uÏivatele drog, osoby

bez pfiístfie‰í, osoby Ïijící v sociál-

nû vylouãen˘ch komunitách a jiné

sociálnû ohroÏené skupiny. Cílem

sluÏby je tyto osoby vyhledávat

a minimalizovat rizika jejich zpÛ-

sobu Ïivota.

Sociální sluÏby jsou jednou z ob-

lastí Ïivota spoleãnosti, která za-

znamenala v uplynul˘ch letech

velk˘ rozvoj, jenÏ v mnohém

pfiedbûhl snahy státní správy.

Reforma sociálních sluÏeb má ve

svém dÛsledku klientovi zajistit

sociální sluÏby, které mu umoÏní

plnohodnotn˘ a samostatn˘ Ïivot.

Nezastupitelnou roli v tûchto sna-

hách hrají nestátní neziskové or-

ganizace, které nejsou pouze do-

plÀkov˘m faktorem, ale poskytují

rÛzné typy profesionálních sociál-

ních sluÏeb pro specifické cílové

skupiny obyvatel. NNO spoleãnû

se státními organizacemi pak vy-

tváfií komplexní systém sociálních

sluÏeb, kter˘ dává klientÛm moÏ-

nost v˘bûru ze spektra nabídek

podle jejich individuálních potfieb

a poÏadavkÛ. 

Pfiipravila Bc. Iveta Podzemná

Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Josef Pupík se narodil 28. fiíjna 1956 v R˘mafiovû. Vyuãil se v oboru opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ na SOUZ Krnov, absolvoval Stfiední ze-

mûdûlskou technickou ‰kolu v Krnovû, kde maturoval v roce 1977. Po absolvování základní vojenské sluÏby pracoval s pfiestávkami na

Státním statku R˘mafiov jako mechanizátor, pozdûji jako technik bezpeãnosti práce a poÏární ochrany a dále jako policista Obvodního oddû-

lení Policie âR v R˘mafiovû. V souãasné dobû pracuje jako vedoucí Obvodního oddûlení Policie âR v Bfiidliãné. V posledních volbách kan-

didoval za obãanské sdruÏení BFAA Oldies. Je Ïenat˘, má dvû dûti.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
coval?
V komisi v˘stavby a Ïivotního

prostfiedí, v komisi vnitfiních vûcí,

komisi dopravní a jako ãlen rady

mûsta. Zastupuji sdruÏení zamûfie-

né zejména na amatérsk˘ sport,

které ‰lo do voleb s cílem aktivnû

se zapojit do dûní ve mûstû, vlast-

ní ãinností oslovit a pfiitáhnout na

hfii‰tû a do tûlocviãny mladé lidi.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?

Problémy jsem poznával v prÛbû-

hu volebního období pfii jedná-

ních, kdy vyplouvaly na povrch

nejrÛznûj‰í kauzy, o kter˘ch jsem



jako neinformovan˘ obãan nemûl

nejmen‰í tu‰ení. Za volební obdo-

bí se musely fie‰it problémy, kde

najít prostfiedky na oddluÏení mûs-

ta, jak najít odpovûdi na otázky

kolem narÛstajících problémÛ ne-

mocnice, jak naplÀovat volební

programy.

Rezervy by mûl hledat kaÏd˘

a mûl by zaãít sám u sebe. Já je vi-

dím v kvalitû vlastní pfiípravy pro

ãinnost zastupitele, v informova-

nosti o tom, co si lidé myslí a jak˘

mají názor na projednávané kauzy,

a v ãasové tísni k ovûfiení podáva-

n˘ch informací, v komunikaci me-

zi lidmi. Dále mohu zmínit rezer-

vy, které jiÏ pojmenovali zastupi-

telé pfiede mnou, a to zejména pra-

covní pfiíleÏitosti pro v‰echny lidi,

kvalitní bydlení, vybavenost mûs-

ta, dostatek moÏností kulturního

a sportovního vyÏití pro obãany.

Co byste ve mûstû zmûnil hned
a co v budoucnu?
Pfiál bych si pro mûsto co nejlep‰í

zastupitele, úfiednick˘ aparát pro

nadcházející volební období a do

budoucna vyuÏití prÛmyslové zó-

ny a vyfie‰ení otázky dodavatele

vody pro mûsto a v neposlední fia-

dû pûkné koupali‰tû u Edrovické-

ho rybníka.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em lidem, ktefií se zapojili a po-

máhali pfii naplÀování vytãen˘ch

cílÛ. Podûkování patfií jistû v‰em

zastupitelÛm, komisím, pracovní-

kÛm jednotliv˘ch odborÛ. Velk˘

dík potom panu starostovi a zastu-

pitelÛm, zejména tûm stranick˘m,

ktefií pro mûsto zajistili prostfiedky

pro dofinancování kanalizace, re-

vitalizaci sídli‰tû Pfiíkopy, pfiípra-

vu realizace umûlé ledové plochy,

dÛm s peãovatelskou sluÏbou

a dal‰í akce, které byly a mají je‰-

tû b˘t realizovány.

Chtûl byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta v pfií‰tím volebním
období?
Jsem stále na váÏkách, myslím si,

Ïe by se do vûcí vefiejn˘ch mûlo

dostat více schopn˘ch lidí, ktefií to

myslí se svou angaÏovaností 

opravdu váÏnû a jsou schopni pfie-

nést do jednání co nej‰ir‰í vzorek

pfiedstav a priorit obãanÛ.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Pfií‰tí volební období bude v˘-

znamné z hlediska moÏnosti zís-

kávání prostfiedkÛ jednak ze stát-

ního rozpoãtu, ale i z evropsk˘ch

fondÛ, a proto je dÛleÏité se na tu-

to skuteãnost odpovûdnû pfiipravit.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl proÏít den?
S dûdem V‰evûdem a jeho intuicí,

jak se dál bude vyvíjet situace ve

spoleãnosti.

Jaké pfiání by vám mûl splnit po-
hádkov˘ dûdeãek?

Pevné zdraví celé rodinû a spoleã-

nosti ménû zákonÛ, pfiedpisÛ a na-

fiízení, které se musí stále upravo-

vat.

Kdybyste dostal ‰anci se setkat
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností, kdo by to byl?
Nejspí‰e by to byl nûkdo ze spor-

tovních velikánÛ svûtové kopané -

Pelé, Franz Beckenbauer - nebo 

umûní dávn˘ch let - Michelangelo

Buonarroti.

Koho nebo co byste si vzal na
pust˘ ostrov?
NejbliÏ‰í rodinu a kamarády na

fotbálek.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák?
Jím v‰echno mimo Ïraloka, pokud

si mohu vybrat, pûkn˘ steak, spi-

sovatel Michal Viewegh, na‰e ve-

selohry s Men‰íkem, Sovákem,

Sobotou, skupina R.E.M., zpûvaã-

ka Enya, Phil Collins, Elton John,

Palo Habera.

Va‰e Ïivotní motto?
S chutí a úsmûvem jde v‰echno lé-

pe.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Ferdinand ·opík rozhovor odmítl z osobních dÛvodÛ.

fejeton
O volbách trochu jinak

V pfiedvolebním období se na nebohé obãany

valí hromady informací o jednotliv˘ch stra-

nách, ucházejících se o kfiesla ve snûmovnû,

jejich lídrech, programech a plánech na svût-

lej‰í zítfiky.

Namifime v‰ak trochu úsmûvnû svÛj zájem nû-

kam jinam - na samotné volební lístky, které uÏ

voliãi vylovili ze své po‰tovní schránky. Co se

z nich dá v‰echno vyãíst?

V Moravskoslezském kraji kandiduje v jedna-

dvaceti stranách celkem 519 zájemcÛ o posla-

neck˘ post. Jejich prÛmûrn˘ vûk je 43,25 ro-

ku. Nejvy‰‰í prÛmûrn˘ vûk kandidátÛ má stra-

na Prav˘ Blok (...) - více neÏ 52 a pÛl roku (Ïe

jste si mysleli, Ïe to bude KSâM?) a hned po-

tom Právo a Spravedlnost - ANO tradiãní ro-
dinû, NE korupci a kriminalitû. NejniÏ‰í vûk

kandidátÛ má pak po Balbínovû poetické stra-
nû, která vyslala jediného tfiiadvacetiletého

kandidáta, strana Helax - Ostrava se baví
(29,68 roku) a Koruna âeská (monarchistická
strana âech, Moravy a Slezska) (33,14 roku).
Nejmlad‰ích, jednadvacetilet˘ch kandidátÛ

najdeme na lístcích celkem pût a v‰ichni do-

sud studují, nejstar‰ími uchazeãi o vstup do

snûmovny jsou kandidáti Pravého Bloku (...)
paní Anna Stanovská (80 let) a JUDr. Jan

Jakoubek (79 let) a Josef Kysel˘ (78 let) za

Právo a Spravedlnost - ANO tradiãní rodinû,
NE korupci a kriminalitû. A kdyÏ uÏ jsme u to-

ho Pravého Bloku ... - o titul strany s nejdel-

‰ím názvem soupefií Prav˘ Blok - strana za
ODVOLATELNOST politikÛ, NÍZKÉ danû,

MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLI-
VOU justici, REFERENDA a P¤ÍMOU demo-
kracii se stranou s je‰tû del‰ím názvem: 

4 VIZE - 1. DaÀov˘ systém na jednom listu
formátu A4. 2. Regulace inovace + Vysoká
kvalita = Krat‰í pracovní t˘den. 3. Rodinn˘
dÛm pro kaÏdého snadnûji. 4. Reklama, která
informuje, ano, reklama, která ovlivÀuje,
ne. - www.4vize.cz.
Pak si také mÛÏeme spoãítat, Ïe mezi kandi-

dáty je 131 inÏen˘rÛ, 42 magistrÛ, 6 bakalá-

fiÛ, 23 lékafiÛ,1 zvûrolékafi, drÏitelÛ titulu

JUDr. najdeme 6, PhDr. 7, PaedDr. 5, Doc.

Ing. CSc. 3, a v˘jimeãnû nalezneme také ma-

jitele titulÛ jako Dr. Ing., Doc. RNDr., Ing.

RSDr., RSDr. Mgr. nebo ThMgr. Nejvíc inÏe-

n˘rÛ najdeme v KDU-âSL a v ODS.

Co do profesí jsou uchazeãi o na‰i voliãskou

pfiízeÀ nejvíce starostové, fieditelé, podnikatelé,

uãitelé, lékafii, stávající poslanci nebo dÛchod-

ci, najdeme v‰ak také zamûstnání pro budoucí

poslance ponûkud netradiãní: léãitel-biotronik,

kant˘nská, barman, doktorand, hornick˘ dÛ-

chodce, horník-pfiedák v proráÏce, vedoucí po-

sunu âesk˘ch drah a mnohá jiná. Strana Helax
- Ostrava se baví se zfiejmû dobfie bavila pfii vy-

plÀování kandidátních listin, a tak je za ni kan-

didují imitátor, prodavaãka sekund, studující na

dálku, pán nápadÛ, multifunkãní zafiízení, hac-

ker, chaos koordinator a kojná.

Nejzajímavûj‰í je to ov‰em pfii proãítání samot-

n˘ch jmen kandidátÛ. âlovûka napadá, Ïe nej-

více „pfiírodních“ pfiíjmení by se mûlo vyskyto-

vat ve Stranû zelen˘ch, ale není tomu tak. Na

jejich volebním lístku sice najdeme

Holubovou, Ko‰Èála a Orla, ale prvenství jim

vyfoukla kandidátní listina Nezávisl˘ch, kde

najdeme Krtka, Zajíãka, Sobola a Kozáka. Ve

snûmovnû bychom se dále mohli setkat

s Kozlem, Kocurem, Mackem, Karasem,
Vlkem, Kohutem, Jelínkem ãi Komárkem, z fií-

‰e rostlin pak s Hájkem, Peckou, Vrbou, Kalou
ãi Kadefiávkem. A co na‰i kandidáti celé dny

dûlají? Jeden Rubal, druh˘ Smítal, ten

Dokoupil, jin˘ Koufiil, a ostatní? Vymazal,
Dohnal, Kopl, VráÏel, Bouchal, Smejkal,
Navrátil, Îmolil, Zaoral... Nûktefií mají místo

pfiíjmení dal‰í kfiestní jméno - Karel, Petr,
Havel, Prokop, Matûj, Kuba, Jakoubek, Janek,
Franta, Vojtí‰ek, jiní na sebe prozrazují své

vlastnosti - Kysel˘, Tuh˘, ReÏná, Voln˘,
Velebn˘, Hrub˘, TvrdoÀ, dal‰í mají kromû své-

ho obãanského povolání druhou profesi -

Vojáãek, Hrdina, Stolafi, Hrnãífi, Kantor, Krejãí,
Bednáfi, Bednafiík, Drábek, Zeman nebo Kováfi,
a druzí i jinou národnost - ¤íman, Turek,
Slováãek, Îid. A kdyÏ jsme u toho poslednû

jmenovaného - jak by to asi dopadlo, kdyby za-

sedl do poslanecké lavice s Kristem a Pilátem?
Ve chvíli, kdy ãtete tento ãlánek, uÏ asi víte,

zda bude v novém parlamentu Svoboda,
Babinec nebo âernota.
(Autorka se tímto omlouvá kandidátÛm pro

volby do poslanecké snûmovny, Ïe si dûlala le-

graci z jejich pfiíjmení. A vÛbec - neberte ji váÏ-

nû, ona jen tak Pleská.) -ona-
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dobrá zpráva

Zdravotnictví

Interní oddûlení v R˘mafiovû bude fungovat dál
Nûkdy ãlovûk zaslechne nejrÛznûj‰í zvûsti, tu pravdivé, jindy ménû, a nû-

kdy si fiíká, Ïe nûkteré fámy, které kolují mezi lidmi, jsou doslova neuvû-

fiiteln˘mi v˘mysly. Jednou z nich je informace kolující mezi obãany, Ïe se

bude ru‰it interní oddûlení Podhorské nemocnice R˘mafiov. Otázku, zda

je to pravda, poloÏila na‰e redakce tiskové mluvãí fietûzce Euromednet

Simonû Souãkové, která odpovûdûla: „Interní oddûlení r˘mafiovského
pracovi‰tû Podhorské nemocnice neomezuje svou péãi, funguje ve stejné
podobû jako dfiíve, pacienti se nemusí niãeho obávat.“ JiKo

Protestující lékafii se se‰li s hejtmanem kraje To‰enovsk˘m
Hejtman Moravskoslezského kraje

EvÏen To‰enovsk˘ pfievzal ve ãtvr-

tek 25. kvûtna protestní dopis lékafiÛ

proti dne‰nímu stavu zdravotnictví

a krokÛm ministra Ratha a lékafie

podpofiil.

¤ekl mimo jiné, Ïe situace ve zdra-

votnictví je dlouhodobû nefie‰en˘

problém: „Zdravotnictví je dnes
ekonomicky velmi nemocné a má
systémové problémy uvnitfi, ministr
sv˘mi kroky tento stav je‰tû prohlu-
buje. Nepfiijatelné je pro mne pfiede-
v‰ím to, Ïe ministr Rath není scho-
pen vûcné diskuse, Ïe své kroky pro-
sazuje násilím a boãními cestami.
Ministr musí podle mého soudu
pfiedstoupit pfied vefiejnost s koncep-
cí alespoÀ na deset let a obhájit ji
v diskusi také s lékafii. A pak ji pro-

sadit v parlamentu. Dnes se nesysté-
mové a mnohdy ‰patné zmûny dûjí
jednotlivû a prosazují se násilím
a tak nûjak bokem.“
Hejtman kritizoval opût také pfií-

stup ministra Ratha ke krajÛm.

„Nemá zájem vést s kraji diskusi
o fungování zdravotnick˘ch zafiíze-
ní, která na nás stát pfievedl, a to
není právû souãást demokratického
systému. Schválen˘ zákon o nezis-
kov˘ch nemocnicích je paskvil mi-
mo jiné zasahující do práv vlastní-
kÛ nemocnic (i soukrom˘ch), to je
pro mû nepfiijatelné. Silové kroky
ministra Ratha plodí jen zlo a pro-
blémy,“ fiekl hejtman kraje EvÏen

To‰enovsk˘. 

Mgr. ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Nemocnice otevfiela novû zrekonstruovanou laboratofi
Podhorská nemocnice otevfiela novû zrekon-

struované oddûlení klinické biochemie a he-

matologie (OKBH). Dvû pÛvodnû samostat-

né laboratofie biochemická a hematologicko-

transfuzní se slouãily v jeden celek.

Specializovaná vy‰etfiení krve, moãi, mozko-

mí‰ního moku a jiné anal˘zy biologick˘ch

vzorkÛ, které laboratofie zaji‰Èují nejen pro

v‰echna oddûlení nemocnice, ale i ambulan-

ce v celém regionu, uÏ probíhají na jednom

modernû opraveném pracovi‰ti. Také jeho

vybavení se podstatnû zlep‰ilo.

„V̆ hodou je, Ïe se zcentralizoval nejen pfií-
jem v‰ech laboratorních vzorkÛ, ale také je-
jich v˘dej. Od pacientÛ i zdravotníkÛ pfiijímá-
me v‰echen materiál na jednom místû a ode-
vzdáváme jedny v˘sledky,“ popsal pfiínos pri-

máfi OKBH Podhorské nemocnice RNDr.

Jaromír Sou‰ek. Také pohyb vzorkÛ po labo-

ratofii je mnohem rychlej‰í. „Slouãení nûkte-
r˘ch laboratorních úsekÛ, sníÏení poãtu ana-

lyzátorÛ, kter˘mi vzorek musí projít pfied vy-
dáním v˘sledku, a logické uspofiádání nov˘ch
prostor oddûlení vedly rovnûÏ k v˘znamnému
sníÏení ãasu odezvy laboratofie na poÏadavky
lékafiÛ,“ vysvûtlil primáfi. Díky napojení od-

dûlení na internet mohou lékafii v˘sledky vy-

‰etfiení dostávat v elektronické podobû, a to

okamÏitû po autorizaci v˘sledkÛ v laboratofii.

„V‰em na‰im klientÛm nabízíme rovnûÏ svoz
biologického materiálu a uzavfien˘ odbûrov˘
systém zdarma,“ upfiesnil primáfi.

Projektové pfiípravy na slouãení obou labora-

tofií se rozbûhly na konci roku 2005. V prvním

ãtvrtletí leto‰ního roku zaãaly stavební úpravy.

Otevfiení provozu nov˘ch laboratofií se usku-

teãnilo 26. 5. 2006. Tímto dnem také do‰lo 

okamÏitû ke spojení databází obou laboratofií.

„Celkové náklady na stavební úpravy zrekon-
struovaného oddûlení a vybavení interiéru ná-
bytkem pfiekroãily dva miliony korun,“ uvedl

ekonomick˘ námûstek fieditele Podhorské ne-

mocnice Ing. Roman Gavanda. Od minulého

roku nemocnice také postupnû modernizovala

pfiístrojové vybavení obou laboratofií. Pro la-

boratofi klinické biochemie vedení nemocnice

zakoupilo za 2,7 milionÛ korun moderní bio-

chemick˘ analyzátor, kter˘ je dvakrát rychlej-

‰í neÏ pÛvodní, dále má oddûlení nov˘ vysoce

v˘konn˘ imunochemick˘ analyzátor a analy-

zátor glykovaného hemoglobinu. Novû zaãali

pracovníci znaãit vzorky ãárov˘mi kódy.

Hematologicko-transfuzní ãásti oddûlení vede-

ní nemocnice koupilo nov˘ hematologick˘ ana-

lyzátor za jeden milion korun. Souãástí oprav

byla i rekonstrukce prostor pro hematologickou

ambulanci, která pfiímo navazuje na OKBH.

Oddûlení funguje 24 hodin dennû, 7 dnÛ

v t˘dnu. Pro speciální vy‰etfiení, která kvÛli

malému poãtu laboratofi neprovádí, zaji‰Èuje

sbûr, zpracování a transport na specializova-

ná pracovi‰tû.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Krajská koordinátorka protestÛ - praktická lékafika Marie Manou-
‰ková (v ãerném kost˘mku). Foto: archiv MSK

názor
Osobní zku‰enost

Jak je v posledních dnech a t˘d-

nech mediálnû sly‰et o pfiijetí ãi

nepfiijetí zákona o neziskov˘ch

nemocnicích, je v nás pacientech

vytváfien dojem, Ïe nemocnice,

které jiÏ dnes provozují akciové

spoleãnosti - tedy soukromníci -

by mohly poskytovat zdravotní

péãi zaloÏenou hlavnû na zisku,

ke kterému my pacienti budeme

slouÏit jako zdroje.

