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Komunitní centrum otevfieno pro v‰echny
Za úãasti v˘znamn˘ch hostÛ byl v pá-
tek 23. bfiezna v odpoledních hodi-
nách zahájen provoz Komunitní ‰koly
- vzdûlávacího a kulturního centra
pfii Gymnáziu R˘mafiov.
¤editelka Gymnázia R˘mafiov

Zdena Kovafiíková pfiivítala na

pÛdû novû otevfieného komunit-

ního centra pozvané hosty, mezi

kter˘mi byli také v˘znamní ab-

solventi gymnázia, akademick˘

sochafi Bofiivoj Zeman (studoval
v letech 1964-68) a vysoko‰kol-

sk˘ pedagog Du‰an ·imek (stu-
doval v letech 1965-68). Pfii této

pfiíleÏitosti byla v centru otevfie-

na stálá galerie Bofika Zemana

s jeho obrazy a plastikami. V úvo-

du otevfiení galerie zaznûly ver‰e

Du‰ana ·imka z jeho sbírky

ãtyfiver‰í Po tichu v interpretaci

souãasné studentky gymnázia

Ludmily Ondra‰íkové. Tuto

·imkovu sbírku, stejnû jako kni-

hu ãtyfiver‰í Po druhém tichu, 

ilustroval právû Bofiivoj Zeman.

„Byl jsem zaskoãen, kdyÏ mû pan
profesor Vitásek oslovil s tím,
abych v tomto komunitním cent-
ru vytvofiil stálou expozici. CoÏ
není dobré, kdyÏ se to stane ãlo-
vûku je‰tû v dobû jeho aktivní
tvorby,“ fiíká s úsmûvem Bofiek

Zeman a dodává: „Ale pfiesto je
to uÏ ãtyfiicet tfii let, kdy jsem ta-
dy zaãínal, a pro R˘mafiov mám
obrovskou srdeãní slabost. Tady
jsem proÏíval první lásky a tak
dále. Pochopitelnû vzdûlání. Pfii-
stoupil jsem na va‰i nabídku
a dnes vám tady pfiedstavuji pár
prací z toho nejrannûj‰ího obdo-
bí,“ dodal Zeman. Jednou za rok

by chtûl umûlec stálou galerii 

obohatit o nová díla, která jak fie-

kl, „spadnou“ ze stojanu. Je tfie-

ba podotknout, Ïe nûkterá z vy-

staven˘ch Zemanov˘ch dûl jsou

prodejná.

Po vernisáÏi stálé galerie Bofika

Zemana si hosté prohlédli interi-

ér r˘mafiovského komunitního

centra a seznámili se s jeho mo-

derním vybavením. Komfortnû

zafiízená poãítaãová uãebna

a studovna disponuje sedmnácti

poãítaãov˘mi stanicemi s web

kamerou, sluchátky, LCD moni-

tory, tiskárnou, kopírkou, scan-

nerem, interaktivní tabulí, data-

projektorem, prezentaãním zafií-

zením a sestavou domácího kina.

Nechybí samozfiejmû bezbariéro-

v˘ vstup, ‰atna, sociální zafiízení

a moÏnost obãerstvení. Uãebna

je urãena k pofiádání kurzÛ pro

nej‰ir‰í vefiejnost, firmy a jejich

zamûstnance, pro besedy, pfied-

ná‰ky, filmová promítání, autor-

ská ãtení, v˘stavy a soutûÏe.

Komunitní centrum bylo finan-

cováno z velké ãásti z prostfiedkÛ

Evropské unie. „Projekt byl

pfiedloÏen ve Spoleãném regio-
nálním operaãním programu
v rámci priority rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ v regionech,“ sdûlil pfií-

tomn˘m zástupce fieditelky Gym-

názia R˘mafiov Petr Kroutil.

Dále fiekl, Ïe plánované náklady

na v‰ech osm komunitních cen-

ter v Moravskoslezském kraji

pfiedstavovaly 42 milionÛ korun,

kromû Evropské unie k nim 3 mi-

liony pfiispûl státní rozpoãet a pût

milionÛ poskytl na projekt kraj.