Mám svoji ãerstvou zku‰enost

z léãení v soukromé nemocnici,

kde jsem prodûlal operaci srdce

s mimotûlním obûhem krve.

Jedná se o nemocnici Podlesí

Tfiinec, která je souãástí sítû

Euromednet.

PfiestoÏe jsem prodûlal tûÏk˘

chirurgick˘ zákrok, po tfiech kri-

tick˘ch dnech, kdy mnû zaãalo

b˘t lépe, jsem si pobyt v tomto

soukromém zdravotnickém zafií-

zení doslova uÏíval.

V nemocnici mají zaveden ko-

dex pacienta, kter˘ jsem obdrÏel

k prostudování, a v nûm je velmi

podrobnû popsáno, Ïe pacient je

vÏdy na prvním místû. Jaké bylo

mé velmi pfiíjemné zji‰tûní, Ïe

tento kodex je zdravotnick˘m

personálem vÛãi nám pacientÛm

nejen beze zbytku uplatÀován,

ale mnohdy dle mého soudu pfie-

kraãován.

Na kaÏd˘ svÛj dotaz ohlednû

zdravotního stavu jsem vÏdy ob-

drÏel srozumitelnou odpovûì.

K mé rychlé rekonvalescenci

pfiispûlo velkou mûrou i neuvûfii-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2006

10

telnû laskavé chování v‰ech, kte-

fií se na mém uzdravení podíleli.

KaÏd˘ lékafi se mi zdvofiile pfied-

stavil, popsal léãebn˘ zákrok,

kter˘ bude provádût, a poté mi

sdûlil, jak˘ bude dal‰í v˘voj léã-

by nemoci. Vy‰etfiení byla pro-

vádûna okamÏitû, nikde jsem ne-

ãekal. Pfied operací se mi pfii‰el

pfiedstavit operatér, kter˘ mne

seznámil se zvolen˘m postupem

a ubezpeãil mû, Ïe operace do-

padne dobfie.

Sestfiiãky jsou doslova nabité

optimismem a s velkou péãí se

o pacienty nepfietrÏitû starají.

Dennû dvakrát pfiestelou postel,

vymûní pyÏamo, dolijí ãaj a stá-

le se dotazují s úsmûvem na

rtech, zda nûkdo nûco nepotfie-

buje. Stravování je na velmi vy-

soké úrovni, dostateãné a chutné

porce jídla, dennû ãerstvé ovoce,

na pokojích cukr a ovocn˘ sirup.

Nyní se velmi rychle uzdravuji,

a tak jsem se s vámi chtûl podû-

lit o zku‰enost, kterou zcela jistû

nikomu nepfieji, ale já ji musel

absolvovat. SnaÏím se tímto

ãlánkem pomoci rozpt˘lit obavy,

Ïe privatizace nemocnic je ‰pat-

ná cesta na‰eho zdravotnictví.

Jsem hluboce pfiesvûdãen o tom,

Ïe právû díky tomu, Ïe jsem se

léãil v soukromé nemocnici, byla

léãba a v‰e s ní spojené na tak

vysoké úrovni. Jsem nesmírnû

vdûãn˘, Ïe jsem si tuto nemocni-

ci mohl vybrat, a v budoucnu,

kdyÏ to bude nezbytné, bych se

rád svûfiil do stejné péãe. Jen se

bojím, zda to po pfiijetí zákona

o neziskov˘ch nemocnicích bude

moÏné. Dûkuji, Ivan Sigmund

·kolství

Nervozita pominula - maturity jsou za námi
T˘den od 22. do 25. kvûtna byl na

Gymnáziu R˘mafiov maturitní.

Na ãtyfii dny ovládl chodbu

v blízkosti uãeben, v nichÏ zase-

daly obû zku‰ební komise, ner-

vózní klid, kter˘ jen obãas naru‰i-

ly tiché kroky maturantÛ v oble-

cích ãi o nûco znûlej‰í podpatky

maturantek.

Letos skládaly zkou‰ku z dospû-

losti opût dvû tfiídy, ãtvrt˘ roãník

ãtyfiletého gymnázia a oktáva 

osmiletého, celkem 54 studentÛ.

Dvacet z nich si mohlo po sloÏe-

ní maturity nejen oddychnout, ale

i gratulovat k vyznamenání. Dva

studenti si na podzim zopakují

zkou‰ku z jednoho pfiedmûtu.

Jako vÏdy pfiedcházely ústním

zkou‰kám písemné práce z ãeské-

ho jazyka. Studenti si mohli vybrat

ze ãtyfi témat a slohov˘ch útvarÛ.

Mimofiádnû kvalitní písemnou prá-

ci vytvofiil student oktávy Martin

Kotaãka, kter˘ si zvolil téma Nad

rodinn˘m albem a Ïánr reportáÏe.

Jeho text nabízíme ãtenáfiÛm ales-

poÀ v krátké ukázce níÏe.

Souãástí ústní maturity byla jako

obvykle povinná zkou‰ka z ãeské-

ho jazyka a literatury a jednoho

cizího jazyka. Mezi voliteln˘mi

pfiedmûty se nejãastûji objevovaly

základy spoleãensk˘ch vûd a ma-

tematika, o nûco men‰í zastoupe-

ní mûl zemûpis, biologie, fyzika,

chemie a dûjepis. Pomûrnû vyso-

k˘ poãet matematikÛ odpovídá

velkému zájmu r˘mafiovsk˘ch

gymnazistÛ o vysoko‰kolská stu-

dia ekonomie a pfiírodovûdnû-

technick˘ch oborÛ; hlásí se na nû

37 studentÛ z maturitních roãníkÛ,

coÏ pfiedstavuje více neÏ dvû tfieti-

ny v‰ech maturantÛ.

âtvrteãní odpoledne jiÏ patfiilo

slavnostnímu ukonãení maturit,

které probûhlo v reprezentaãním

sále ZU· za pfiítomnosti fieditelky

‰koly, tfiídních profesorÛ Vladi-

míra Stanzela a Jaroslavy Slavi-

ãínské a samozfiejmû zástupcÛ

vedení mûsta. Narozdíl od pfied-

chozích let pfiebírali úspû‰ní ma-

turanti svá vysvûdãení pfiímo

z rukou pfiedsedÛ zku‰ebních ko-

misí. âvrÈákÛm je pfiedával

Jaroslav Herman, oktavánÛm

Tomá‰ KaluÏa, oba profesofii gym-

názia ve Vítkovû. ZN

Martin Kotaãka: Nad rodinn˘m albem (reportáÏ)
- v˘Àatek

[...] Je ãerven roku 2005. Po stu a sedmi le-

tech se vracím do Dolní Vsi, odkud museli mí

pfiedci odejít. Zda ode‰li dobrovolnû, nebo

pod nátlakem, není mi známo. Vím jen o osu-

du svého prapradûdeãka, kter˘ v Lideãku za-

loÏil novou rodinu, a o jeho sestfie, která ode-

‰la do Vídnû, kde se svou dcerou zahynula pfii

náletu. Potkávám starou babiãku a ptám se jí,

kde se nachází místo zvané KusákÛv Ïleb.

Jsem vcelku dobfie nasmûrován a vyráÏím po

cestû z vesnice. Po té cestû, kudy kdysi ‰el

i hajn˘ Franti‰ek Sloupensk˘.

Ono místo jsem poznal ihned. Soudní spisy

byly i v dávn˘ch dobách velice pfiesné.

Pfiicházím na dno malého údolíãka, kde se

dávno odehrála tragická událost. Je zde mal˘

pomníãek. Zapaluji u nûj svíãku a my‰lenka-

mi se vracím do té doby. Jsem pln˘ nostalgie

a prazvlá‰tních pocitÛ. SnaÏím se svou pfií-

tomností omluvit mrtvému hajnému a vûfiím,

Ïe se mi to podafiilo.

Po t˘dnu má dal‰í cesta vede po malé asfaltové

silnici smûrem ke kopci, kde se majestátnû tyãí

hrad Mírov. V únoru 1899 tudy jel i Josef

Galeta z C. k. vrchního soudu v Uherském

Hradi‰ti. Pfiem˘‰lím, jak mu tenkrát bylo, co

asi proÏíval. Dívám se na naãervenalou omítku

hradu a hádám, které z tûch bíl˘ch oken patfiilo

jemu, odkud se díval do kraje a vzpomínal na

svÛj domov. Po chvíli opou‰tím cestu a vchá-

zím do malého bfiezového hájku. Nejdu k hlav-

ní bránû, ale ke svahu pod hradem, kam se pod-

le povûstí pohfibívali vûzÀové. Z batohu vyta-

huji zpola ohofielou svíãku, kterou jsem mûl

s sebou v Kusákovû Ïlebu. Jejím zapálením se

snaÏím po mnoha letech spojit dva lidské osu-

dy. Osud vraha a jeho obûti, událost dávno mi-

nulou s pfiítomností. Snad se jejich du‰e nûkde

spojí v míru a lásce.

OdjíÏdím domÛ s pocitem jakéhosi zadostiu-

ãinûní vÛãi kdysi dávno spáchanému tragic-

kému ãinu. Ten pocit neumím vyjádfiit, ani

kdyÏ sedím ve vlaku a pfiem˘‰lím nad v‰emi

souvislostmi. Je tûÏko popsateln˘, ale uvnitfi

mi nûco fiíká, Ïe jsem jednal správnû.

SloÏil jsem poslední dílek rodinného alba.

Dílek, kter˘ jsem mûl, jen jsem nevûdûl, kam

patfií. ProtoÏe rodinné album nejsou jen foto-

grafie a dokumenty. Rodinné album je i sou-

drÏnost, vzájemná láska, porozumûní a vy-

rovnání se s minulostí. AÈ uÏ je jakákoliv.

Majáles 2006 - takov˘ mal˘ Woodstock
Co dokáÏe aspoÀ na chvíli rozbou-

fiit nehybné vody malomûstského

R˘mafiova a naru‰it poklid jeho 

ulic? Vûtrná smr‰È ãi jiná Ïivelná

pohroma, nebo tfieba vyhazov re-

nomovaného historika z mûstské-

ho muzea ãi podobná spoleãenská

katastrofa anebo ... majáles. Kata-

klyzmata prvního typu, tj. pfiírod-

ní, se letos na jafie R˘mafiovu na-

‰tûstí zatím vyhnula, ta druhá bo-

huÏel nikoliv. Majáles, jakoÏto po-

hroma docela pfiíjemná a veselá

(matky spících mimin a nervózní

fiidiãi prominou), vtrhnul do ulic

v pátek 19. kvûtna.

Bujaré oslavy mládí mají v R˘ma-

fiovû pomûrnû dlouhou, nicménû

pfieru‰enou tradici. Novodobá his-

torie studentsk˘ch slavností se za-

ãala psát teprve v roce 2000 z po-

pudu dvou profesorÛ zdej‰ího

gymnázia Petra Kroutila a Vladi-

míra Stanzela. První ãtyfii, resp.

pût roãníkÛ neslo název iuvenales

a probíhalo vzhledem k specifi-

kÛm r˘mafiovského klimatu aÏ na

pfielomu kvûtna a ãervna. Slav-

nosti iuvenales v sobû spojovaly

kvûtnovou oslavu mládí s ãervno-

v˘m Dnem dûtí a tomu pfiizpÛso-

bovaly i svÛj program. Dopolední

hry a soutûÏe pro dûti po obûdû

vystfiídal maskovan˘ prÛvod mûs-

tem, odpolední program pro stu-

denty a vefiejnost a cel˘ den vyvr-



cholil veãerním rockov˘m koncertem.

TfiebaÏe se vloni gymnazisté vrátili k tra-

diãnímu názvu majáles a zaãali jej pofiádat

v regulérním kvûtnovém ãase, celodenní

program zÛstal tent˘Ï - a nebylo tomu ji-

nak ani letos.

Leto‰ní heslo „Hippie comes to R˘mafiov“

jen akcentovalo témata, která jsou majálesu

vlastní - mládí, lásku, svobodu a veselí. UÏ

ráno zahrada Hedvy oÏila vlasat˘mi „kvûti-

nov˘mi“ lidmi, ktefií je‰tû vcelku spofiádanû

dohlíÏeli na ‰koláky, pobízejíce jejich bo-

jovnost na nûkolika soutûÏních stanovi‰tích.

Odpoledne se uÏ u gymnázia zaãal srocovat

pováÏlivû poãetn˘ houf hipíkÛ, ktefií se po-

sléze vydali na okruÏní cestu mûstem, 

s úmyslem zpÛsobit men‰í dopravní kolaps

a vytrhnout sv˘m povykem v‰edností otu-

pûlé spoluobãany z doznívajícího zimního

spánku. Pod okny radnice si pak dav rozja-

fien˘ch vlasatcÛ a vlasatic vyÏádal klíãe od

mûsta, aby na jeden den pfievzal pomyslnou

vládu nad R˘mafiovem. Ani letos radnice je-

jich skandování neodolala a prostfiednic-

tvím místostarosty Jaroslava Kaly jim klíã

vydala, coÏ bylo gesto zvlá‰tû odváÏné, po-

myslíme-li, Ïe hippies si vÏdy libovali

v bezvládí a ponûkud voln˘ch mravech.

PrÛvod zakonãil svÛj pochod opût v zahra-

dû Hedvy, která byla dûji‰tûm závûreãného

programu - vyhlá‰ení nejlep‰ích masek,

losování tomboly a pfiedev‰ím divadelního

pfiedstavení. Ludmila Ondra‰íková a Ma-

rta Merková nastudovaly se sv˘mi kolegy

osobitou variaci na vûãn˘ pfiíbûh Romea

a Julie, v níÏ proti sobû tentokrát nestály

dva znesváfiené rodinné klany, ale dvû spo-

leãenské vrstvy - spofiádaní obãané Kapu-

letové a, jak jinak, hipíci.

R˘mafiovsk˘ Majáles 2006, kterému nako-

nec i poãasí docela pfiálo, vyvrcholil ve-

ãerním rockov˘m koncertem (o nûm blíÏe

v samostatném ãlánku). Struãnû se dá fiíct,

Ïe se vyvedl, a tak doufáme, Ïe bude im-

pulsem k udrÏení majálesové tradice i pro

pfií‰tí roãníky. ZN
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Studenti Primy v Sasbachu
UÏ pût let existuje partnerství

SSO· Prima R˘mafiov s polskou

‰kolou Zespó∏ szkó∏ w Ozimku.

Spolupráce se úspû‰nû rozvíjí pfii

sportovních a naukov˘ch soutû-

Ïích. Mimo jiné probíhá i v˘mûn-

n˘ pobyt studentÛ. Cílem tûchto

akcí je otevírání se do Evropy. Od

21. 4. - 1. 5. 2006 se uskuteãnil v˘-

mûnn˘ pobyt polsk˘ch studentÛ

v rámci 15leté spolupráce s kato-

lickou ‰kolou v Sasbachu. Vedení

polské ‰koly oslovilo na‰i ‰kolu

s tím, Ïe se této v˘mûny mÛÏe zú-

ãastnit také 5 studentÛ z na‰í ‰ko-

ly v rámci polsko-nûmecké spolu-

práce. Této nabídky jsme vyuÏili

a vydali se s polsk˘mi pfiáteli za

poznáním.

Spoleãnû jsme vyjíÏdûli z Ozimku

v nedûli veãer a na místo jsme pfii-

jeli v pondûlí ve 14 hodin. Kato-

lická ‰kola, která je partnerskou

‰kolou pro Ozimek, má 1500 stu-

dentÛ. Cel˘ areál tvofií nûkolik bu-

dov, kde je umístûna tûlocviãna,

kaple, jídelna, klub, bar a uãebny.

SdruÏuje základní ‰kolu, lyceum

a gymnázium.

Bûhem celého t˘dne mûli na‰i stu-

denti moÏnost zúãastnit se v˘uky

jazykÛ, poznat okolí, zvyky na‰ich

sousedÛ. Ubytováni byli v rodi-

nách, kde museli komunikovat

bez pomoci uãitele v nûmeckém

nebo anglickém jazyce. Celá dele-

gace byla ve stfiedu pfiijata i staro-

stou mûsta. Téma hodinového roz-

hovoru bylo zamûfieno na ekolo-

gii. Studenti kladli otázky a staros-

ta odpovídal. Bûhem pobytu jsme

si prohlédli historické jádro mûsta

Freiburg, nav‰tívili jezero Titisee

ve Schwarzwaldu, projíÏìkou na

lodi si prohlédli moderní stavbu

Evropského parlamentu, historic-

ké jádro Strasbourgu a na závûr

nav‰tívili Europapark. Jeden den

byl vûnován francouzskému mûs-

tu Marmoutier, které je partner-

sk˘m mûstem Sasbachu. Vfiele nás

pfiivítal starosta mûsta, kter˘ se 

ujal role prÛvodce. Nav‰tívili jsme

lidové muzeum, katedrálu a Ïi-

dovsk˘ hfibitov. Celá akce byla

velmi zdafiilá, zamûfiená na aktivi-

tu mladé generace v Evropû a po-

rozumûní mezi národy. 

Mgr. Jarmila Labounková,
zástupce fieditele ‰koly

Turisté vítáni
Agentura Czech Tourism organizovala v tom-

to ‰kolním roce celostátní soutûÏ pod názvem

Turisté vítáni. Cílem soutûÏe bylo vyprovoko-

vat diskusi mezi Ïáky, studenty, rodiãi a uãite-

li o moÏnostech podnikání v cestovním ruchu.

S potû‰ením konstatujeme, Ïe ná‰ student tfie-

tího roãníku Pavel DoleÏal pod vedením uãi-

telky Ing. Evy Sovi‰ové dosáhl se sv˘m pro-

jektem vynikajícího úspûchu.

Pavel ve svém projektu fie‰il problémy turistÛ

v místû svého bydli‰tû, v Tfiebíãi. Zejména

tamní Ïidovské mûsto, Ïidovsk˘ hfibitov a ro-

mánsko-gotická bazilika sv. Prokopa, které

jsou od roku 2002 zapsány na Seznam svûto-

vého kulturního dûdictví UNESCO, nyní lá-

kají turisty z celého svûta. Tato mûstská ãtvrt

je tvofiena sítí úzk˘ch kfiivolak˘ch uliãek, bez

dopravní dostupnosti a bez návazn˘ch turis-

tick˘ch sluÏeb. A pfiesnû to byla pro Pavla v˘-

zva, která ho motivovala hledat úãelné a sou-

ãasnû netradiãní fie‰ení. A Ïe se projekt poda-

fiil, o tom svûdãí jeho umístûní. Celostátní

soutûÏe se zúãastnilo ve tfiech vûkov˘ch kate-

goriích pfies 300 ‰kol a více jak 3000 ÏákÛ

a studentÛ z celé republiky. Projekt Pavla

DoleÏala byl vyhlá‰en jako 13. nejlep‰í.

Gratulujeme.  SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2006

12

Objasnûní série
vloupání v Bfiidliãné

V souvislosti s vy‰etfiováním v˘-

roby a distribuce pervitinu

v Bfiidliãné byl z trestn˘ch ãinÛ

krádeÏe a po‰kozování cizí vûci

obvinûn místní 18let˘ mladík.

V prosinci loÀského roku se mûl

dvakrát vloupat do prodejny zá-

bavné pyrotechniky na NábfieÏní

ulici v Bfiidliãné a odcizit odtud

tfiaskaviny a svûtlice v hodnotû asi

4 500 Kã. ·kodu za více neÏ 15 ti-

síc Kã zpÛsobil po‰kozením v˘lo-

hy. Podobnû se mûl vloupat také

do prodejny potravin na stejné 

ulici, tentokrát se ‰kodou za témûfi

22 tisíc Kã. V̆ lohu této prodejny

vybil kameny i letos v bfieznu.

Série automobilové
kriminality objasnûna

PolicistÛm se na pfielomu dubna

a kvûtna podafiilo objasnit sérii

pfiípadÛ vloupání do osobních vo-

zidel na R˘mafiovsku se ‰kodami

za témûfi dva miliony Kã.

Bruntálsk˘ policejní komisafi vzá-

pûtí zahájil stíhání ãtyfi osob pro

rozsáhlou automobilovou krimi-

nalitu. Dva muÏi ve vûku 25 let

(jeden z Prahy, druh˘ z R˘mafio-

va) byli obvinûni z trestn˘ch ãinÛ

krádeÏe a po‰kozování cizí vûci.

26letá Ïena a 34let˘ muÏ z Prahy

jsou obvinûni z podílnictví.

Dvojice mladíkÛ má na krku de-

vût vloupání do vozidel na rÛz-

n˘ch místech R˘mafiovska, ke

kter˘m do‰lo bûhem víkendu 

28. aÏ 30. dubna. Jedno vloupání

mûli provést na Sovinci, dal‰í

v Nové Vsi, tfii auta vyloupili

v R˘mafiovû a tfii v Karlovû. Ve fi-

remním Land Roveru zaparkova-

ném v Karlovû nakonec R˘ma-

fiovsko opustili a dorazili aÏ do

Rapotína, kde jej prostfiednictvím

dvou dal‰ích obvinûn˘ch prodali.

Policie ov‰em skupinu krátce na-

to vypátrala a zadrÏela. Zajistila

pfiitom sedm odcizen˘ch autorádií

a dal‰í vûci z vykraden˘ch vozi-

del. Îena bude stíhána na svobo-

dû, u tfií obvinûn˘ch muÏÛ byly

podány návrhy na vzetí do vazby.

Vyrazil ‰kodovku
ze silnice

V pátek 28. dubna ráno do‰lo me-

zi obcemi Malá ·táhle a R˘mafiov

k nehodû mezi vozidlem

Mitsubishi Outlander a ·kodou

120. ¤idiã Mitsubishi pfiedjíÏdûl

kolonu vozidel v okamÏiku, kdy

fiidiã ‰kodovky odboãoval na kfii-

Ïovatce vlevo. Do‰lo ke stfietu, pfii

nûmÏ byla ‰kodovka odhozena do

silniãního pfiíkopu. ¤idiã za vo-

lantem Mitsubishi pfiitom pfiedjíÏ-

dûl v místû, kde je to zakázáno.

·koda na jeho vozidle ãiní asi 200

tisíc Kã, na ‰kodovce 10 tisíc Kã.

Pfii nehodû byl fiidiã ‰kodovky

lehce zranûn.

Vpadl do domu
a zbil majitele

V pátek 12. kvûtna zahájil brun-

tálsk˘ policejní komisafi trestní

stíhání 40letého muÏe pro trestné

ãiny loupeÏe a poru‰ování do-

movní svobody. Je obvinûn, Ïe

v prosinci 2005 vnikl do rodinné-

ho domku v R˘mafiovû na ulici

U Potoka. Ve‰el do loÏnice, v níÏ

spal 54let˘ majitel, a zaãal jej bít.

PoÏadoval vrácení dluhu 8 000

Kã. KdyÏ mu napaden˘ fiekl, Ïe

peníze nemá, prohledal byt.

Îádné peníze nena‰el, a tak vzal

ze stolku mobilní telefon a ode‰el.

Cizinka okradena
na dámské toaletû

V nedûli 14. kvûtna byla v hotelu

na Pivovarské ulici v R˘mafiovû

okradena 58letá cizinka. Zlodûj jí

z kabelky, kterou nechala na dám-

ském WC, odcizil digitální foto-

aparát a finanãní hotovost ve v˘‰i

800 Kã a 350 euro. ZpÛsobená

‰koda ãiní cca 30 tisíc Kã.

Zlodûj si odnesl náfiadí
Neznám˘ pachatel vnikl nûkdy

mezi 12. a 15. kvûtnem do roze-

stavûné budovy b˘valé ‰kolky na

ulici Komenského v Bfiidliãné.

Zde vypáãil zámek kovové bedny

a odcizil z ní pneumatickou vrtaã-

ku a dal‰í náfiadí. Majiteli zpÛso-

bil ‰kodu ve v˘‰i 7 500 Kã.

Kopal ho do hlavy
Od 15. kvûtna je trestnû stíhán

27let˘ muÏ z R˘mafiova pro trest-

né ãiny ublíÏení na zdraví a v˘trÏ-

nictví. Koncem loÀského prosince

mûl v noci na Sadové ulici fyzic-

ky napadnout 25letého muÏe.

Udefiil ho pûstí do obliãeje, aÏ

mladík upadl na zem, a poté ho

kopal do hlavy. Napaden˘ si z in-

cidentu odnesl zlomen˘ nos, otfies

mozku a trÏné rány v obliãeji.

Na v˘letû opíjel uãnice
Na základû oznámení fieditelky

‰koly v Bruntále policisté ‰etfií

pfiípad podávání alkoholu mla-

distv˘m, kterého se mûl dopustit

nyní jiÏ b˘val˘ uãitel ‰koly. Dne

19. kvûtna zahájil policejní komi-

safi jeho stíhání pro trestn˘ ãin

ohroÏování v˘chovy mládeÏe, po-

dávání alkoholick˘ch nápojÛ mlá-

deÏi a pohlavní zneuÏívání.

SkutkÛ se mûl dopustit na podzim

roku 2003 a 2004 na rekreaãní

chatû v Malé Morávce pfii v˘letu

s uãnicemi, kter˘ ov‰em ‰kola ne-

organizovala. Zde nejménû ãty-

fiem dívkám ve vûku 15 let nalé-

val alkoholické nápoje. Vût‰ina

z dívek se silnû opila, s jednou

z nich mûl obvinûn˘ uãitel i dob-

rovoln˘ pohlavní styk.

Podvodnû inkasoval
dávky sociální péãe

30let˘ muÏ z R˘mafiova je od 

12. 5. stíhán pro trestn˘ ãin podvo-

du. Mûl se ho dopustit tím, Ïe více

neÏ rok a pÛl na základû zfal‰ova-

né smlouvy o pronájmu neexistují-

cího bytu v Uniãovû a neexistující-

ho vlastníka bytu pobíral dávky so-

ciální péãe. Sv˘m jednáním zpÛso-

bil ‰kodu ve v˘‰i 66 500 Kã.

Havaroval opil˘
a bez fiidiãáku

V úter˘ 23. kvûtna havaroval na

ulici Pod Svahem v R˘mafiovû

22let˘ fiidiã Fordu Transit. Za vo-

lantem pfiitom nemûl co dûlat, ne-

boÈ vÛbec nevlastní fiidiãsk˘ prÛ-

kaz. Navíc si na místo fiidiãe sedl

pod vlivem alkoholu. Pfii couvání

pfiehlédl u okraje silnice stojící

Toyotu a narazil do ní. Na Toyotû

zpÛsobil nárazem ‰kodu za 100 ti-

síc Kã, na Fordu zÛstal pomaãka-

n˘ blatník za 5 tisíc Kã.

Vandal fiádil
pod vlivem alkoholu

Sérii vloupání v tûchto dnech ob-

jasnili r˘mafiov‰tí a bruntál‰tí po-

licisté. Z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe,

poru‰ování domovní svobody

a po‰kozování cizí vûci byl v úte-

r˘ 23. kvûtna obvinûn 45let˘ reci-

divista z R˘mafiova. Série trest-

n˘ch ãinÛ se mûl dopou‰tût pod

vlivem alkoholu. Recidivistovi

bylo na vrub pfiipsáno bfieznové

vloupání do areálu b˘valého geo-

logického prÛzkumu, do chatek

zahrádkáfiské kolonie na Hfibitov-

ní ulici, kvûtnové vloupání do

‰kolních dílen v Jamarticích, do

zahrádkáfiské kolonie u Edrovic-

kého rybníka a rovnûÏ krádeÏ bot

z panelového domu na Bartákovû

ulici. Recidivista byl umístûn do

policejní cely a byl na nûj podán

návrh na vzetí do vazby.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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3. 6. 1801 nar. Franti‰ek Jan ·kroup, skladatel (zemfi. 7. 2. 1862) 
- 205. v˘roãí narození

3. 6. 1926 nar. Allen Ginsberg, americk˘ básník (zemfi. 5. 4. 1997) 
- 80. v˘roãí narození

4. 6. Mezinárodní den boje proti násilí na dûtech, slaví se
od roku 1982 (OSN)

4. 6. 1931 nar. Jan Zábrana, spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 3. 9. 1984) 
- 75. v˘roãí narození

4. 6. 1986 zemfi. Jorge Luis Borges, argentinsk˘ prozaik a literární 
teoretik (nar. 24. 8. 1899) - 20. v˘roãí úmrtí

4. 6. 1941 zemfi. Franti‰ek Janeãek, prÛmyslník a vynálezce, zakladatel to-
várny na v˘robu motocyklÛ Jawa (nar. 23. 1. 1878) - 65. v˘r. úm.

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, slaví se od roku 1973 z roz-
hodnutí konference OSN o problémech Ïivotního prostfiedí
roku 1972

5. 6. 1826 zemfi. Carl Maria Weber, nûmeck˘ skladatel a dirigent 
(nar. 18. 11. 1786) - 180. v˘roãí úmrtí

5. 6. 1896 nar. Federico García Lorca, ‰panûlsk˘ spisovatel (popraven 
19. 8. 1936) - 110. v˘roãí narození

6. 6. 1946 zemfi. Gerhart Hauptmann, nûmeck˘ spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny (nar. 15. 11. 1862) - 60. v˘roãí úmrtí

6. 6. 1961 zemfi. Carl Gustav Jung, ‰v˘carsk˘ psychoanalytik 
a kulturní antropolog (nar. 26. 7. 1875) - 45. v˘r. úm.

7. 6. 1966 zemfi. Hans Arp, nûmeck˘ v˘tvarník, jeden z vÛdãích 
duchÛ hnutí dada (nar. 16. 9. 1887) - 40. v˘roãí úmrtí

8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ, vyhlá‰en v roce 1992
8. 6. 1876 zemfi. George Sand, vl. jm. Aurore Dudevantová, fran-

couzská spisovatelka (nar. 1. 7. 1804) - 130. v˘roãí úmrtí
10. 6. 1791 nar. Václav Hanka, literární historik, filolog a básník 

(zemfi. 12. 1. 1861) - 215. v˘roãí narození
10. 6. 1901 nar. Antonín Beãváfi, astronom a meteorolog, zakladatel obser-

vatofie na Skalnatém Plese ve Vysok˘ch Tatrách a autor proslu-
l˘ch atlasÛ hvûzdné oblohy (zemfi. 10. 1. 1965) - 105. v˘r. nar.

10. 6. 1991 zemfi. Vercors, vl. jm. Jean Bruller, francouzsk˘ spiso-
vatel (nar. 26. 2. 1902) - 15. v˘roãí úmrtí

11. 6. 1881 operou B. Smetany Libu‰e bylo v Praze slavnostnû otevfieno 
Národní divadlo - 125. v˘roãí

11. 6. 1906 zemfi. Franti‰ek Barto‰, sbûratel lidové slovesnosti, filolog 
a publicista (nar. 16. 3. 1837) - 100. v˘roãí úmrtí

12. 6. 1946 zemfi. Karel Toman, vl. jm. Antonín Berná‰ek, básník a pfiekla-
datel (nar. 25. 2. 1877) - 60. v˘roãí úmrtí

13. 6. 1881 nar. Otakar ·paniel, sochafi a medailér (zemfi. 15. 2. 1955) 
- 125. v˘roãí narození

13. 6. 1926 nar. Josef Nesvadba, prozaik a filmov  ̆scenárista (zemfi. 26. 4. 2005)
- 80. v˘roãí narození

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
14. 6. 1936 zemfi. Gilbert Keith Chesterton, anglick˘ prozaik a publicista

(nar. 29. 5. 1874) - 70. v˘roãí úmrtí
15. 6. 1996 zemfi. Ella Fitzgerald, americká jazzová zpûvaãka (nar. 25. 4. 1918)

- 10. v˘roãí úmrtí
16. 6. 1991 zemfi. Adina Mandlová, hereãka (nar. 28. 1. 1910) - 15. v˘r. úm.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tomá‰ Furik .................................................................... R˘mafiov
Lucie Kalábová ............................................................... R˘mafiov
Blanka ·i‰ková ............................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Kabeláãová - R˘mafiov .............................................. 81 let
Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov ................................................... 82 let
Vlasta Krãková - R˘mafiov .................................................. 82 let
Antonie Langerová - R˘mafiov ............................................. 84 let
RÛÏena Zábranská - R˘mafiov .............................................. 84 let
Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ........................................ 84 let
Ludmila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 85 let
Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov ........................................ 85 let
Marie Straková - R˘mafiov ................................................... 85 let
Marie Podhajská - Jamartice ................................................ 86 let

Rozlouãili jsme se
Josef ·mehlík - R˘mafiov  ........................................................ 1944

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc ãerven
• âerven studen˘ - sedlák krãí rameny.

• Netfieba v ãervnu o dé‰È prositi, pfiijde, jak zaãne kositi.

• Jestli ãerven mokr˘ b˘vá, obilí pak málo rodívá.

• âerven mokr˘ a studen˘ - b˘vají Ïnû vÏdy zkaÏeny.

• âasto-li se v ãervnu hrom oz˘vá, kalné léto potom pfiicházívá.

• âervnové veãerní hfimûní - ryb a rakÛ nadûlení.

• V ãervnu-li více sucho neÏ mokro b˘vá, urodí se hojnost dobrého vína.

• Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií.

• Je-li ãerven mírn˘, nebude v prosinci mráz siln˘.

• âerven ãerven˘ jako z rÛÏe kvût.

• Medardova kápû, ãtyfiicet dní kape. (8. ãervna)

• KdyÏ na Medarda pr‰í, voda bfiehy vr‰í.

• Svat˘ Vít dává trávû pít. (15. ãervna)

• Na svatého Aloise, poseã louku, neboj se. (21. ãervna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2006

3. 6. 14.00 zahrada Hedvy Letní zahradní slavnost

14.00 DùTI DùTEM taneãní

vystoupení

15.00 R¯MA¤OV HLEDÁ

SUPERSTAR

16.00 ANTIGONI KRNOV

soubor fieck˘ch tancÛ

17.00 KLAUN ÁLA, TOMBOLA,

KYNOLOGOVÉ

18.00 MOTHERS FOLLOW

CHAIRS koncert

19.00 VRAKA¤I

20.00 PANGEA THE BEATLES 

REVIV. BAND ·UMPERK

21.00 ZROZENÍ OHNù

ohÀové divadlo

22.00 TANEâNÍ ZÁBAVA

5. 6. 9.30 zahrada M· Závod obratnosti dûtí M·

1. máje

5. 6. Popelka - Zájezd dûtí z M·

do divadla v Opavû

10. 6. 9.30 SVâ Semináfi Jiu-Jitsu a Bo-Hanbo-Jitsu

15. 6. SVâ uzávûrka v˘tvarné soutûÏe k DLMD

Strom - tráva - voda

21. 6. 9.30 kino KáÈa a ·kubánek - Divadlo VûÏ Brno

(M· + Z·)

Pfiedstavení pohádky KáÈa a ·kubánek zahraje divadlo VûÏ Brno
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Mûstská knihovna

Od mofie k pou‰ti aneb Putování po Maroku
MoÏnost svobodnû cestovat a poznávat svût

patfií mezi nejvût‰í v˘hody polistopadové do-

by. To, co se je‰tû v osmdesát˘ch letech zdá-

lo b˘t nesplniteln˘m snem, je dnes bûÏnou

realitou. Není k tomu tfieba ani mnoho penûz,

pokud jste mlad˘, bez závazkÛ a vysok˘ch

nárokÛ. Staãí jen touha poznávat, trochu do-

brodruÏná povaha, pár nezbytností a ãas.

Pro mladé cestovatele je pfiitom typické, Ïe si

nevybírají tradiãní cíle zahraniãních dovole-

n˘ch, ale spí‰e zemû ménû turisticky atrak-

tivní, nûkdy dokonce vnímané jako nebez-

peãné. DÛvody jsou nasnadû - zámûrem není

proleno‰it pár dní na pláÏi, ale zakusit opra-

vdové putování exotickou krajinou a poznat

Ïivotní styl jin˘ch národÛ. Proto dobrodru-

hové a dobrodruÏky smûfiují radûji neÏ do

Chorvatska ãi Itálie do Latinské Ameriky, na

Blízk˘ V̆ chod, na Nov˘ Zéland ãi do Afriky.

Na stránkách na‰ich novin jsme jiÏ mûli

moÏnost zprostfiedkovat ãtenáfiÛm záÏitky

nûkolika mlad˘ch cestovatelÛ, ktefií nás foto-

grafiemi a poutav˘m vyprávûním zavedli do

Afghánistánu, Íránu ãi Maroka. Právû do

Maroka vedly i kroky Kamily H˘Ïové, mla-

dé v˘tvarnice, která uspofiádala v pondûlí 

22. kvûtna v r˘mafiovské knihovnû besedu

pro vefiejnost. V‰em, ktefií ji nenav‰tívili, pfii-

ná‰íme rozhovor a alespoÀ nûkolik snímkÛ,

jeÏ Kamila H˘Ïová pofiídila bûhem své cesty.

Proã jste se vydala právû do Ma-
roka?
Byla to náhoda. Nechala jsem si

po ukonãení vysoké ‰koly rok na

cestování, mûla jsem v plánu jet

na Nov˘ Zéland, ale kamarádi to

na poslední chvíli zru‰ili. Tak

jsem hledala nûco jiného. Na

jednom festivalu jsem se zeptala,

zda nûkdo nemá ãas a chuÈ nû-

kam vyrazit, a jeden ãlovûk fiekl,

Ïe ano. Zeptal se kam a mû na-

padlo Maroko, protoÏe jsem

o nûm nedávno ãetla na interne-

tu. A tak jsme za 14 dní vyrazili.

Odjeli jsme na jafie 2005 a byli

jsme tam asi mûsíc.

Jaké bylo cestování s ãlovûkem,
kterého jste znala teprve krátce?
Ujasnili jsme si základní vûci

pro cestování, aby nenastaly

zbyteãné konflikty (ohlednû

zpÛsobu dopravy, pfiespávání ...).

Samozfiejmû se objevily drobné

neshody, kaÏd˘ je zvykl˘ cesto-

vat tro‰ku jinak.

Kudy vedla va‰e cesta?
Doletûli jsme do ‰panûlské

Malagy, pfiepluli lodí do Melily

(‰panûlské mûsto v Africe).

Pokraãovali jsme pfies Stfiední

a Vysok˘ Atlas dolÛ na Saharu

a pak zase zpût pfies Atlas na se-

ver, do Marraké‰e, a podél mofie

zpût - Casablanka - Rabat - Tan-

ger, pfies Gibraltar do ·panûlska

a zpût do Malagy. Celkem jsme

na území Maroka ujeli nebo u‰li

1700 kilometrÛ.

Která v˘znamná ãi zajímavá
mûsta jste nav‰tívili?
Na zaãátku na‰í cesty Fes, kde

jsou známé koÏeluÏny a krásná

medina (historické jádro). V zá-

vûru cesty Marraké‰, Casablan-

ku s Velkou me‰itou Hassana II.,

do které se vejde 105 000 vûfií-

cích, a na severu v pohofií Rif

nádherné mûsteãko Chefchaouen,

které je celé modré.

Jak na vás zapÛsobila tamní
krajina?
Je velk˘ rozdíl mezi severní

a jiÏní ãástí Maroka. Sever je po-

dobn˘ Evropû. Nás mnohem ví-

ce zajímal jih - Sahara, sucho,

hory, teploty v noci pod nulou

a ve dne kolem 25 stupÀÛ ...

a v Atlase sníh. Ale chybûly nám

tam stromy. Tû‰ili jsme se, aÏ

pfiejdeme Atlas a uvidíme stro-

my a zelenou trávu.

Jak˘mi dopravními prostfiedky
jste po Maroku cestovali?
Vyzkou‰eli jsem v‰echny.

Vût‰inou jsme jezdili stopem,

nûkdy taxíkem. To je osobní au-

to zn. Mercedes, které jede jen

tehdy, je-li plnû obsazeno, tzn. 6

lidí + fiidiã. Jezdí jak po mûstû,

tak i na dlouhé vzdálenosti.

Jednou jsme vyzkou‰eli cestu

vlakem a jednou autobusem.

Kde jste bûhem cesty pfiespáva-
li? Mûli jste problémy s hledá-
ním ubytování nebo místa

k pfienocování?
Mûli jsme stan, ale potfiebovali

jsem ho málo. Staãí se projít

mûstem ãi vesnicí a hned se

o vás nûkdo postará. Vãetnû jíd-

la. Ale je tûÏké poznat, dûlají-li

to jen tak, nebo pro peníze. To se

pozná aÏ ráno. Jednou se nám

stalo, Ïe po nás chtûli 3 000 dir-

hamÛ (9 000 Kã). Usmlouvali

jsme to na 30 DH. Neumí odli‰it

bohatého turistu s autem od tu-

risty s batohem na zádech.