Skuteãné ãerpání bylo 32 milio-

nÛ korun.

Komunitní centrum nabízí kurzy

akreditované ministerstvem ‰kol-

ství, jedná se o jazykové kurzy
pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé

a pokroãilé - angliãtinu, nûmãinu

a francouz‰tinu, dále kurzy ães-
kého jazyka - administrativní

styl ãi aktuální podoba ãeského

pravopisu, a novinkou jsou dopo-

lední kurzy s hlídáním dûtí - pro

rodiãe na matefiské dovolené.

Kurzy budou realizovány v roz-

sahu 20 hodin. V centru probíha-

jí také poãítaãové kurzy pro za-

ãáteãníky i mírnû pokroãilé, kte-

ré prohloubí znalosti MS Office,

a poãítaãové kurzy akreditované

pro DVPP - 6 modulÛ a databá-

zové systémy. I tyto kurzy jsou

realizovány v rozsahu 20 hodin.

Pfii prezentaci komunitního cent-

ra pfiedala fieditelka gymnázia

starostovi mûsta Petru Kloudovi

symbolick˘ klíã od komunitní

‰koly. Mûsto R˘mafiov je totiÏ

garantem Univerzity tfietího vû-

ku, která se v centru otevírá. Pro

kaÏdého obãana R˘mafiova je za-

ji‰tûn pfiíspûvek od mûsta ve v˘-

‰i 500 Kã po absolvování kaÏdé-

ho semestru. Univerzitu tfietího

vûku pfii komunitním centru mo-

hou nav‰tûvovat obãané nad 

55 let. Studium je dvouleté (ãtyfi-

semestrální) a probíhá vÏdy jed-

nou za dva t˘dny v dopoledních

hodinách. Cena za jeden semestr

je 1800 Kã. V prvním semestru

s názvem MÛj pfiítel poãítaã se

posluchaãi nauãí pracovat s po-

ãítaãem, vyuÏívat e-mail a vy-

hledávat informace na internetu.

Druh˘ semestr nabídne v˘bûr ze

tfií tematick˘ch blokÛ: Umûní

kolem nás, Architektura kolem

nás a Lidé a zemû kolem nás. Ve

tfietím semestru s názvem Do-

mluvím se v Evropû se seniofii

nauãí základní komunikaci v ci-

zím jazyce (nûmeckém, anglic-

kém, francouzském nebo rus-

kém) a získají praktické informa-

ce o moÏnostech cestování do

zahraniãí. A koneãnû ãtvrt˘ se-

mestr s názvem Právo a my bude

vûnován právní problematice

a praktick˘m informacím o úfia-

dech a sluÏbách v rychle se mû-

nícím svûtû. Univerzita tfietího
vûku bude zahajovat v˘uku jiÏ
v dubnu, proto neváhejte, a má-

te-li zájem rozvíjet své vûdo-

mosti a pfiíjemnû trávit voln˘ ãas,

zavolejte pro více informací na

telefonní ãíslo 554 721 150.

V Moravskoslezském kraji fun-

guje, jak jiÏ bylo sdûleno, osm

komunitních center, a to v Krno-

vû, Bruntále, R˘mafiovû, Opavû,

Vítkovû, Odrách, Novém Jiãínû

a v Orlové. Projekt si klade za cíl

otevfiít a zpfiístupnit ‰koly obãa-

nÛm mûst, komunitû, a promûnit

je v centrum vzdûlávacího, kul-

turního a spoleãenského Ïivota.

Centra by mûla pfiispût pfiede-

v‰ím k uplatÀování celoÏivotní-

ho uãení, sociální integraci a re-

integraci znev˘hodnûn˘ch sku-

pin obãanÛ. JiKo
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Kdo neznáte Harryho Pottera?
Druh˘ roãník vûdomostní soutûÏe ve

znalosti knih o Harrym Potterovi autor-

ky Joanne K. Rowlingové zorganizovala

pro dûti ve ãtvrtek 22. bfiezna Mûstská

knihovna R˘mafiov spoleãnû s knihku-

pectvím U Radnice. SoutûÏ mûla dvû

ãásti a zúãastnily se jí dûti, které jsou

pravideln˘mi náv‰tûvníky knihovny,

a dûti ze ‰kolní druÏiny Základní ‰koly

R˘mafiov. SoutûÏící byli rozdûleni do

ãtyfi skupin, pfiedstavujících ãtyfii koleje

ãarodûjnické ‰koly v Bradavicích Ne-

belvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel.

Zápolení mohlo zaãít.

Nezbytné ãarodûjnické plá‰tû pracovnic

mûstské knihovny dodávaly celé soutûÏi

patfiiãn˘ nádech tajemna a budily respekt.

Otázky typu Jak se jmenuje nápoj na létá-
ní nebo Jaké je heslo ke kabinetu profeso-
ra Brumbála byly pro mladé ãtenáfie snad-

n˘m úkolem. Pfiesto se na‰ly záludnosti,

které nakonec rozhodly o pofiadí jednotli-

v˘ch ãarodûjnick˘ch kolejí, i kdyÏ bodové

rozdíly byly nepatrné. První se umístila

kolej Mrzimor, druhá skonãila kolej

Zmijozel, tfietí se umístili studenti

Havraspáru a ãtvrtí skonãili studenti ãaro-

dûjnické koleje Nebelvír.

A aby nikdo nelitoval, Ïe prohrál, ceny ob-

drÏeli v‰ichni soutûÏící. Ceny do soutûÏe

vûnovali paní Tyl‰arová, Habrová (H+H),

poji‰Èovna Alianz a Du‰an Îmolík. JiKo

IInnssppiirraaccee nnaa VVeelliikkoonnooccee zz jjaannoovviicckkéé vv˘̆ssttaavvyy
Ve dnech od 19. do 24. bfiezna byla na janovic-

kém osadním v˘boru k vidûní kaÏdoroãní veli-

konoãní v˘stava, která pfiinesla v‰em zruãn˘m

Ïenám inspiraci pfied nadcházejícími jarními

svátky. K vidûní byly tradiãní v˘robky - krasli-

ce, perníãky, naaranÏovaná velikonoãní v˘zdo-

ba, jarní vûneãky, vizovické peãivo, háãkované

a keramické v˘robky, novinku tvofiily obrázky

vy‰ívané kfiíÏkov˘m stehem a podmanivé obra-

zy Va‰íka Pavézy. Vût‰ina z vystavovan˘ch v˘-

robkÛ byla prodejná. Na v˘stavû se prezento-

valo více jak dvacet vystavovatelÛ z Bfiidliãné,

Malé Morávky, R˘mafiova a Janovic. Tradiãní

rukodûlné práce zde vystavovaly dûti

z Matefiské ‰koly Janovice. Tûm, ktefií nav‰tívi-

li v˘stavu a nezakoupili si Ïádn˘ z v˘robkÛ,

poslouÏila velikonoãní expozice alespoÀ jako

inspirace pro blíÏící se svátky jara. JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 9.-10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání ÚSO stavebního smûru nebo V·;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- osvûdãení o zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti podle vyhlá‰ky MV âR ã. 512/2002 Sb. bude upfiednostnûno;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu /stavební zákon/, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Referent pofiizuje zejména územnûplánovací podklady (územnûanalytické podklady, územní studie), 

územní plán a regulaãní plán.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a doved-

nostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

- 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 16. dubna 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 16. dubna 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat

s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Iveta Pochylová, vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v
v y d á v á

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta odboru stavební úfiad - územní plánování
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·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãtenáfie. Spoleãnû s otáz-

kami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podobn˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zají-

mavého ãlovûka.

Lenka Vavfiiãková se ptá Vratislava Koneãného
Proã jsem si ho vybrala?
ProtoÏe bezv˘hradnû splÀuje podmínky ‰ta-

fety - je to pozoruhodná osobnost R˘mafiova:

uãitel, amatérsk˘ herec a kronikáfi mûsta.

Urãitû nejsem jediná, kdo si ho velmi váÏí.

Navíc mû v m˘ch ãtrnácti letech trápil sv˘mi

nepfiíjemn˘mi dotazy pfii zkou‰ení z chemie

a já bych si ráda vyzkou‰ela role opaãné.