Nûkdy nás zvalo na veãefii i nû-

kolik lidí, museli jsme jíst dva-

krát, abychom nikoho neurazili.

Jak vypadá Ïivot bûÏn˘ch
MaroãanÛ? âím se Ïiví, co jedí,
v ãem bydlí, co si oblékají?
Îijí vût‰inou v hlinûn˘ch do-

mech, na severu i v panelácích,

koãovní Berbefii ve stanech nebo

skalních pfievisech. MuÏi ãasto

sedí pfied domem, koufií a nedû-

lají nic. Je tam obrovská neza-

mûstnanost. Berbefii v horách pa-

sou ovce. Îeny se starají o dûti,

vafií, chodí na dfievo (v horách na

bodláky, kter˘mi se topí). Ve

mûstech je to samozfiejmû jiné.

Îeny i muÏi nosí dÏelabu, odûv

dlouh˘ aÏ po kotníky, s dlouh˘-

mi rukávy a kapucí. V bfieznu,

kdy jsme tam byli my, mají pod

dÏelabou kama‰e a svetr a divili

se, Ïe nám není zima. My jsme

mûli kraÈasy a triãko. Ale mnoho

lidí uÏ se obléká evropsky.

Typické místní jídlo je taÏin (va-

fiené maso se zeleninou a bram-

bory) nebo kus-kus. Jí se z jed-

noho talífie, rukama.

Jaká byla komunikace s místní-
mi obyvateli? Jak jste se s nimi
dorozumívali?
V‰ichni umí francouzsky, my

jsme umûli jen anglicky a nû-

mecky. Anglicky mluví málokdo.

SnaÏili jsme se co nejvíce nauãit

arabsky, mají velkou radost,

kdyÏ od cizince sly‰í arabská slo-

va. âasto jsme se domlouvali

psaním a kreslením do písku.

Jaká je marocká mentalita
a vztah k cizincÛm? Narazili
jste nûkde na nedÛvûfiivost nebo
nevraÏivost?
Jsou velice pfiátel‰tí a vstfiícní.

âasto jsme si u nûkoho nechali ba-

tohy a ‰li se podívat po mûstû, ni-

kdy se nám nic neztratilo. Za okra-

dení cizince jsou vût‰í tresty neÏ za

okradení domorodce. Byli jsme

pro nû velice zvlá‰tní i barvou vla-

sÛ, pofiád mi sahali na vlasy.

SnaÏili jsme se vypadat spí‰ jako

oni neÏ jako turisti. Koupili jsme

si dÏelabu, nemûli jsme na sobû

nic drahého. Berbefii nám nabar-

vili dlanû henou na oranÏovo,

tak jak to mají v‰echny jejich Ïe-

ny. Pro ‰tûstí a jako ochranu ru-

kou pfii práci.

Jak jste se cítila jako Ïena v mus-
limské zemi? PociÈovala jste nû-
jaká omezení vÛãi své osobû?
Tvrdili jsme, Ïe jsme manÏelé.

Na vdanou Ïenu si nic nedovolí.
Fota: Kamila H˘Ïová
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Omezení si Ïádné neuvûdomuji.

Snad jen to, Ïe jsem se tfieba ne-

mohla koupat tam, kde Zdenek

mohl, vidût Ïenu v plavkách pro

nû není obvyklé. Na druhou stra-

nu jsem narozdíl od nûj mûla do-

voleno prohlédnout si dÛm na-

‰ich hostitelÛ, u kter˘ch jsme

spali. Zdenek smûl sedût jen 

v ob˘váku s ostatními muÏi.

Co jste si z Maroka kromû foto-
grafií a záÏitkÛ dovezla?
Letní a zimní dÏelabu, plechovou

konviãku na ãaj a zkamenûlé mu‰-

liãky, tûch je v horách plno. A nû-

jaké zákusky a cukroví na ochut-

nání. A hlavnû jin˘ pohled na byd-

lení, zpÛsob Ïivota, ekologii ...

Na co by se mûl pfiipravit ãlovûk,
kter˘ chce Maroko nav‰tívit?
Snad na hor‰í hygienické pod-

mínky, záleÏí na tom, zda jedete

pod stan, nebo do hotelu a na co

jste zvyklí. My jsme pili vodu

z potokÛ, kaÏd˘ veãer si lokli sli-

vovice a nic nám nebylo.

Stokrát za den vás bude nûkdo

tahat za rukáv a nûco vám vnu-

covat, prÛvodce, ãi‰tûní bot, od-

voz, ubytování, jídlo, ha‰i‰.

Nebo po vás budou chtít to, co

máte na sobû.

Chtûla byste se do Maroka je‰tû
nûkdy podívat?
Urãitû!

Dûkuji za rozhovor. ZN

Mûstská knihovna R˘mafiov
a Mûstské muzeum R˘mafiov

zvou na pfiedná‰ku

Mûstské právo
královského mûsta R˘mafiova

v letech 1406 - 1583,
kopie práv mûsta Brna

a Olomouce
(od roz‰ífiení mûstsk˘ch práv

podle privilegií
markrabûte Jo‰ta z ledna 1406)

Pfiedná‰í Mgr. Jifií Karel
v úter˘ 6. 6. 2006 v 17 hodin v knihovnû

Nová v˘stava
Renata Charousková, nar. 1960, pochází z Krnova

V̆ tvarné zamûfiení: volná malba, sochafiství, grafika

V̆ stava bude zahájena vernisáÏí 5. 6. 2006 v galerii mûstské knihov-

ny u Stromu poznání, kter˘ tak bude oficiálnû pfiedstaven. 

Lenka Îmolíková, fieditelka MûK R˘mafiov

Vlastimil Nedoma - barevná fotografie
19. kvûtna - 25. ãervna

Opefiení zpûváãci Vlastimila Nedomy
Do 25. ãervna mají v‰ichni mi-

lovníci pfiírody a zpûvného ptac-

tva zvlá‰tû, ale i kvalitní barevné

fotografie obecnû moÏnost nav-

‰tívit v˘stavu Vlastimila Nedomy

v r˘mafiovském muzeu. Expozice

pfiedstavuje asi ãtvrtinu z jeho 

unikátní kolekce barevn˘ch foto-

grafií drobn˘ch pûvcÛ hnízdících

na na‰em území i pfiezimujících

hostÛ ze severu.

Vlastimil Nedoma, ãlen âeské

spoleãnosti ornitologické, pÛvo-

dem z Chudobína u Litovle, za-

ãal s pofiizováním snímkÛ „na-

‰ich opefien˘ch zpûváãkÛ“, jak je

naz˘vá i v titulu v˘stavy, v roce

1995. Za deset let soustfiedûné

práce v terénu vytvofiil 120 foto-

grafií pfiibliÏnû 50 druhÛ drob-

n˘ch ptákÛ, ktefií ob˘vají na‰e

lesy, louky a pole, ale i mûstské

parky a zahrady. Zábûry zachy-

cují plaché okfiídlené tvory v ce-

lé jejich kráse a barvitosti. Vedle

bûÏnû se vyskytujících druhÛ -

kosÛ, vrabcÛ, s˘kor, ‰paãkÛ,

drozdÛ, vla‰tovek ãi jifiiãek - na-

bízejí pfiíleÏitost zblízka si pro-

hlédnout i ménû bûÏné ptáky,

ktefií dávají pfied hlukem mûst-

ské zástavby pfiednost tichu les-

ních zákoutí.

Soubory snímkÛ pohlednicové-

ho i velkého rozmûru, mezi ni-

miÏ mÛÏeme procházet jakoby

po stránkách bohatû ilustrované

pfiírodopisné publikace, bezdûky

evokují ‰kolní hodiny biologie,

av‰ak bez oné nutnosti uãit se

rozpoznávat jednotlivé druhy

a pfiifiazovat k nim správná po-

jmenování. Na v˘stavû mÛÏeme

jen v poklidu vychutnávat krásu

dokonal˘ch zábûrÛ i pÛvab od-

borné terminologie (‰oupálek

dlouhoprst˘, brkoslav severní,

zvonohlík zahradní ...), kterou

pro ornitologii, stejnû jako pro

dal‰í pfiírodopisné obory vytvo-

fiila nápaditá ãe‰tina.

V̆ stavu ve velkém sálu doplÀu-

je trojice dfievofiezbáfisk˘ch plas-

tik Miroslava Sedláfie. ZN

V˘sledky v˘tvarné soutûÏe
„Namaluj pohlednici R˘mafiova“

Odborná porota ve sloÏení Eva Kudláková, Lada âiklová a Lubomír

Tesafi rozhodla takto:

kategorie 9 - 11 let Martin Bure‰

kategorie 12 - 15 let Václav Pavéza

kategorie 16 - 18 let Eli‰ka Lhotská

Vefiejnost ohodnotila práce takto:

kategorie 9-11 let Jan Matula

kategorie 12-15 let Václav Pavéza

kategorie 16-18 let Eli‰ka Lhotská
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Ka‰par z Ampringenu se o oblíbe-

ná panství postaral i na povinnost-

mi zaplnûném konci svého Ïivota.

Po odchodu Zocha do Mergent-

heimu dosadil na jeho místo opût

schopného místodrÏitele Filipa
Adolfa z Hohenegu (1682 -

1687), kterého pozdûji následoval

Filip Benedikt Fortsmeister
z Gelenhausenu (1687 - 1712)

a Bedfiich Vilém z Harschtallu
(1712 - 1731). Uvedení úfiedníci

fiádu se snaÏili pokraãovat v hos-

podáfiském rozvoji panství. Zvlá-

‰tû Benedikt Fortsmeister (1649 -

1716) jiÏ patfiil k nové generaci

rytífiÛ, ktefií byli sv˘mi názory

podstatnû blíÏe novátorskému

Ampringenovi neÏ pfiede‰lí. Aã-

koli nesl na sv˘ch bedrech pofiád-

nou zátûÏ dal‰ích úfiadÛ, nijak se

to neprojevilo na správû panství,

jak je patrné z jeho rychl˘ch reak-

cí na hospodáfiské zmûny.

Roku 1690 naprosto zmûnil pro-

gram moráveck˘ch hutí, jeÏ ne-

mûly dostateãné zázemí porostÛ

na v˘robu dfievûného uhlí pro vy-

soké pece, a zavedl zde v˘robu

daleko Ïádanûj‰ích kos, hfiebíkÛ

a drátÛ. Odstavené hutû nahradil

jin˘mi s lep‰ím surovinov˘m zá-

zemím v novû zaloÏeném Ludví-

kovû (podle velmistra Ludvíka

Antonína z Falce-Neuburgu)

a Hinnewiedru, osadû leÏící v mí-

stech trosek proslulého Hubertusu

v Karlovû Studánce. Panství díky

jeho aktivitám natolik zbohatlo,

Ïe mohlo bez problémÛ vypomá-

hat ze sv˘ch prostfiedkÛ podda-

n˘m v dobû neúrody ãi ‰patného

odbytu nemal˘mi pÛjãkami.

Pravomoci místodrÏitelÛ byly po-

mûrnû rozsáhlé a fiádové poklad-

nice plné, takÏe neudivilo, kdyÏ

Filip Benedikt zakoupil 1696 pan-

ství Bouzov a âervenou Lhotu od

barona Josefa z Hodic a akci uza-

vfiel 1707 koupí Dlouhé Louãky

od janovického pána Jana Václava

z Gallasu za 95 000 zlat˘ch.

Louãka b˘vala nejbohat‰í souãás-

tí janovického majetku. Dlouho-

louãsk˘ zámek pfiebudovali noví

majitelé na barokní stavbu a po-

zdûji slouÏil jako sídlo hejtmana

sovineckého panství místo zchát-

ralého hradu Sovince.

Situace se v‰ak zmûnila za jinak

schopného Harschtalla, protoÏe

úzké vazby na trh habsburské mo-

narchie zpÛsobily, Ïe obecná hos-

podáfiská krize celého státu do-

padla stejnou mûrou i na v‰echna

fiádová panství vãetnû sovinecké-

ho. Zcela viditelné byly na stavu

bruntálského zámku, na jehoÏ 

opravy se nedostávalo prostfiedkÛ,

a tak zaãal viditelnû chátrat.

Stejné to bylo i se Sovincem.

NejenÏe na dal‰í udrÏování pev-

nosti chybûly potfiebné prostfied-

ky, ale konec invaze TurkÛ a po-

ráÏky, jeÏ jim vytrvale u‰tûdfiova-

ly císafiské armády, koneãnû téÏ

likvidace posledních tureck˘ch

drÏav na území monarchie zpeãe-

tily osud hradu. Nebyl sice opu‰-

tûn, jak se stalo v pfiípadû Rab-

‰tejna, ale jen udrÏován v nejnut-

nûj‰ích pfiípadech tûÏ‰ích havárií.

Co v‰ak nelze obejít, je fakt, Ïe se

Ampringenovi nástupci nedrÏeli

rozumn˘ch snah svého pfiedvída-

vého pfiedchÛdce o vym˘cení

hnusn˘ch povûr o ãarodûjnicích,

jeÏ zde mûly znaãn˘ vliv na prosté

lidi jiÏ od dob pfiedváleãn˘ch, jak

jsme se jiÏ dfiíve zmínili, ãi jejich

morbidních následkÛ. Je totiÏ je-

jich vinou, Ïe pfiipustili procesy,

tfiebaÏe nejde v ãetnosti procesÛ ãi

ortelÛ o hrÛzy srovnatelné s Jese-

nickem, Slezskem ãi ·umper-

skem. ¤ád se také v lecãems neli-

‰il od olomoucké diecéze, jeÏ se

od Bobligova tribunálu nejen ne-

distancovala, ba dokonce mu 

otevfiela cestu k vlastním knûÏím.

Na Sovinci 1686 nebránili upále-

ní bláznivé Ïeny z Bfiidliãné, kte-

rá tvrdila, Ïe ãaruje, a procesy,

o nichÏ se nezachovaly podrob-

nûj‰í zprávy, probûhly nejménû

téÏ ve Vajglovû a Dûtfiichovû.

1689 bylo spáleno ve Val‰ovském

Îlebu vût‰í mnoÏství tûl neboÏtí-

kÛ podezfiel˘ch ze spolkÛ s ìáb-

lem a ãerné magie.

Mravy b˘valy u nás i v dobû fiádu

mnohdy divoké, pfiesto nelze ho-

vofiit o vût‰í zloãinnosti ãi brutali-

tû ve srovnání s dne‰ní. Nejvût‰í

jesenick˘ proces té doby probíhal

na bruntálském zámku v letech

1701 - 1706 proti Jifiímu Mathe-

rovi, „vÛdci lesní bandy loupeÏní-
kÛ a mord˘fiÛ a poddanému jano-
vickému“, pro loupeÏ v domû

Leintenantky (?) v Pasece a lou-

peÏnou vraÏdu v malomorávec-

kém ml˘nû Buschovû na panství

bruntálském. Tehdy zavraÏdili pro

peníze mlynáfie s manÏelkou.

LoupeÏná tlupa nejspí‰e vznikla

v létû 1700 a r˘mafiovské mûstské

hotovosti se podafiilo lumpy po-

chytat i s lupem. Trest sice není

znám˘, ale v‰ichni jistû skonãili

pfiinejmen‰ím na ‰ibenici. Zají-

mav˘m aspektem bylo, Ïe viníci

byli vydáni fiádu, na jehoÏ území

se zloãinÛ dopustili. V letech

1704 - 1707 byl na muãení tázán

janovick˘ kat (!) pro podezfiení ze

spolku s Matherovou tlupou.

K prospûchu místodrÏících z kon-

ce 17. a poãátku 18. století lze jis-

tû pfiipoãíst obnovené bohatství

lesÛ, ale pfiece jen v men‰í mífie

neÏ na Janovicku. Svûdãí o tom

fakt, Ïe si v oblasti Karlova muse-

li nûmeãtí rytífii zajistit povolení

pálit uhlí (pochopitelnû za úplatu)

v lesích janovick˘ch pánÛ. Milífie

kolem Ïelezáren nadále dodávaly

nejvy‰‰í mnoÏství potfiebného

dfieva a spotfieba dfiíví na otop by-

la hrozivû vysoká, dfievo mizelo

téÏ v pecích vápenek, cihelen, pfii

v˘robû kolomazi ãi získávání

smoly. Papírny zatím lesy neohro-

Ïovaly, jejich surovinou byly staré

hadry. Je‰tû 1645 se vzpomíná

stará sovinecká papírna M. Hö-

nigschmieda a z Horní Dlouhé

Louãky máme zprávu o tamní v˘-

robnû z 10. 3. 1712. Na Sovinec-

ku byly stejnû jako na sousedním

janovickém panství lesy i Ïelezár-

ny v rukou vrchnosti, a tak si po-

tfiebné dfievo zaji‰Èovala sama

správa panství v kooperaci mezi

odvûtvími.

O lesní zvûfii na sovineckém pan-

ství hovofií instrukce pro polesné-

ho z roku 1666, jeÏ mu nafiizuje,

aby provádûl odstfiel ‰kodné, tj.

dravcÛ - li‰ek, vlkÛ, divok˘ch ko-

ãek, medvûdÛ a kun. Zástfielné za

vlka dosahovalo ãástky 1 zlat˘

a 12 krejcarÛ, zastfielené zvífie

v‰ak muselo b˘t ukázáno vrch-

nosti a polesn˘ si mohl ponechat

jeho kÛÏi. Na janovickém panství

zastfielili roku 1682 dva vlky,

1683 ãtyfii a 1693 a 1731 po jed-

nom. Vlci na panství nedoÏili 

19. století kromû vzácnû zatoula-

n˘ch jedincÛ. Nízké zástfielné

z roku 1689, jeÏ kleslo na pou-

h˘ch 1 zl. a 10 kr., svûdãí o nevel-

k˘ch stavech dravé zvûfie. Jinak

urbáfi uvádí na panství jelena, srn-

ce, vlka, ãernou zvûfi, li‰ku, kunu,

zajíce, tetfiívka a jefiábka. 18. sto-

letí se stalo vÛbec zhoubn˘m pro

mnohé druhy jesenick˘ch savcÛ.

Podobnû jako na janovickém pan-

ství HarrachÛm, na sovineckém

téÏ fiádu nutno podûkovat, Ïe do-

kázali zabránit nadmûrné tûÏbû,

obnovit a zachovat bohatství

a krásu jesenick˘ch lesÛ, jeÏ jsou

dnes moÏná posledním a nejv˘-

znamnûj‰ím rodinn˘m stfiíbrem

R˘mafiovska, aniÏ omezili hospo-

dáfiská odvûtví, jeÏ pfiiná‰ela regi-

onu mnoho penûz a bez velk˘ch

objemÛ dfieva by nebyla schopná

existence. Péãe o lesy na panství

sovineckém i rab‰tejnském (jano-

vickém) patfiila od 16. po 18. sto-

letí v zemích Koruny ãeské k nej-

vyspûlej‰í vÛbec. Mgr. Jifií Karel

¤ád po Ampringenovi
Z historie
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R˘mafiovské muzeum spolupracuje s Vratislavskou univerzitou v oblasti archeologie
Není tajemstvím, Ïe na‰e muze-

um spolupracuje s vûdeck˘mi in-

stitucemi i muzei, téÏ se stfiedními

‰kolami, Slezskou a v‰emi mo-

ravsk˘mi univerzitami. Jedná se

o v˘zkum, spolupráci v publikaã-

ní ãinnosti a dal‰ích oblastech ãi

pomoc studentÛm pfii badatel-

sk˘ch aktivitách, roãníkov˘ch

i diplomov˘ch pracích.

Pfied dvûma roky jsme navázali

úzké a velmi ãilé styky s polsk˘mi

kolegy z Vratislavské univerzity.

Velmi pfiínosná spolupráce se t˘ká

stále ãetnûj‰ích nálezÛ stfiedovûké

keramiky moravské provenience

v Dolním Slezsku s dÛrazem na

specifické v˘robky hrnãífiÛ lo‰tic-

kého okruhu. DÛvodem je téÏ nej-

ucelenûj‰í sbírka severomoravské

hrnãiny v plynulém v˘voji od 

13. do 17. stol. uloÏená v na‰em

muzeu. Pochází z lokálního arche-

ologického v˘zkumu (1969-91)

a vzhledem k tomu, Ïe pokus

o místní keramiku selhal v pÛli 

13. století pro nedostatek vhodné

hlíny, soustfiedily se zde v˘robky

dováÏené z ‰irokého okruhu sever-

ní Moravy a Horního Slezska (pÛv.

Opavska). Sbírka tak poskytuje ne-

obvykle ‰irok˘ a kvalitní srovná-

vací materiál i pro jiÏní Polsko.

U nás se zase objevuje polská gla-

zovaná keramika. Dodnes se uÏívá

v Polsku i u nás datace zásobnic

z 10. - 14. stol. (aÏ metrov˘ch ná-

dob na obilí a dal‰í sypké potravi-

ny), kterou jsme vypracovali

s PhDr. Vladimírem Go‰em a pub-

likovali v Archeologick˘ch rozhle-

dech roku 1979. Dal‰ím dÛvodem

ãast˘ch náv‰tûv je, Ïe se polsk˘

v˘zkum zatím vûnoval víc impo-

zantním v˘zkumÛm velk˘ch mûst

(Opole, Krakov, Vratislav ad.), ale

málo men‰ím sídli‰tím. R˘mafiov

patfií na Moravû k zatím nejprobá-

danûj‰ím, a tak mÛÏe poskytnout

v uvedené sféfie cenné zku‰enosti.

V pondûlí 22. kvûtna nav‰tívila

na‰e muzeum v rámci studijního

pobytu skupina dvaceti polsk˘ch

studentÛ archeologie z Vratislavi

ze 3. a 4. roãníkÛ v ãele s prof. dr.

Paw∏em Rzeênikem, jedním

z nejv˘znamnûj‰ích souãasn˘ch

polsk˘ch archeologÛ stfiedovûku,

a na‰ím pfiedním odborníkem

PhDr. Vladimírem Go‰em, CSc.,

ze Slezské univerzity, kter˘ pfied-

ná‰í téÏ na polském vysokém uãe-

ní. Skupina prostudovala expozi-

ce, nav‰tívila Hrádek a speciální

v˘stavku technick˘ch kreseb

a hmotn˘ch nálezÛ, jeÏ poskytla

hostÛm bezprostfiední styk s kera-

mikou. Vzhledem k tomu, Ïe pol-

‰tí studenti provádûjí v rámci v˘-

uky samostatné v˘zkumy, byly

na‰e debaty jako vÏdy velmi v˘-

znamn˘m obapoln˘m obohace-

ním. Navíc jsme si vymûnili s dr.

Rzeênikem mnoÏství dÛleÏit˘ch

pramenÛ a informací o stfiedovûké

a renesanãní keramice a zvlá‰tû

o tfiínoÏkách, jejichÏ dataci právû

zpracováváme. Mgr. Jifií Karel

Pfiedmûty z r˘mafiovského muzea na v˘stavû v Olomouci
V olomouckém Pfiemyslovském

paláci v sousedství Dómu sv.

Václava, v jedné z nejzajímavûj-

‰ích a turisticky nejatraktivnûj‰ích

památek na‰í oblasti, probíhá jiÏ

od 20. dubna v˘stava s titulem

„Sága moravsk˘ch PfiemyslovcÛ -

Îivot na Moravû od 11. do poãátku

14. století“. Jde o expozici, jejímÏ

hlavním cílem je ukázat sociální

a hospodáfiskou situaci v morav-

sk˘ch údûln˘ch kníÏectvích za vlá-

dy vedlej‰ích linií pfiemyslovského

rodu, které dávaly na‰í zemi popr-

vé ráz krajiny s mûsty a vesnicemi,

sítû sídel, jak ji známe do dne‰ních

dnÛ. Je zároveÀ pfiipomínkou jiné

v˘znamné události. Datum 4. srp-

na 1306 zná snad kaÏdé ‰kolou po-

vinné dítû: Právû tehdy, v t˘chÏ

místech, kde se nyní koná v˘stava,

byl úkladnû zavraÏdûn poslední

pfiemyslovsk˘ král Václav III.

a takto vymfiel jeho rod po meãi.

Nás v‰ak zajímá v˘stava

v Olomouci, která konãí 6. srpna

2006, aby se od 14. záfií do 21. led-

na 2007 pfiemístila na brnûnsk˘

·pilberk, je‰tû z jiného úhlu pohle-

du. Mezi stovkami pfiedmûtÛ za-

pÛjãen˘ch z muzeí celé Moravy

i z Prahy je nûkolik exponátÛ

z Mûstského muzea R˘mafiov.

Na‰e muzeum má totiÏ k uvedené-

mu tématu co nabídnout! Zejména

jde o pfiedmûty z archeologick˘ch

v˘zkumÛ ãinûn˘ch jiÏ od roku

1969 na Hrádku a v Bezruãovû uli-

ci. Obû lokality pocházejí z 13. sto-

letí, tedy z období pfiemyslovsk˘ch

králÛ, a byly, jak pfiesvûdãivû do-

kazuje Mgr. Jifií Karel, pfiedmûst-

ského zaloÏení, tj. pfied zaloÏením

mûsta, které se událo patrnû nûkdy

v 60. aÏ 70. letech 13. století.

Právem tedy vybrané r˘mafiovské

nálezy na „pfiemyslovskou“ v˘sta-

vu patfií. V úhledném katalogu na-

cházíme napfi. hrnec s pokliãkou

a keramickou zásobnici, obojí

z Bezruãovy ulice, klíã ze Strálku

(poã. 14. století), velk˘ brakteát

Pfiemysla Otakara II. a v celé

Evropû unikátní destiãku na tavení

zlata z Hrádku s dal‰ími fragmen-

ty. RovnûÏ mimo katalog jsou vy-

stavovány i dal‰í pfiedmûty: zlo-

mek zvonku z 13. století, Ïelezná

motyka a damaskovan˘ nÛÏ.

R˘mafiov je tak prezentován expo-

náty z období 13. století, kdy se za-

ãínalo formovat první stálé osídle-

ní, jeÏ pozdûji vedlo ke vzniku

mûsta. Mgr. Dieter Schallner

Typická severomoravská keramika z 1. pÛle 13. stol. (pfiedmûstská
osada - Bezruãova ul.)
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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

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Hotel U Zámku v Janovicích zve na tenisové souboje

Provoz na kurtech kaÏd˘ den od 8.00 - 20.00

Rezervace na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042

nebo na recepci hotelu U Zámku

TENISOV¯ KURT OTEV¤EN

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

!!!  POZOR  !!! OD 1. âERVENCE DO 31. PROSINCE 2006
BUDE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN
DÒVOD: ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 20.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

3. ãervna 19.30

Obchodník se smrtí
Akãní thriller (USA 2005)

DobrodruÏn˘ pfiíbûh podle skuteãné události,

kter˘ se odehrává ve svûtû mezinárodního

obchodu se zbranûmi. Film o pozoruhodn˘ch

v˘konech obchodníka Yuriho Orlova, kter˘

se pohybuje v nejnebezpeãnûj‰ích váleãn˘ch

zónách svûta, hravû strãí do kapsy agenta

Interpolu, svoje obchodní konkurenty a do-

konce i zákazníky, mezi nûÏ patfií vût‰ina

nejznámûj‰ích svûtov˘ch diktátorÛ. Jeho nej-

vût‰ím soupefiem se v‰ak nakonec stane

vlastní svûdomí. Hrají: Nicolas Cage, Ethan

Hawke. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. ãervna 19.30

P˘cha a pfiedsudek
Romantick˘ (V. Británie 2005)

Klasick˘ pfiíbûh lásky a nenávisti líãí osudy

pûti sester Bennetov˘ch, které jejich matka

vede pevnou rukou k Ïivotnímu názoru, Ïe

Ïena je ‰Èastná jedinû tehdy, kdyÏ se bohatû

provdá. V nedalekém zámeãku se jednoho

dne zabydlí svobodn˘, ale hlavnû bohat˘ pan

Bingley. Hrají: K. Knightley, B. Blethyn, D. Sut-

herland, J. Dench. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 17. ãervna 19.30

Experti
Komedie (âR 2006)

Dal‰í teenagerská komedie. Maturant Oskar

tráví vût‰inu ãasu buì u poãítaãe nebo s ka-

marádem Filipem. Po nûkolika milostn˘ch

neúspû‰ích se rozhodne rapidnû zmûnit Ïi-

vot a stane se z nûj úspû‰n˘ businessman.

Jedno drobné nedopatfiení v‰ak spustí neko-

neãn˘ kolotoã absurdních situací. Hrají: 

K. Hádek, P. âtvrtníãek, J. Barto‰ka. 

MládeÏi pfiístupn˘
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Studentsk˘ klub

Nevídaná porce muziky
V R˘mafiovû jsou koncerty rocko-

v˘ch kapel v souãasné dobû doce-

la pravidelnou záleÏitostí.

Obvykle se zde koná alespoÀ jed-

na akce mûsíãnû, coÏ není zrovna

uspokojivé, ale je to nûkolikaná-

sobnû více neÏ v letech minul˘ch.

To, co se v‰ak semlelo bûhem os-

mi dnÛ mezi 12. a 20. kvûtnem, to

nemá v R˘mafiovû obdoby.

Probûhly tfii koncerty, které nabíd-

ly (nejen) R˘mafiovanÛm napfi.

finskou punkovou kapelu The

Divisive, legendu ãeské rockové

scény UÏ jsme doma a vyznavaãi

zbûsilostí zajásali pfii produkci ka-

pel, jako Malignant Tumour ãi

Sheeva Yoga.

První akcí byl tradiãní Pignik,

kter˘ byl naplánován na pátek 

12. kvûtna do zahrady Hedvy, ale

z technick˘ch dÛvodÛ musel b˘t

pfiesunut do velkého sálu SVâ.

Akci zahájila kolem 19.30 brun-

tálská skapunková smeãka

Náhradní program, která rozjela

koncert na v˘bornou. Pak uÏ se na

pódium postavila hlavní hvûzda

veãera kapela The Divisive, která

do R˘mafiova dorazila aÏ z finské-

ho Tamperre. Vynikající koncert

s pódiovou show, prostû co vám

budu povídat, kdo tam byl, ví,

a kdo nebyl, aÈ lituje. Pak zahráli

brnûn‰tí More Bad News a po-

vûstná ostravská partiãka Sheeva

Yoga. Závûr patfiil domácí

Hechitefie, která pfiedvedla, Ïe si

se slavnûj‰ími kolegy pfiíli‰ neza-

dá. Lidu se se‰lo hojnû, takÏe kon-

cert se vyloÏenû vydafiil.

O t˘den pozdûji, v pátek 19. kvût-

na, byl na programu majáles.

Tradiãní akce, která pfies den pro-

bíhá v zahradû Hedvy a ulicích

mûsta a je zakonãena veãerním

koncertem. Ten byl opût z tech-

nick˘ch dÛvodÛ pfieloÏen ze za-

hrady Hedvy do velkého sálu

SVâ. Zaãátek se hodnû zdrÏel dí-

ky poru‰e osvûtlení pódia, ale sál

se mezitím docela zaplnil, takÏe

první kapela, domácí Kanava,

mûla alespoÀ postaráno o publi-

kum. Druzí zahráli Nekufi toho ty-

gra z Opavy, coÏ je kapela, která

urãitû patfií mezi to lep‰í ze ‰ka-

tulky alternativního rocku. Pak uÏ

velk˘ sál ovládla legenda - praÏ-

ská kapela UÏ jsme doma.

Skupina, která nedávno oslavila

dvacet let existence, tlaãila do fa-

nou‰kÛ ve‰keré své hity a dav

shromáÏdûn˘ pod pódiem ji za to

odmûÀoval sborov˘m zpûvem nû-

kter˘ch textÛ a hlavnû ohlu‰ující-

mi ovacemi. UÏ jsme doma muse-

li tfiikrát pfiidávat, a i to bylo vût‰i-

nû posluchaãÛ málo.

Poslední kapelou veãera byla hra-

nická ska úderka Gentlemen’s
Club. âtyfiãlenná dechová sekce,

nezbytn˘ kost˘m (sako, kravata)

a muzika v trhaném rytmu, to jsou

zkrátka atributy správné ska kape-

ly, jíÏ Gentlemeni bezesporu jsou.

A jelikoÏ má tento populární styl

mnoho pfiíznivcÛ i v R˘mafiovû,

byla to skvûlá teãka za veãerem.

V sobotu 20. kvûtna probûhla je‰-

tû dal‰í akce v Ernû, ale té jsem se

nezúãastnil, takÏe bohuÏel nepo-

dám ani ty nejzákladnûj‰í infor-

mace.

KaÏdopádnû, jestli nám nasazené

tempo v pofiádání koncertÛ vydr-

Ïí, je se stále na co tû‰it. 

Johan

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
Petr Václavek

Tam
Stalo se to tu noc

Kdy jsem zjistil

Îe uÏ se nikdy

NedokáÏu zamilovat

Jako v tom vãerej‰ím snu

Nûãím zvlá‰tní

Nûãím prázdné

Nûãím jemnû pravdivé

Byl jsem v exilu

Pfií‰tího Ïivota

A potkal jsem tû

V jiném tûle

V jiné zemi

V jiné dobû

V jiném mûstû

V jiném svûtû

Byli jsme spolu

A proÏili opravdové spojení

Chtûl jsem tû

Jako novorozenû

Zeptal jsem se

Jestli si mû vezme‰

¤eklas ano

A probudila ve mnû ráno

¤ekl jsem „Miluju tû“

A byla to jistû

Nejupfiímnûj‰í my‰lenka

V‰ech m˘ch ÏivotÛ

Pak jsem se probudil

Vedle mofiské víly

Mûkké, nûÏné, plné vÛnû

Dalekého severu

Jin˘ by vydechl úlevou

Já se rozplakal

Reykjavík 18.09., 02:39 local time

Nûco o tvém srdci
Dnes se mi zdálo

Îe jsme zase spolu

·Èastní

S hofiícími mosty za zády

DrÏel jsem tû v náruãí

A líbal

Dlouho v pevném

Spojení

Pak ses na mû podívala

Tak jak ty to umí‰

Sáhl jsem ti do hrudi

A vyjmul tvoje srdce

Díval jsem se na nûj

Ze v‰ech stran

Pulzovalo mi v rukou

A já vûdûl Ïe mi nepatfií

Chtûl jsem ti ho vrátit

Ale nebylo kam

Bylas pryã

A já tam stál

S tv˘m umírajícím srdcem

V rukou

Ach boÏe!

Sám v temné noci

âas odejít
Najednou se zjevila

Asijská dívka ve vlajících 

‰átcích

Vím ihned, kdo to je

Rozbu‰í se mi srdce

Pfii‰la si pro mû a musíme 

spolu odejít

Nechá mû rozlouãit se

Nechá mû navléknout prsten 

mé Ïenû

A slíbit jí, Ïe se zase potkáme

Je trpûlivá, ví, Ïe jí neuteãu

Otoãím hlavu a vidím, Ïe dnes

slunce

nesvítí

Je ãas odejít



próza
ZdeÀka Kabelíková

Nostalgie ‰kolních let
„Jsem tady,“ zdraví mû Ïluté vese-

lé sluníãko na vchodov˘ch dve-

fiích dûtfiichovské základní ‰koly.

Vítá mû pokaÏdé, kdyÏ zaparkuji

na protûj‰í stranû u obchodu

a chystám se vyjít alejí prastar˘ch

lip aÏ ke kostelíãku, kde odpoãíva-

jí moji milí pfiíbuzní.

Usmívá se ostfie Ïlutou barvou

a nedovolí mnû hned tak odejít.

Oãi mnû sklouznou z jeho paprskÛ

do ‰irok˘ch oken levého pfiízemí.

Hledám mladou usmûvavou tváfi

na‰í první paní uãitelky. Ale oken-

ní tabulky jsou plné pestrobarev-

n˘ch podzimních dráãkÛ. Urãitû

ode‰la do ‰atny a sv˘m pfiívûtiv˘m

hlasem nás pobízí: „Pojìte, moje

poupátka, uÏ bude zvonit.“

To bylo krásn˘ch obrázkÛ, které

nám dokázala vykouzlit na tabuli

mezi písmenky! Tfiída byla její zá-

sluhou vÏdycky krásnû vyzdobe-

ná, útulná a ãistá - jako ze ‰katul-

ky. Vedle tabule stál stojan s lout-

kami a rekvizitami. Paní uãitelka

ãasto pouÏívala tûch mal˘ch dfie-

vûn˘ch kamarádÛ, aby upoutala

na‰i zatím je‰tû roztûkanou pozor-

nost a nenásilnû nás zasvûtila do

tajÛ poznání.

Ka‰párek v její útlé ruce odmûÀo-

val snaÏivé Ïáãky jedniãkou a ty

ménû úspû‰né povzbuzoval vese-

l˘mi fiíkankami. Napfiíklad:

„Franto, Franto, Frantíku, é ti

spadlo pod linku.“

Nejvíc jsme se tû‰ili na pohádkové

stfiedy. To vÏdycky pohádky z na‰í

ãítanky opravdu oÏívaly. My, malí

Ïáãci, jsme se stávali herci a stupí-

nek pfied tabulí se promûnil v diva-

delní podium. Vrcholem na‰eho

blaha bylo, kdyÏ nám paní uãitelka

dovolila, abychom s ní hráli pro své

spoluÏáky s dfievûn˘mi loutkami.

Ty dny jsme nevnímali konec vyu-

ãování a i ti nejdivoãej‰í, ktefií brali

‰atnu s posledním zvonûním úto-

kem, sedûli dál v lavicích s otevfie-

nou pusou a ãekali, jestli pohybli-

ví panáãci zaãnou novou hru.

Paní uãitelka to s námi ale nemûla

vÛbec jednoduché. Zvlá‰È kdyÏ se

na podzim roku 1955 objevila na

‰kole infekãní Ïloutenka a pár prv-

ÀáãkÛ mûlo po zame‰kan˘ch hodi-

nách co dohánût. Ona se v‰ak obr-

nila obdivuhodnou trpûlivostí. Pro

kaÏdého z nás si na‰la ãas, pûkné

slovo, pohlazení, porozumûní.

Na konci pololetí jsem obrátila své

vysvûdãení s velkou jedniãkou

a pod kulat˘m razítkem jsem si

pfieãetla: „Blanka ·uláková.“ Tak

se jmenovala ta dobrá víla, která

provázela na‰e první krÛãky za

poznáním v malé vesniãce pod

Sluneãnou. ·koda Ïe musela na‰i

‰kolu brzy opustit a vydat se na

svou dal‰í uãitelskou „‰taci“ -

snad do R˘mafiova a nebo do jiné

vísky v pohraniãí.

Zhluboka si oddechnu, opfiu se

o auto a mÛj zrak pomalu ‰plhá

k oknÛm v patfie. Tam, nás druháã-

ky, ãekala nová paní uãitelka. Ale

také o rok star‰í spoluÏáci - tfieÈáci.

·kola v Dûtfiichovû nad Bystfiicí

byla jen trojtfiídní.

Tabule v patfie uÏ nemûla tolik ob-

rázkÛ a paní uãitelka Chrásková

pfiistupovala k v˘uce mnohem váÏ-

nûji a i pfiísnûji. Pohádkové stfiedy

se nûkam ztratily a vzpomínky se

zúÏily na snahu o úhledné písmo

a na‰i zvídavost. „Co se to uãí star-

‰í spoluÏáci v fiadû u dvefií?“

Zato pan uãitel Klásek se urãitû

vryl do pamûti nejen v‰em ÏákÛm,

ale i rodiãÛm. To bylo pfiekvapení

a kouzlo pro v‰echny druháky

a tfieÈáky, kdyÏ vytáhl hned první

hodinu své husliãky a zahrál dvoj-

hlasnû nûkolik lidov˘ch písniãek.

Troufám si tvrdit, Ïe v‰ichni ‰ko-

láci sly‰eli Ïivû hrát tento hudební

nástroj poprvé v Ïivotû a v‰em ta-

ké jeho tóny uãarovaly.

A pan uãitel vyzkou‰el hned i na‰e

hlásky. Nejvíc se mu zalíbil ãist˘

soprán Maru‰ky ·afafiíkové. Jeho

housle zaãaly vyluzovat melodii

písnû „Andulko ·afáfiová“ a spo-

leãnû s Maru‰ãin˘m zpûvem nám

pfiipravily pfiímo koncertní ãíslo.

„Maru‰ko, bude‰ zpívat sólo na

besídce, má‰ pûkn˘ hlas a umí‰

spoustu písniãek,“ sly‰ím v duchu

nad‰en˘ hlas uãitele Kláska.

„Vy ostatní budete zpívat nûjaké

písnû spoleãnû,“ potû‰il i nás polí-

bené jen letmo hudební múzou.

Potom vyslovil pfiekvapivou otáz-

ku: „Chtûl by nûkdo umût hrát na

housle?“ OkamÏitû se zvedl les ru-

kou. A tak si pan uãitel zaãal vybí-

rat, protoÏe jak známo na housle

mÛÏe hrát jen ten, kdo má hudeb-

ní sluch.

Druh˘ den si pozval rodiãe vybra-

n˘ch dûtí. Dokázal i je nadchnout

a na chvíli vytrhnout od problémÛ

nastávající kolektivizace na venko-

vû a dovést k zamy‰lení, zda by ne-

bylo vhodné dát svému dítûti hu-

dební vzdûlání. Slíbil jim, Ïe s dût-

mi pfiipraví nûkolik hudebních vy-

stoupení a Ïe s nimi dokonce pfii-

praví divadelní pfiedstavení.

Uãitelova aktivita rozh˘bala stojaté

vody zájmu obãanÛ o ‰kolu a kul-

turní dûní v obci. Rodiãe vzájemnû

probírali první úspûchy dûtí ve hfie

na housle, tû‰ila je snaha jejich ra-

tolestí na vefiejn˘ch vystoupeních,

chválili uãitele za vztah k hudbû,

dûtem i k Ïivotu ve vesnici.

A my dûti jsme mûly radost z kaÏ-

dé písniãky s housliãkami pfii vyu-

ãování i z kaÏdé hodiny odpoledne,

kdy jsme stateãnû smyãcem vylu-

zovaly první tóny pod odborn˘m

vedením oblíbeného pedagoga.

BohuÏel - k na‰í dûtské lítosti

a velk˘m starostem rodiãÛ byl pan

uãitel Klásek nûkam pfieloÏen. Ti

Ïáci, ktefií chtûli dál pokraãovat ve

svém hudebním vzdûláním, muse-

li za ním jezdit aÏ do vzdáleného

Bruntálu.

„Mûla bych koneãnû vyrazit,“ pfie-

mítám ti‰e v mysli. V ruce tfiímám

kytici chryzantém a v kapse tisknu

svíãku se zápalkami. Zaãnu vní-

mat lidi u obchodu. Zvûdavû po

mnû pokukují. Îe by mû nûkdo po

tûch letech poznal? Zahledím se do

jejich tváfií ... ale zdají se mnû cizí.

Chci koneãnû rozh˘bat tûlo k chÛ-

zi. Nûjak to nejde, je‰tû ve vzpo-

mínkách nûco chybí!

Oãi uÏ ulpûly na oknech pfiímo

nad hlavním vchodem ‰koly.

„Jmenuji se Miroslav Zajíãek,

jsem vá‰ nov˘ fieditel a budu uãit

vás - ãtvrÈáky a páÈáky,“ sly‰ím

zvuãn˘ hlas uÏ zase v podvûdomí.

Urostl˘ energick˘ muÏ stojí pfied

fiadou vykulen˘ch dûtí a neuvûfii-

telnû rychle a zajímavû v‰echno

organizuje.

„âtvrÈáci, doplÀte si cviãení 

z uãebnice a my, páÈáci, jdeme na

rozbor slovní.“

„No tak, Honzo, urãi uÏ koneãnû

slovo „vãera“. To to trvá. Kdo mu

pomÛÏe?“ „âtvrÈáci,“ obrací zrak

k na‰í fiadû, „ví to nûkdo z vás?“

Rychle se pfiihlásím: „Prosím, pfií-

slovce.“

„No vidí‰, pfiines si Ïákovskou

kníÏku, má‰ jedniãku.“

„Kdo vypoãítá nejrychleji tento

pfiíklad z uãebnice, pfiijde mnû v˘-

sledek po‰eptat. Prvních pût dosta-

ne jedniãku,“ nabuzuje nás v hodi-

nû matematiky. Atmosféra ve tfiídû

houstne. Je skoro sly‰et, jak malé

mozky pracují.

V‰ichni si chtûjí vyzkou‰et pfiiblíÏit

se k uãitelovu uchu, b˘t v jeho blíz-

kosti a nasát tu nezmûrnou energii,

která vyzafiuje ze v‰ech jeho gest,

z celého jeho tûla a která se bez na-

‰eho vûdomí pfiená‰í i na nás.

ilustrace

Bez názvu Foto: Petr Václavek
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¤ada pfied tabulí nab˘vá na roz-

mûru.

„Dost,“ zavelí po chvíli fieditel.

„Tûm, co pfiíklad je‰tû nevypoãíta-

li, se to jistû podafií pfií‰tû,“ neopo-

mene povzbudit opozdilce.

KaÏdou vyuãovací hodinu, dá se

fiíci i minutu, máme pestrou a zají-

mavou. Stále nûco fie‰íme, tvofií-

me, vypracováváme —- prostû ne-

zahálíme.

„PáÈáci, budete malovat záti‰í 

s ovocem a my, miláãkové,“ hovo-

fií k na‰í fiadû, „si napí‰eme diktát.

Kdo jej zvládne bez jediné chyby,

mÛÏe zítra sbírat a rozdávat se‰ity

s úkoly.“

Kdybych aspoÀ byla nejlep‰í a mo-

hla úhlednû rovnat se‰ity na okraj

stolu pana fieditele, sly‰ím jako

dnes své tajné my‰lenky a doslova

cítím intenzitu své dûtské touhy.

„Ale co kdyÏ se spletu a vyhraje

Alena, Vlasta, a nebo dokonce

Dana?“ drmolím si ‰eptem.

„Musím peãlivû kontrolovat kaÏ-

dé písmenko, kaÏdou ãárku!“

Nûkolikrát byla má soustfiedû-

nost odmûnûna, ale mnohdy by-

ly mé spoluÏaãky úspû‰nûj‰í.

I s prohrou jsme se museli v‰ich-

ni nauãit vyrovnat.

Pan fieditel Zajíãek mûl ale po-

vzbuzení i pro ménû nadané dûti.

Dokázal pochválit napfiíklad jejich

manuální zruãnost a pracovitost.

Povûfioval je úkoly na ‰kolní za-

hradû, jejíÏ produkty pomáhaly

zpestfiovat jídelníãek ÏákÛm ‰koly.

Chystání a uklízení pomÛcek ze

‰kolního kabinetu byla dal‰í ãin-

nost z jeho zásobníku pedagogic-

k˘ch zku‰eností, kterou se snaÏil

zamûstnat a zabavit zvlá‰È nepo-

sedné dûti.

MoÏná se metody fieditele

Zajíãka mohou zdát dne‰ním od-

borníkÛm a pedagogÛm nevhod-

né, ale v mé pamûti navÏdy zÛ-

stane uãitelem s velk˘m U.

âlovûkem, kterého jsme respek-

tovali a zároveÀ milovali a s kte-

r˘m jsme se nikdy nenudili.

·koda. Poslední roãník v Trojtfií-

dní národní ‰kole v Dûtfiichovû

nad Bystfiicí jsem jiÏ nedokonãila.

Rodiãe se rozhodli odstûhovat do

velkého mûsta. Tam mû ãekala

velká anonymní ‰kola, 35 nezná-

m˘ch spoluÏákÛ a uãitel, kter˘ bû-

hem vyuãovací hodiny sotva staãil

projít tfiídu, vysvûtlit novou látku

a vyzkou‰et pár ÏákÛ.

Sluníãko na vchodov˘ch dvefiích

‰koly mnû hází poslední pozdrav

na rozlouãenou.

„Je‰tû jsem tady a je‰tû se mohu

smát na v‰echny ty malé i velké

v na‰í vesnici.“

Otáãím se, odcházím a fiíkám si:

„Kdybych tû tu pfií‰tû nena‰la,

moc by mû to mrzelo - tak se drÏ!

Pozvánka na pohádku
Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen mûsta R˘mafiova

srdeãnû zve dûti, studenty i dospûlé na hezkou po-
hádku pod názvem Rará‰kové. Pfiijìte v‰ichni, kte-

fií máte rádi pohádky, odnauãit dceru‰ky bohaté selky

‰i‰lat a drÏet palce nebojácné Haniãce. Také se do-

zvíte, kdo jsou ãerní a bílí rará‰kové. Pfiedstavení po-

hádky zahraje Mahen pfied ‰kolními prázdninami

v pondûlí 26. ãervna 2006 v 17 hodin v Mûstském

kinû R˘mafiov.

Vstupné pro dûti a studenty je 20 Kã, pro dospûlé 

25 Kã. Vstupenky zakoupíte u pokladny kina. 

Srdeãnû zvou herci divadla Mahen

Kam na v˘let

K ¤ídeãské myslivnû a Oltáfinímu kameni
Z R˘mafiova se nejlépe dostanete

k ¤ídeãské myslivnû z Paseky.

Tato obec, pfiíslu‰ející kdysi k so-

vineckému hradu, je dnes spí‰e

známá Sanatoriem Paseka, po-

staven˘m nad obcí, na jihozápad-

ním úboãí Karlovského vrchu,

v letech I. svûtové války. Pase-

kou protéká fiíãka Tepliãka, pra-

menící v lukách pod Jifiíkovem.

Svojí vodou zásobuje Tepliãka

i pasecké koupali‰tû, známé

mnoh˘m R˘mafiovákÛm. Ke

koupali‰ti, vzdálenému asi kilo-

metr od autobusové zastávky, do-

jdeme kolem barokního kostela

sv. Kunhuty. Koupali‰tû leÏí 

v údolí u místní silnice, která ve-

de do Paseckého Îlebu, a za ním

se pak ‰plhá úboãím kopce

Vysoká Roudná aÏ do Huzové.

O kus dále za koupali‰tûm stojí

pfii silnici Pasecká myslivna, ko-

lem níÏ prochází ãervená turistic-

ká znaãka. Podle rozcestníku

mÛÏeme zjistit, Ïe je odtud vlevo

na sever moÏné dojít po 6 km do

Sovince. Pokud pÛjdeme vpravo

k jihov˘chodu, dojdeme po 4 km

k ¤ídeãské myslivnû. Tam nás

pfiivede lesní asfaltka, kolem níÏ

rostou spousty konvalinek a kte-

rá v tûchto místech vede po jiho-

západní hranici Pfiírodního parku

Sovinecko.

Úpravné stavení ¤ídeãské mys-

livny stojící na pokraji lesa je ob-

klopené mnoÏstvím zajímav˘ch

kefiÛ a stromÛ. U vzrostl˘ch lip

a dubÛ najdeme i malé jezírko

a pfiíjemné odpoãívadlo s dalek˘-

mi v˘hledy do roviny severní

Hané. Je zde i rozcestí turistic-

k˘ch cest. S ãervenou znaãkou,

po které je moÏné dojít do

·ternberku, se tu potkávají znaã-

ky modrá a Ïlutá, které sem ve-

dou od vlakové zastávky v neda-

lek˘ch Mladûjovicích. Obû tyto

znaãky je‰tû spolu pokraãují o ki-

lometr dále k místu zvanému

Sterlisko, kde se rozejdou. Po

Ïluté znaãce je moÏné pfies

Mutkov a Huzovou dorazit aÏ do

Dûtfiichova nad Bystfiicí, modré

znaãení vede pfies Chabiãov

a Dolní Îleb do ·ternberku.

PÛjdeme-li od Sterliska po mod-

ré znaãce, dovede nás lesní sil-

niãka asi po pÛl kilometru

k Oltáfinímu kameni. Zdej‰í zají-

mavost, rozmûrn˘ ãtvercov˘ ká-

men pfiipomínající obûtní oltáfi, je

skoro tfii ãtvrtû metru vysok˘, ob-

rostl˘ mechem a leÏí v lese pár

metrÛ pod svahem silnice. Zdá

se, Ïe jeho pÛvod a úãel pro nás

zÛstane tajemstvím.

V publikaci vydané Moravskou

expedicí 2001 a nazvané Památ-
ky, které pláãou uvádí pfierovsk˘

inÏen˘r P. Kováfi, jehoÏ koníã-

kem je bádání o kamenech, Ïe pfii

podrobném zkoumání tohoto ka-

mene objevil v jednom rohu na

vrchní stranû zajímavé znaky.

Zda v‰ak místa slouÏila k nûja-

k˘m obfiadÛm a kdy to bylo, se

zfiejmû uÏ nedozvíme.

Od Oltáfiního kamene se vrátíme

na Sterlisko, abychom odtud vy-

stoupali po Ïluté znaãce na zales-

nûn˘ dvojvrchol Vysoké Roudné

se stoÏárem signálního pfievadû-

ãe. Odtud je to necelé dva kilo-

metry do obce Mutkov, která

kdysi slouÏívala jako stráÏní ves.

Cestou se pak mÛÏeme zastavit

v místní hospÛdce na malé ob-

ãerstvení. Po u‰l˘ch 11 km

z Paseky a zdolaném pfiev˘‰ení

350 m od ¤ídeãské myslivny si

to zaslouÏíme. Do R˘mafiova se

odtud dostaneme autobusem, vy-

trvalci mohou dojít pû‰ky aÏ do

Huzové. Zdej‰ím územím vede

i cyklostezka ã. 6105 z Huzové

pfies Mutkov a ¤ídeãskou mysli-

vnu do ·ternberka. Na popisova-

n˘ v˘let se mÛÏete vydat s ma-

pou Klubu ãesk˘ch turistÛ ã. 56

- Nízk˘ Jeseník. Pfiejeme vám

pfiíjemnou cestu. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parováOltáfiní kámen (¤ídeã) Repro: Památky, které pláãou (2001)
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel v Albrechticích u R˘mafiova
Albrechtice u R˘mafiova leÏí 

5,5 km jihov˘chodnû od R˘ma-

fiova, podél Albrechtického poto-

ka, protékajícího ‰irok˘m mûl-

k˘m údolím. PÛvodnû zemûdûl-

ská vesnice dnes z vût‰í ãásti slou-

Ïí pro rekreaãní bydlení.

Vût‰ina pramenÛ uvádí, Ïe koloni-

zaãní ves je poprvé pfiipomínána

roku 1320 jako léno olomoucké-

ho biskupa, Ïe pfiipadla k sovine-

ckému panství a náleÏela k nûmu

aÏ do zru‰ení patrimoniální sprá-

vy. Pouze v knize Erinnerungen
an der Heimatkreis Romerstadt/
Altvater se uvádí, Ïe zaloÏení 

a osídlení Albrechtic sahá aÏ do

roku 1120: „A pfiedev‰ím za bis-

kupa Bruna ze Schaumburgu-

Holsteinu v roce 1245 bylo osíd-

lení zvlá‰tû podporováno.

Osídlenci pfiicházeli ze v‰ech

konãin Nûmecka a byli to pfiede-

v‰ím horníci, ktefií se zde usídlili,

neboÈ se v této krajinû nacházely

v hodné mífie drahé kovy.“

Albrechtice se uvádûjí v listinû

o pfiedání enklávy biskupství olo-

mouckého novû vzniklé litomy‰l-

ské diecézi z roku 1351 jako

Albertivilla zvaná ve star‰ím rejs-

tfiíku z roku 1326 Albrechtsdorf.

V husitsk˘ch válkách okolo roku

1422 byly Albrechtice skoro zni-

ãeny a pfie‰ly k panství Sovinec,

kde byl pod Kobylkou z Kobylího

zaveden protestantismus. Na po-

ãátku 16. století se ves uvádí jako

pustá, roku 1554 znovu osídlená.

Jin˘ pramen uvádí, Ïe ves zpustla

1468 (po uherském taÏení

z Olomouce na Nisko), po roce

1545 byla znovu obnovena pod

jménem Helvíkov. Roku 1576 se

uÏívá název Albrechtice aneb

Helvikov, 1616 Helvíkov.

Po ztracené bitvû na Bílé hofie

a bûhem protireformace chybûla

protestantÛm ochrana majitele

panství. Panství Sovinec bylo ro-

ku 1622 odebráno protestantské-

mu majiteli panství Kobylkovi

star‰ímu ze Schonwiesen a bylo

pfiedáno prÛkopníkovi katolicis-

mu kníÏeti Karlovi z Lichtenstei-

nu a v roce 1623 fiádu nûmeck˘ch

rytífiÛ. V roce 1751 ves po‰kodil

poÏár.

O ‰kole se literatura zmiÀuje aÏ

v roce 1789, kdy byla v bytû uãi-

tele, 1896 byla postavena samo-

statná ‰kola.

O Albrechticích se v literatufie ho-

vofií jako o farním místû jiÏ 1351,

o fafie samotné je první zmínka aÏ

1665, kdy byla po zpustnutí vsi

znovu obnovena. V roce 1797 by-

la (na náklady fiádu) uprostfied

vesnice postavena nová fara.

V roce 1609 mûla ves 31 obyva-

tel, v roce 1793 - 323 obyvatel,

1854 - 300 obyvatel, 1930 - 315

(z toho 309 NûmcÛ, 2 âe‰i, 4 jiné

národnosti). V roce 1951 zde Ïilo

jen 151 obyvatel. Vesnice tûÏce

doplatila na nerozumná vyhnání

NûmcÛ v letech 1945 - 7.

Albrechtice se v prÛbûhu let obje-

vují pod nûkolika názvy: Hedvi-

kov, Helwikow, Helvikov, Helví-

kov (po Helwigovi), Olbersdorf,

Albrechtczdorf, Albrechtsdorf

(ves Albrechtova - podle záznamu

ve farním archivu byl Albrecht

syn lokátora, název asi po manovi

biskupa Bruna - zemfiel 1284),

Albertivilla (Alberti villa). Od ro-

ku 1949 se ves jmenuje Al-

brechtice u R˘mafiova, v roce

1964 byla slouãena s Bfiidliãnou.

V‰echny prameny s v˘jimkou

jednoho se o kostele zmiÀují aÏ od

roku 1351, pouze jedna kniha 

uvádí, Ïe Albrechtice mûly kostel

jiÏ v roce 1213; tehdy patfiil k pan-

ství stráleckému. Byl to kostel

dfievûn˘ a stál na místû pozdûj‰í

farní stodoly. V roce 1655 posta-

vily Albrechtice nov˘ kostel a po

jeho vysvûcení faráfiem z Jifiíkova

dostaly vlastního katolického fa-

ráfie a byly samostatnou farností.

Bfiidliãná a Stránské byly svûfieny

Albrechticím jako vedlej‰í koste-

ly. Svûdãí o tom i farní stezka pfies

pole z Albrechtic do Bfiidliãné.

Od roku 1655 patfiil kostel fiádu

nûmeck˘ch rytífiÛ; podle jin˘ch

pramenÛ uÏ od roku 1623. V roce

1672 jsou Albrechtice uvádûny ja-

ko farnost s filiálkami v dominiu

Sovinec fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ.

K farnosti patfiily tfii kostely:

v Albrechticích, Bfiidliãné a Strán-

ském.

Údaje ze zpráv o kostele z roku

2000 se li‰í: Kostel se sice pfiipo-

míná jiÏ roku 1351, je v‰ak jistû

star‰í. Asi roku 1655 byl baroki-

zován a po poÏáru znova vystaven

roku 1752 - „z dobrého materiálu

pfiestavûn ... celá budova pokryta

‰indeli“. Kostel shofiel neopatr-

ností církevního otce v noci sv.

·tûpána 1751. JiÏ v následujícím

roce byl postaven nov˘ na stej-

ném místû, totiÏ na starém hfibito-

vû (nov˘ byl od roku 1835 vedle).

Hosák se zmiÀuje, Ïe farní kostel

z roku 1351 byl poãítán k dûkan-

ství úsovskému, v letech 1492 -

1616 k Sovinci.

V 19. století byly v kostele dûlány

dal‰í úpravy. Jednou z nich je ve-

stavení hudební kruchty v západ-

ní ãásti kostela.

Kostel stojí uprostfied hfibitova.

Podélná jednolodní sálová stavba

má podobu latinského kfiíÏe, 

ukonãená je mûlkou apsidou,

k níÏ se na v˘chodní stranû pfiipo-

juje sakristie ãtvercového pÛdory-

su. Obdobné protilehlé apsidy pro

boãní oltáfie roz‰ifiují také prostor

v pfiíãné ose boãních zdí (neobvy-

klé!) i na západní stranû v ose

vstupního prÛãelí, kde je apsida

zasunuta do nízkého rizalitu. Nad

ním se zvedá hranolová zvonice.

VûÏ je zakonãena kopulí. Na jed-

nom boku v tûle stavby je vstup

na barokní zvonici vfietenov˘m

schodi‰tûm a na opaãné stranû

válcová pfiedsíÀ boãního vstupu.

Ve v˘chodní ãásti budovy mÛÏe-

me vstoupit do sakristie.

Na stropû jsou zachovalé fresky

s figurálními motivy, Ïádná litera-

tura se v‰ak o dobû jejich vzniku

ani o autorovi nezmiÀuje. Fresky

jsou rozmístûny symetricky po

celé plo‰e stropu, oddûleny od se-

be ãtyfimi stejn˘mi pásy s nápisy

AIR a IHS. Nad hlavním oltáfiem

je nejvût‰í freska s Marií, Kristem

a Janem Kfititelem. Nad freskou

ãteme nápis: KOMMET ZU MIR

ALLE DIE IHR MUHSELIG

UND BEI BELADEN SEID!

MATH 11,28 (u Matou‰e zní:

PojdteÏ ke mne v‰ickni, ktefiíÏ

pracujete a obtíÏeni jste, a já vám

odpoãinutí dám ...).

V dal‰ím pásu je uprostfied freska

se dvûma andûly a beránkem, po

stranách Panna Marie. V následu-

jícím pásu jsou uprostfied v ovál-

n˘ch freskách vyobrazeni ãtyfii 

evangelisté: Jan s orlem, Luká‰

s volkem, Marek se lvem

a Matou‰ s andûlem. Toto vyobra-

zení je nad stfiedem kostela. Po

stranách nad boãními oltáfii jsou

dvû pÛlkruhové fresky. Na pravé

Panna Marie s Josefem a JeÏí-

‰kem, ke kter˘m pfiicházejí lidé

s dary, naproti vidíme Pannu

Marii, Josefa a JeÏí‰ka, kter˘m se

klaní tfii králové. V posledním pá-

su se nachází uprostfied oválná

freska s andûly hrajícími na hu-

dební nástroje, po stranách men‰í

oválné vyobrazení, jedna freska

s rytífiem ve zbroji, s meãem a hel-

mou, druhá se star˘m muÏem

s kvûtinami.

Inventáfi z roku 1800 zmiÀuje ol-

táfi svaté Trojice s dfievûn˘m rá-

mem, malífi je neznám˘. Vpravo

stojí mal˘ oltáfi sv. Jana Nepo-

muckého, lev˘ je zasvûcen Anto-

nínu Paduánskému. Malífi obou

oltáfiních obrazÛ je rovnûÏ nezná-

m˘. Dále inventáfi uvádí mon-

strance, ciborium, kalich, svícen,

tácky, kfiíÏe pouÏívané pfii pohfibu,

kfiíÏe na oltáfiích, ‰est obrazÛ, dva

zvony a dal‰í pfiedmûty ze dfieva,

cínu a mosazi.

Popis kostela z roku 1862 uvádí,

Ïe se v kostele nacházejí tfii oltáfie.Kostel z v˘chodní strany

Prav˘ boãní oltáfi
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Po stranách sv. Jana Nepomuc-

kého a sv. Antonína Paduánského

a vysok˘ hlavní oltáfi v ãele lodi.

Dále pak jmenuje vyzdobenou

kfititelnici, na kÛru varhany s nû-

kolika hudebními nástroji, na vûÏi

dva malé zvony (k nimÏ v roce

1821 pfiibyl tfietí zvon) a kfiíÏovou

cestu v obrazech. Z roku 1885 po-

chází zmínka o vytvofiení nové

kfiíÏové cesty v Albrechticích

a sousedním Stránském.

V roce 1910 byly pofiízeny nové

varhany od firmy bratfií Riegero-

v˘ch a v roce 1918 nové varhanní

pí‰Èaly. Staré se musely odevzdat

za války. Roku 1910 byl kostel

vymalován podle plánu firmy

Josef Hubsch z Prahy a vydláÏdûn

firmou Josef Brodsk˘ z Kret-

herein.

V roce 1913 Spolek svaté Terezie

postavil v kostele tfii nové oltáfie.

Stavbu zdÛvodnil takto: „Hlavní

vysok˘ oltáfi, kter˘ byl v roce

1856 zhotoven stolafiem, je velmi

mal˘ a goticky zamûfien˘, pfii-

ãemÏ kostel je vybudován v ro-

mánském stylu. Star˘ oltáfi nemá

ve skuteãnosti Ïádnou cenu.

Mensa je v dobrém stavu a muÏe

b˘t pouÏita k novému oltáfii.

Jeden z boãních oltáfiÛ je o hodnû

vet‰í neÏ hlavní oltáfi, je velmi sta-

r˘ a zcela zpuchfiel˘. Druh˘ oltáfi

není vÛbec oltáfi, stojí ve zcela ji-

ném smûru ... je to jenom zdûn˘

základ pro sochu Matky BoÏí

Lurdské. Z tûchto dÛvodÛ jsou

nové oltáfie pro farní kostel velmi

nezbytné. Tfii nové oltáfie mají b˘t

provedeny podle pfiedloÏen˘ch

kreseb firmy Josef Schmalzel

v St. Utrich - Groden.“ Do jedno-

ho z boãních oltáfiÛ byl zabudo-

ván svat˘ hrob: „Na místû, kde

má b˘t boãní oltáfi, stojí v cestû

velká bedna se sv. hrobem, proto

musí b˘t odstranûna a sv. hrob za-

budován do boãního oltáfie.“ V ro-

ce 1925 byly vysvûceny nové

zvony.

V roce 1994 se zmiÀuje Bohumil

Samek o vnitfiním zafiízení - ‰esti

klasicistních cínov˘ch oltáfiních

svícnech a zvonu z roku 1752, za-

vû‰eném ve zvonici, kter˘ ulil

Valerius Obletter. Toto zafiízení

v kostele dnes jiÏ není.

Vlastníkem kostela je v souãas-

nosti církev fiímskokatolická.

Literatura uvádí, Ïe podle nápisu

na vstupních dvefiích K+M+B

1968 a 1969 byl kostel je‰tû

v tûchto letech v provozu. Na dve-

fiích je v‰ak napsán letopoãet

1963. Podle nûkter˘ch místních

obyvatel byl kostel funkãní je‰tû

v roce 1970 nebo 1971, podle ji-

n˘ch je‰tû 1975. Pan faráfi

v Bfiidliãné se pfiiklání k dobû 

okolo roku 1975.

Technick˘ stav kostela je v sou-

ãasné dobû havarijní vlivem neú-

drÏby, stfiecha je po‰kozená, inter-

iér zniãen˘, nûkterá okna jsou vy-

tluãená. Fara je zbofiená a kostel

byl jiÏ nûkolikrát násilnû otevfien

a devastován.

V interiéru kostela vidíme dosud

dfievûné lavice, prázdné rámy

z kfiíÏové cesty, boãní oltáfie

a hlavní oltáfi, kazatelnu, zpovûd-

nice, polámané tyãe a korouhve.

V‰e je zdevastováno, ãásti oltáfiÛ

jsou polámány, obrazy a sochy

chybí. V pravém boãním oltáfii se

zachovalo jen neoromantické boÏí

tûlo ãi hrob ukryt˘ za deskou le-

vého boãního oltáfie. Práce je nej-

v˘‰e z 19. století, jedná se o sád-

rov˘ korpus s pozadím z tuhého

papíru polepeného barevn˘mi

brou‰en˘mi sklíãky. DlaÏdice

jsou na nûkolika místech vytrhány

(zfiejmû zde bylo kopáno).

Sakristie je prázdná, je zde jen nû-

kolik plesniv˘ch alb.

Chrám je dosud v obnovitelném

stavu ãi alespoÀ schopn˘ dlouho-

dobého zakonzervování po jist˘ch

úpravách. Je zde vidût velmi jasn˘

rozdíl v péãi o památky v okrsku

R˘mafiova (viz Stránské s podstat-

nû ménû hodnotnou a ménû starou

stavbou a hfibitovem) a Bfiidliãné.

Odhad nákladu na obnovu kostela

ãiní 5 milionÛ korun.

Hfibitov je ukázkou hrÛzné devas-

tace, márnice má propadl˘ strop,

kovové kfiíÏe jsou polámány, stej-

nû jako kamenné náhrobky. Cel˘

hfibitov je porostl˘ náletem mla-

d˘ch javorÛ. Na hfibitovû se jiÏ

nepohfibívá, ale mÛÏeme zde vidût

nûkolik pováleãn˘ch hrobÛ.

Kolem b˘valého hfibitova je zeì

z lomového kamene, vymezující

areál. Na mnoha místech je rozbo-

fiená. Zeì pfieru‰uje zdûná omíta-

ná brána s prkenn˘mi vraty. Nad

odboãkou ze silnice ke hfibitovu

stojí udrÏovaná kapliãka, nedávno

obnovená místními lidmi. Je vy-

zdobena nûkolika barvotisky 

a úlomky z litinov˘ch náhrobních

kfiíÏÛ s Kristov˘m tûlem.

Mgr. Kamila H˘Ïová

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Úfiad moravskoslezského zmocnûnce vlády zprovoznil nov˘ informaãní web
O ãinnosti kanceláfie zmocnûnce vlády pro

Moravskoslezsk˘ kraj Petra Wolfa a moÏnosti

ãerpání penûz z vládních i evropsk˘ch dotací

se mohou podniky, podnikatelé, starostové

i obãané od tohoto t˘dne jednodu‰e informo-

vat pfies internetovou stránku. Na adrese

www.zmocnenec-vlady.cz najdou zájemci zá-

kladní údaje o úfiadu zmocnûnce, pfiehled ãin-

ností a fiadu uÏiteãn˘ch odkazÛ. Tato moÏnost

kontaktu s úfiadem zmocnûnce v Moravsko-

slezském kraji dosud chybûla a informace

o kompetencích byly dostupné pouze na strán-

kách Ministerstva pro místní rozvoj âR, kam

ãinnost zmocnûncÛ vlády na Moravû, ve

Slezsku a také v severních âechách a na jiÏní

Moravû spadá. „Doplnili jsme v rekordnû krát-
kém ãase necel˘ch dvou t˘dnÛ komunikaãní
kanál, kter˘ je pfiehledn˘ a usnadní lidem ori-
entaci v tom, co dûlám a co mÛÏu pro region
zafiídit,“ vysvûtlil P. Wolf.

Nové internetové stránky by mûly pfiedev‰ím

odstranit nejasnosti v tom, co vlastnû mohou

lidé od zmocnûnce Ïádat a jakou pomoc je jim

schopen reálnû zajistit. „âasto jsem se setká-

val s tím, Ïe napfiíklad men‰í podnikatelé vÛ-
bec netu‰ili, Ïe se na mû mohou obracet, pokud
se chtûjí napfiíklad pfiihlásit o dotace. Na dru-
hé stranû ale do kanceláfie volá fiada obãanÛ,
ktefií oãekávají sociální pomoc a jsou zklama-
ní, Ïe toto není má práce,“ vysvûtlil zmocnû-

nec. Podle nûj je nutné, aby úfiad roz‰ífiil ko-

munikaci s podniky, podnikateli, obcemi a ob-

ãany, ale musí jít o komunikaci efektivní.

„KdyÏ napfiíklad starostové projdou sadu úda-
jÛ na webu, dokáÏí si lépe definovat, s jak˘mi
dotacemi pracujeme a co jim mÛÏeme nabíd-
nout. Pfiijdou pak s jasn˘m cílem a v‰e se
urychlí,“ dodal.

Novû zprovoznûn˘ web se bude postupnû roz-

rÛstat. V krátké dobû by mûla napfiíklad pfiib˘t

moÏnost jednoduchého kontaktu pfii sjednává-

ní schÛzek s kanceláfií zmocnûnce.

Zmocnûnec vlády P. Wolf má na starost fie‰ení

problémÛ spojen˘ch s útlumem prÛmyslu,

s nezamûstnaností, obnovou Ïivotního prostfie-

dí a celkov˘m zlep‰ením Ïivota v kraji. V jeho

kompetenci je získávání penûz ze zdrojÛ

Evropské unie a tzv. dotaãních titulÛ jednotli-

v˘ch ministerstev. Aktuální je zejména moÏ-

nost ãerpání z dotaãního titulu pro revitalizaci

Moravskoslezského kraje. Obce a podniky

v Moravskoslezském kraji, které zdûdily úze-

mí s ekologickou zátûÏí z minul˘ch let, si bu-

dou moci rozdûlit dvû miliardy korun ze stát-

ního rozpoãtu. Vláda by mûla uvolnit na Ïá-

dost zmocnûnce vlády P. Wolfa na pfielomu

ãervna a ãervence tzv. druhou tran‰i na sanaã-

ní a rekultivaãní projekty. Pfiipraveno je zatím

17 projektÛ v celkové hodnotû asi 1,5 miliardy

korun. Dal‰í projekty je moÏné doplnit.

Zmocnûnec P. Wolf je ve funkci od 1. dubna

leto‰ního roku. Vedle obnovy Ïivotního pro-

stfiedí se chce soustfiedit pfiedev‰ím na pomoc

malému a stfiednímu podnikání, na zv˘‰ení

ãerpání dotaãních titulÛ EU a státu pro obce

v Moravskoslezském kraji, na zastavení odlivu

mlad˘ch profesionálÛ a na revitalizaci panelo-

v˘ch obydlí v kraji. (red.)

Adresa kanceláfie:
Veleslavínova 4/1002, Ostrava
Telefon: 596 110 544, Mobil: 731 628 298

Pohled z kúru na hlavní oltáfi Fota: Kamila H˘Ïová
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Seriál

Nebojte se první pomoci (11. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Masivní krvácení
Pfii kaÏdém krvácení dochází k úniku krve

poru‰enou cévní stûnou do prostoru mimo

krevní fieãi‰tû. Masivní krvácení ohroÏuje Ïi-

vot bûhem nûkolika minut.

Rozdûlení masivních krvácení:

- zevní krvácení (z viditeln˘ch ran)

- vnitfiní krvácení (do tûlesn˘ch dutin)

- krvácení z tûlesn˘ch otvorÛ

Masivní zevní krvácení
Zpravidla se jedná o kombinované tepenné

a Ïilní krvácení. Pfiíãinou jsou rány v‰eho

druhu. Nejvíce krvácí rány fiezné, nejménû

rány zhmoÏdûné.

Pfiíznaky:
- krev stfiíká nebo intenzivnû vytéká

- postiÏen˘ je bled˘

- odûv je prosákl˘, na zemi krvavá kaluÏ

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
Nedostateãné mnoÏství kolující krve nedo-

káÏe zajistit dostateãn˘ pfienos kyslíku. To

má za následek rozvoj ‰oku, pfii jehoÏ pro-

hlubování dojde ke smrti.

Postup první pomoci

Stlaãení prsty pfiímo v ránû pfiedstavuje nej-

rychlej‰í a zpravidla velmi úãinné nouzové

opatfiení. Prsty lze obalit látkou (obvaz,

ãtverec, ãist˘ kapesník). Pfii krvácení na kr-

ku je stlaãení rány jedin˘m moÏn˘m fie‰e-

ním. Je nutno s ním vytrvat do pfiedání pa-

cienta.

Pfii krvácení z horní konãetiny je prvním 

opatfiením její zdviÏení. Po nûm následuje

pfiiloÏení ‰krtidla nebo vyuÏití tlakového bo-

du. ·krtidlo je provizorním opatfiením umoÏ-

Àujícím pfiiloÏení obvazu, nutn˘m v pfiípadû

jediného zachránce. K za‰krcení je nutno

pouÏít ‰irok˘ a elastick˘ materiál. ·krtidlo

lze pouÏít na paÏi a stehnû. Na bérci a pfied-

loktí jsou dvû kosti, proto je staÏení málo 

úãinné. Definitivním fie‰ením je pfiiloÏení

kompresivního obvazu. Do rány se vloÏí tla-

kov˘ pol‰táfiek, pfiípadnû svitek obvazu, poté

se cirkulárními otáãkami pfiipevní. Po pfiilo-

Ïení obvazu zajistíme zv˘‰enou polohu kon-

ãetiny a uvolníme ‰krtidlo. V̆ sledek zkon-

trolujeme. Pokud obvaz prosakuje, pfiidáme

dal‰í obinadlo. KdyÏ nestaãí ani to, fie‰íme

problém trval˘m pfiiloÏením ‰krtidla (ãas pfii-

loÏení zaznamenáme).

âeho chceme docílit?
Zabránit dal‰ím krevním ztrátám, pfiípadnû je

omezit.

Vût‰ina pfiíruãek varuje pfied pouÏitím ‰krti-

del z dÛvodu moÏného po‰kození nervÛ nebo

odumfiení konãetiny v dÛsledku dlouhodobé-

ho zataÏení. Pfii pouÏití správn˘ch materiálÛ

v‰ak po‰kození nervu nehrozí. Dlouhodobé

zataÏení dnes jiÏ nepfiichází v úvahu.

Záchranná sluÏba zranûného zpravidla pfie-

vezme do patnácti minut.

O Ïivotû nerozhoduje sterilita obvazu, ale za-

stavení krvácení. Na pfiiloÏení ‰krtidla se ne-

umírá, na vykrvácení ano. Jako ‰krtidla lze

pouÏít pouze ‰iroké, pokud moÏno pruÏné

materiály.

Kompresivní obvaz lze vylep‰it elastick˘m

obinadlem. Pfii krvácení z poranûn˘ch kfieão-

v˘ch Ïil má ‰krtidlo pfiiloÏené na l˘tku za ná-

sledek podstatné zhor‰ení stavu. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

otevfien˘ dopis starostovi mûsta
Jako ãlen âSSD a pfiedseda MO

âSSD se cítím b˘t povinen rea-

govat na názor pana Romana

Karla uvefiejnûn˘ v R˘mafiov-

ském horizontu ã. 10/2006.

âlenové na‰í strany jsou rozho-

fiãeni tvrzeními obsaÏen˘mi

v ãlánku pana Romana Karla,

kter˘ sná‰í na âSSD ‰pínu a dûs.

Nevím, kde se v panu Karlovi

bere taková zloba a zaujatost vÛ-

ãi âSSD. ·koda, Ïe se nezab˘vá-

te tûmi, ktefií doporuãovali pány

KoÏené, Stehlíky a dal‰í „super-

manaÏery“, ktefií pfiedvedli, co

umí pro âeskou republiku vy-

tvofiit.

K názoru pana R. Karla, Ïe vlád-

noucí âSSD je strana, která jiÏ

osm let páchá na vlastním oby-

vatelstvu ‰ílené pokusy, bych rád

odpovûdûl pouze nûkolika fakty:

v minulém roce vzrostl HDP

o 6 %, coÏ je nejlep‰í v˘sledek

v historii âR, od roku 2000

vzrostla prÛmyslová v˘roba

o polovinu, zahraniãní obchod

mûl v roce 2005 poprvé v histo-

rii âR pfiebytek ve v˘‰i 42 mili-

ard Kã, v objemu zahraniãních

investic pfiepoãten˘ch na jedno-

ho obyvatele je dnes âR nejús-

pû‰nûj‰í zemí regionu stfiední

a v˘chodní Evropy, inflaci pohy-

bující se v roce 1998 kolem 11%

se v následujícím roce podafiilo

srazit na 2 %, v oblasti ‰kolství

se za osmileté období poãet vy-

soko‰kolákÛ v˘znamnû zv˘‰il ze

188 tisíc v roce 1998 na leto‰-

ních 320 tisíc, a tak bych podlo-

Ïen˘mi fakty mohl pokraãovat

v makroekonomice dál. Pfiipo-

menu ale jen to, co se t˘ká in-

vestic v na‰em mûstû za uplynu-

lé období: kanalizace R˘mafiov,

vodovod Jamartice, regenerace

sídli‰tû Pfiíkopy, oprava silnice

Harachov, ·kolní ul. Janovice,

pÛdní vestavby Bartákova,

Divadelní, âapkova, Horno-

mûstská, bytov˘ dÛm tfi. HrdinÛ,

sítû ul. Kvûtná, sítû RD Kvûtná,

sítû RD Komenského, umûlá le-

dová plocha, závlahov˘ systém

na hfii‰ti... jsou to desítky milionÛ

korun z dotaãních titulÛ. Ke kau-

zám Kato atd. mohu konstatovat

jen to, Ïe tyto pfiípady byly fie‰e-

ny soudnû a lidé, kter˘m byla vi-

na prokázána, byli potrestáni.

K pfiedvolebním plakátÛm a je-

jich v˘lepu: âSSD najala na ce-

lorepublikov˘ v˘lep agenturu,

která zaji‰Èuje kompletní servis,

v na‰em mûstû provádíme v˘lep

prostfiednictvím placené inzerce

SVâ. Ve vûci t˘kající se úfiední

desky v Libinû se nemohu vyjád-

fiit, zda OÚ povolil v˘lep plaká-

tÛ.

Vá‰ pfiedpoklad, Ïe âSSD nafiídí

v‰em lidem vylepovat své re-

klamní plakáty do oken domÛ,

povaÏuji za nereáln˘, protoÏe

âSSD je stranou demokratickou,

vyznávající demokratické prin-

cipy.

Poznámka autora, Ïe není voli-

ãem âSSD, je zcela zbyteãná,

z obsahu ãlánku to musí b˘t kaÏ-

dému jasné. 

Ing. Jaroslav KALA,

pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

Chrámov˘ sbor Bfiidliãná na festivalu v Nechanicích
O víkendu 27. - 28. 5. se Chrámov˘ sbor

Bfiidliãná zúãastnil Festiválku 2006 - XI. set-

kání komorních pûveck˘ch sborÛ v Nechani-

cích u Hradce Králové za úãasti dal‰ích sborÛ:

BONA VITA Hofiice, CANTARINA Praha,

CANTUS ChoceÀ, CANTUS FEMINAE

Nechanice, INTERMEZZO M‰eno, KAMU-

FLÁÎ Brno, KLÍâEK Praha, ORFEUS Par-

dubice, CANTUS Jaromûfi a MAIDSTONE

SINGERS Anglie. V sobotu po slavnostním

zahájení ve ·trosov˘ch sadech v Nechanicích

následoval koncert duchovní hudby v místním

kostele a kostelích v pfiilehl˘ch obcích. Veãer

v 19 hodin se sbory pfiedstavily na galakoncer-

tu v Kulturním domû v Nechanicích. V nedûli

dopoledne probûhlo tradiãní zámecké matiné

na zámku Hrádek u Nechanic. Celé dva dny se

zpívalo a zpívalo. Potû‰ilo nás, Ïe jsme ve vel-

ké konkurenci obstáli, a motivovalo nás to

k dal‰í práci ve sboru. Ujistili jsme se, Ïe mÛ-

Ïeme vystupovat i za hranicemi Bfiidliãné, je-

jíÏ polohu jsme museli upfiesÀovat mûstem

Bruntál a byli rádi, kdyÏ vût‰ina mûsto Bruntál

zafiadila správnû do na‰eho kraje. Na názory,

Ïe bychom se uÏ koneãnû mûli nûjak pojme-

novat, jsme z recese odpovídali „BERNARDI-

NI DI Bfiidliãná“. Tak kdyby jste snad nûkdy

na plakátû toto pojmenování ãetli, jsme to

vskutku my, ktefií vás zveme na koncert -

Chrámov˘ sbor z Bfiidliãné. B. Mereìová
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Sport

TK Jes úspû‰n˘ na mistrovství republiky
Dovolte mi, milí ãtenáfii, abych

se s vámi podûlila o stále nád-

herné dojmy a pocity z mistrov-

ství âeské republiky - Dance

Live 2006.

Pofiadatelem této nároãné soutû-

Ïe byl Svaz uãitelÛ tance,

Taneãní unie a Magic Free Group

Brno. Dne 13. a 14. kvûtna se do

brnûnského Boby Centra sjelo

neuvûfiiteln˘ch 80 taneãních klu-

bÛ se 170 choreografiemi a na

3000 taneãníkÛ. V sobotu se sou-

tûÏilo v taneãních disciplínách

street dance I. + III. - dûti, junio-

fii, dospûlí a novû otevfiené

School Production. V nedûli pak

modern dance I. + II. - show dan-

ce + parketové kompozice, dûti,

juniofii, dospûlí. Taneãní klub Jes

mûl své zástupce v poslednû jme-

novan˘ch disciplínách. Do této

prestiÏní soutûÏe postoupily dûti

se skladbou „Vûtfiíãek“, dospûlí

se skladbami „Holky z plakátu“

a „Kfiídla“. Myslím, Ïe není tfieba

fiíkat, jak velká konkurence tu

byla. VÏdyÈ se jednalo o mistrov-

skou soutûÏ.

Na‰e dûti postoupily do finálové

‰estky a po krásném v˘konu se 

umístily na úÏasném 3. místû -

tzn. jsou II. vicemistry âR v kate-

gorii modern dance II.!!!

Nádhera, krása - hurá! Po pfie-

stávce pfiichází na fiadu dospûlí

a show dance - neboli modern

dance I. „Holky z plakátu“ bojují

spolu s dal‰ími osmi formacemi.

Obû choreografie PraÏákÛ jsou

naprosto perfektní a jejich umís-

tûní je opravdu zaslouÏené 

(1. + 2. místo). Na‰e formace si

nakonec odná‰í bramborovou

medaili - 4. místo. Pfiesto jsem

moc a moc spokojená s jejich

v˘konem i umístûním.

V dal‰í kategorii modern dance

II. tanãí s „Kfiídly“ dal‰ích 15

formací. I zde postoupila dûvãa-

ta mezi sedm nejlep‰ích finalis-

tÛ. Zní to naprosto neuvûfiitelnû,

ale je to tak. Skladba „Kfiídla“

TK Jes si vytancovala 2. místo,

tzn. titul vicemistra âR!!!

Milí ãtenáfii, máme dva vice-

mistry âeské republiky!!! Nej-

sou slova, kter˘mi bych mohla

vyjádfiit to, co se dûlo bezpro-

stfiednû po vyhlá‰ení obou kate-

gorií. Slzy ‰tûstí, únava, obrov-

ská, nekoneãná radost!! Pln˘m

právem si zaslouÏí titul, medaile

i ocenûní. Tanec je dfiina, která

znamená spoustu potu, bolav˘ch

svalÛ i slz, ale je láskou v‰ech ta-

neãníkÛ, ktefií ji dûlají od srdíã-

ka.

Vím, Ïe se budu opakovat, ale

dûkuji v‰em sv˘m taneãníkÛm,

v‰em rodiãÛm, ktefií nás podpo-

rují, a také na‰im sponzorÛm.

âekají nás je‰tû dvû mistrovské

soutûÏe - 27. kvûtna celostátní

festival dûtského tance v âeské

Lípû a 3. ãervna mistrovství âR

sóla, dua a malé skupiny

v Bruntále. DrÏte nám opût pa-

leãky, pomohlo to! 

Alena Tome‰ková

R˘mafiovská Jiskra má dal‰í mistryni republiky
V sobotu 20. kvûtna se na kuÏel-

káfiské dráze v Tábofie uskuteãni-

lo mistrovství republiky senior-

sk˘ch reprezentantek. Barvy

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra

R˘mafiov hájila velmi zku‰ená

kuÏelkáfika Vûrka Tomanová, kte-

rá se zaslouÏila o to, Ïe kuÏelkáfi-

ské druÏstvo Ïen z TJ Jiskra

R˘mafiov postoupilo vloni do 

1. ligy a stanulo na 6. pfiíãce.

Táborská kuÏelna pfiivítala dva-

atfiicet závodnic z rÛzn˘ch koutÛ

na‰í zemû, které se na mistrovství

nominovaly po okresních a ob-

lastních pfieborech. „V na‰em
okresním pfieboru jsou zastoupe-
ny hráãky z Bruntálu, Horního
Bene‰ova, R˘mafiova, Krnova
a Svûtlé Hory a oblastní pfiebory
se odehrávaly v ·umperku.
Moravskoslezsk˘ a Olomouck˘
kraj je hrává spoleãnû. Celkem
bylo deset postupov˘ch míst,“
fiekla na vysvûtlenou Vûra

Tomanová.

V táborském mistrovském turnaji

se házelo na sto dvacet hodÛ

sdruÏen˘ch, to

znamená na ãty-

fiech drahách po

tfiiceti hodech (pa-

tnáct pln˘ch a pat-

náct doráÏka). Kon-

kurence byla pod-

le Vûry Tomanové

hodnû silná. „Ve
tfietím náhozu se
mi podafiilo uhrát
pût set tfiicet osm
kolkÛ a pak aÏ do
poslední ãtvefiice,
která postupovala,
se nepodafiilo uhrát
víc. V poslední
ãtverce nastoupila
b˘valá mistrynû
svûta Alena Svo-
zilová z Vala‰ské-

ho Mezifiíãí a do
posledních pûti ho-
dÛ to vypadalo, Ïe
mû porazí, ale pak
jí nevy‰el jeden
hod v doráÏce a já
jsem si svÛj závûr
obhájila a v˘ko-
nem pût set tfiicet
osm poraÏen˘ch
kuÏelek jsem zvítû-
zila a stala se tak
seniorskou mistry-
ní republiky pro
rok 2006,“ ko-

mentovala svÛj

skvûl˘ v˘kon jed-

na z na‰ich nejlep-

‰ích kuÏelkáfiek

Vûrka Tomanová.

Na druhém místû

skonãila hráãka

Hilzensauerová z Duchcova (530

kuÏelek) a na tfietí pozici stanuly

dvû hráãky se shodn˘m poãtem

poraÏen˘ch kuÏelek (528) Alena

Svozilová a Zdenka Vytisková

z Pelhfiimova.

Vûra Tomanová v historii své

hráãské kariéry dosáhla vÛbec

poprvé na mistrovsk˘ titul a to je

obrovsk˘ úspûch nejen pro ni sa-

motnou, ale také pro r˘mafiovsk˘

kuÏelkáfisk˘ sport vÛbec.

V minulosti pfiivezla tituly 

z okresních pfieborÛ, vloni získala

titul v oblastním pfieboru v Zá-

bfiehu na Moravû, ale mistrovsk˘

titul a trofej nejcennûj‰í pfiivezla

na‰e reprezentantka poprvé. Na

otázku, jaké mûla Vûrka Toma-

nová pocity, odpovûdûla: „VÛbec
jsem tomu nevûfiila, teprve po-
tom, kdyÏ jsem v ruce drÏela mist-
rovsk˘ pohár a na krku mi visela
zlatá medaile, jsem si zaãala uvû-
domovat, Ïe jsem vyhrála.“
Není bez zajímavosti, Ïe nejstar‰í

Foto: archiv TK Jes
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Chcete koupit, prodat
nebo pronajmout nemovitost?

Zprostfiedkujeme nákup, prodej a pronájem bytÛ,
rodinn˘ch domÛ, chalup, chat, garáÏí, pozemkÛ a lesÛ.

Máte hrÛzu z papírování a bûhání po úfiadech?
Zavolejte - pfiijedeme, poradíme, pomÛÏeme

a v‰e potfiebné za vás vyfiídíme.

autorizovan˘ ãlen franchisingové sítû
Kanceláfi: tfi. Ed. Bene‰e 21, 79201 Bruntál

Po - ât Pá polední pfiestávka
9.00 - 16.00 9.00 - 14.30 12.00 - 13.00

Tel.: 554 714 445, mobil: 777 275 445, 777 699 955

http/www.realmoravia.cz
e-mail: jana.bulgurovska@realmoravia.cz

Prodej
Prodám druÏstevní 3+1, Jesenická 465 v Bfiidliãné, za 313 000,- Kã

tel.: 777 699 955.

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu
SKVùLÁ

INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 16. 6. 2006
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 8. 6. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

12/2006

Soukromá fiádková inzerce

Ve dnech 12. - 14. kvûtna 

a 19. - 21. kvûtna uspofiádal ‰a-

chov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov

ve spolupráci se Stfiediskem

volného ãasu R˘mafiov okresní

pfiebor jednotlivcÛ v ‰achu bez

urãení kategorie. Po velmi

kvalitním a vyrovnaném v˘ko-

nu zvítûzil Pavel Jany‰ka

z Bruntálu a stal se tak pfiebor-

níkem okresu pro rok 2006. Na

druhém místû se umístil

Ondfiej Hrouza ze Sosnové-

Lichnova a tfietí byl domácí zá-

stupce Jan Slamûník. Nej-

mlad‰ím úãastníkem pfieboru

byl devítilet˘ Jan Homola

z R˘mafiova. I kdyÏ skonãil se

dvûma body na pfiedposledním,

devátém místû, sv˘m mnohem

zku‰enûj‰ím soupefiÛm nic ne-

daroval a sehrál s nimi vyrov-

nané partie. Je velkou nadûjí

r˘mafiovského ‰achu, a pokud

mu zapálení pro ‰achy vydrÏí,

urãitû o nûm je‰tû usly‰íme. JiÏ

dnes na vût‰inû turnajÛ ve své

vûkové kategorii vítûzí. 

Za ‰achov˘ oddíl
R. Mezihorák

Úspû‰n˘ oddíl ‰achistÛ TJ Jiskra R˘mafiov

závodnicí na mistrovství republi-

ky byla vynikající ‰estasedmde-

sátiletá kuÏelkáfika Jifiina AntoÀÛ,

která hraje v souãasnosti za

Spartak Pelhfiimov II. ligu a kte-

rou Vûra Tomanová porazila

vlastnû úplnû poprvé.

A jak vidí na‰e kuÏelkáfika svou

sportovní budoucnost? Bude po-

kraãovat a naváÏe na svÛj ús-

pûch? „Pokud mnû koleno a kot-
ník dovolí závodit, proã ne,“ od-

povûdûla novopeãená mistrynû

republiky s úsmûvem. Do Tábora

odjíÏdûly na mistrovství dal‰í

hráãky, se kter˘mi se Vûrka

Tomanová dobfie zná nejen z do-

mácího prostfiedí, jako napfiíklad

Zdenka Weinerová z TJ Jiskra

R˘mafiov, ta se umístila na dvacá-

tém místû, nebo hráãka

z TJ Horní Bene‰ov Zdenka

Habartová, která se umístila na

tfiicáté pozici. „Holky byly moc
fajn, fandily mi a uji‰Èovaly, Ïe
pozice a v˘kon jsou zatím v poho-
dû,“ konstatovala s nad‰ením na-

‰e pfiední reprezentantka Vûra

Tomanová. „Dûkuji v‰em, ktefií
se mi vûnovali pfii tréninku po ce-
lou dobu, co hraji kuÏelky, a také
za to, Ïe mûli se mnou trpûlivost.
V‰em patfií mÛj velik˘ dík. VÏdyÈ
právû tito lidé mají nejvût‰í podíl
na mém umístûní,“ dodala úspû‰-

ná kuÏelkáfika. JiKo

Mal˘ ‰achista poráÏí i dospûlé
Zatímco v roce 1967 usedá za ‰achovni-

ci ãtyfilet˘ Garry Kasparov, tenkrát je‰tû

nic netu‰ící o velké slávû a budoucím ti-

tulu mistra svûta, v nevelké klubovnû

Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû use-

dá za ‰achovnici devítilet˘ Jan Homola,

kter˘ má za sebou jiÏ desítky v˘her proti

daleko silnûj‰ím a zku‰enûj‰ím soupe-

fiÛm. Na rozdíl od svého ‰achového vzo-

ru a svûtového velmistra Garryho

Kasparova zaãínal Honza své první tahy

‰achovnicov˘mi figurami uÏ o rok dfiíve,

tedy ve tfiech letech.

R˘mafiovsk˘ ‰achov˘ pfieborník nemá

v souãasné dobû v kategorii do deseti let

konkurenta. Pro svÛj velk˘ talent byl jiÏ

zafiazen do druÏstva dospûl˘ch ‰achistÛ

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra R˘mafiov

a v sedmi zápasech v nûm dosud nepo-

znal hofikost poráÏky! V poslední dobû se

zúãastnil dvou závodÛ Grand Prix

Olomouckého kraje a dále okresního pfie-

boru v Bruntále a v‰ude stanul na stupín-

ku nejvy‰‰ím. K ‰achovnici Honzu pfii-

vedl jeho star‰í bratr Jifií, kter˘ hraje ‰a-

chy od ãtyfi let a py‰ní se titulem dvojná-

sobného mistra republiky v kategorii do

deseti let.

V ãervnu se Jan Homola zúãastní mist-

rovství republiky, a tak mu na cestu pfie-

jeme hodnû zdaru a do dal‰ích ‰achov˘ch

let mnoho ‰tûstí a dal‰ích ocenûní. JiKo

REALITNÍ KANCELÁ¤
REAL MORAVIA
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TelepointPartner RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485

Jana Hudáãková

tfiída HrdinÛ 44, R˘mafiov

objednávky na tel.: 776 776 998

-- modeláÏ nehtÛ 

- UV gel, acrygel

-- manikúra, parafin, 

p-schine

-- olejové masáÏe 

rukou

-- bahenní 

a jiné masky

-- zdobení nehtÛ 

novou technologií

PPPP llll aaaa zzzz mmmm oooo vvvv áááá     tttt eeee llll eeee vvvv iiii zzzz eeee
----     ddddooookkkkoooonnnnaaaa llll ˘̆̆̆     oooobbbb rrrr aaaa zzzz     iiii zzzz vvvvuuuukkkk

Mistrovství světa ve fotbale 
je za dveřmi a vy je můžete sledovat 
v té nejvyšší kvalitě obrazu i zvuku!

Firma Ivan Sigmund - Elektro ZIGI
si vás dovoluje pozvat na premiéru

plazmového TV 42“ a LCD TV 32“ a 37“ s HDTV.
Zdroj signálu HDTV bude přenášen digitálním satelitem.

Novinky v oblasti audiovizuální techniky
si můžete osobně prohlédnout v prodejně

Elektro ZIGI, Nerudova 17, Rýmařov,

a to od 31. 5. do 7. 6. 2006
v době od 9 do 17 hodin.

Srdečně vás zveme.



■ 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 Focus 2.0i 16V, 1. maj., r. v.
2002, xenony, rádio, posilovaã, 2x air-
bag, ABS, CD, el. okna, indik. park.,
centrál, el. zrcátka. Cena: 238 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 179 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 59 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, 50kW, CZ,
servis, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, imobilizér,
alarm, centrál. Cena: 169 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW,
1. maj., r. v. 2005, 10x airbag, ESP,
ABS, rádio, el. v˘bava, temp., vyhfi.
zrc., centrál, CD. Cena: 599 000 Kã.

·koda Octavia 1.9TDi 66kW, CZ,
1. maj., servis, r. v. 2000, airbag,
centrál, posil. fiíz., imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 199 000 Kã.

Hyundai Santa Fe 2.7i, r. v. 2001, 
4 x airbag, ABS, rádio, imob., posil. fiíz.,
CD mûniã, tempomat, kÛÏe, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 349 000 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

BMW 530D, 1. maj., r. v. 1998, 2x air-
bag, senz. stûraãÛ, ASR, ABS, CD, rá-
dio, PC, indik. park., el. v˘bava, temp.,
nez. topení, centrál. Cena: 268 000 Kã. 

Fiat Marea 2.4JTD 130 PS, CZ, 
r. v. 1999, rádio, posil. fiíz., multif. vo-
lant, 4x airbag, ABS, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 119 900 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 379 900 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.6,
1. majitel, servis, r. v. 1998. 
Cena: 149 500 Kã.

Ford Galaxy, 1. maj., r. v. 2002,
4x airbag, ABS, CD, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál, vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 319 500 Kã.

Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI, 
1. maj., CZ, servis, r. v. 2001, airbag,
ASR, ABS, rádio, taÏné, tachograf, posil.
fiíz., centrál. Cena: 289 000 Kã + DPH.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 100kW,
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, posil.
fiíz., PC, imob., vyhfi. el. zrc., el. ok-
na, centrál. Cena: 629 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 ZETEC, r. v.
1999, ESP, ABS, rádio, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 175 000 Kã.

Fiat Panda 1.2, 1. maj., servis, 
r. v. 2005, 2x airbag, ABS, imob.,
posil. fiíz., PC, el. v˘bava, centrál,
CD, rádio. Cena: 289 000 Kã.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 1. maj., 
r. v. 2003, 2x airbag, alarm, taÏné,
DVD, CD, ABS, kÛÏe, vyhfi. sed., el. zrc.
a okna, centrál. Cena: 489 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 237.000 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 128 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8i 16V 85 kW, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, posil. fiíz., el. se-
dadla, rádio, centrál, el. okna, vyhfi. pfi.
sklo, el. zrcátka. Cena: 119 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna a zr-
cátka. Cena: 138 000 Kã.

Volkswagen Golf Combi 1.4 16V, 
1. maj., r. v. 2000, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna, posil. fiíz.,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 209 900 Kã.
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