Hodnû lidí si stûÏuje, Ïe je dne‰ní mladá ge-
nerace zkaÏená. Vy mÛÏete srovnávat. Co si
o tom myslíte?
O této problematice se skuteãnû ãasto hovo-

fií a je to téma k zamy‰lení. Srovnám-li dne‰-

ní mladé lidi s tûmi, které jsem uãil pfied ví-

ce neÏ padesáti lety, kdy jsem zaãínal, pak

musím fiíci, Ïe jsou zde znaãné rozdíly, bo-

huÏel v neprospûch dne‰ka. Snad na první

pohled je zfiejmé vyjadfiování. Souãasná mlá-

deÏ je mnohem vulgárnûj‰í, pouÏívá hrub˘ch

aÏ sprost˘ch v˘razÛ bez jak˘chkoliv skrupu-

lí a mnohdy znaãnû hlasitû, bez ohledu na 

okolí. Nevím, co v tomto zpÛsobu vyjadfio-

vání vidí pozoruhodného, vÏdyÈ tím dávají

najevo svou - mírnû fieãeno - nízkou úroveÀ.

Neplatí to jen pro kluky, ale také pro nema-

lou ãást dûvãat.

Dal‰í závaÏnou vûcí je vztah k práci. VÏdy

byli a budou lidé pilní, svûdomití, ale také lí-

ní a nedbalí. JenÏe v dne‰ní dobû je tûch

z druhé skupiny podstatnû více, neÏ b˘valo.

Leckdy se ve vy‰‰ích tfiídách Z· vyskytne ta-

kov˘chto ÏákÛ více neÏ polovina. ZaráÏející

pfiitom je fakt, Ïe nejde o to, Ïe by nemohli

dosáhnout lep‰ích v˘sledkÛ, mají pro nû

pfiedpoklady, ale oni prostû kvalitnûji praco-

vat nechtûjí. Odmítají vyvíjet jakoukoliv

snahu. A to je, myslím si, alarmující.

V̆ znamnou vûcí je i drzost nûkter˘ch jedno-

tlivcÛ, vztah ke star‰ím lidem a mohl bych

pokraãovat dále. Ale nemyslete si, Ïe jsem

jen skeptik. Nechci pfied tûmito jevy zavírat

oãi a tváfiit se, jako kdyby nebyly. Ony jsou,

ale na‰tûstí vedle nich existuje také spousta

mlad˘ch, ktefií jsou slu‰ní, snaÏiví, svûdomi-

tí a záleÏí jim na tom, aby dosahovali do-

br˘ch v˘sledkÛ. Vûfiím, Ïe právû oni budou

tvofiit na‰i budoucnost, ale jsou i takoví, 

u nichÏ se více uplatÀují ostré lokty neÏ dob-

ré schopnosti.

Stalo se vám, Ïe jste pfii hodinû chemie pfii
nûjakém pokusu „vybouchl“?
Paní fieditelko, i vás jsem uãil základÛm che-

mie (vzpomenete si je‰tû tfieba na vzorec pen-

tahydrátu síranu mûìnatého?) a mûla jste do-

jem, nebo dokonce strach, Ïe by tfiída mohla

„vylítnout do vzduchu“? Pfiitom v˘roba velmi

nebezpeãné v˘bu‰niny nitroglycerinu je snad-

ná, ale takovéto pokusy byly pfiísnû zakázány.

Dokud se uãilo je‰tû podle star˘ch osnov, tak

jsem alespoÀ pfiedvádûl, jak vzniká tfiaskavá

bavlna nebo Ïe bíl˘ fosfor je skuteãnû pyrofo-

rick˘ a zaãne snadno hofiet bez zapalování.

Ale jednou jsem si pfii nûjakém pokusu polil

prsty koncentrovanou kyselinou sírovou.

Nechtûl jsem dûlat pfied Ïáky Ïádné divadlo,

tak jsem jen pomalu a nenápadnû ‰el k umy-

vadlu, abych si je umyl. UÏ kdyÏ jsem k nû-

mu pfiicházel, cítil jsem, Ïe kyselina zaãíná

nepfiíjemnû pÛsobit. Otoãil jsem kohoutkem

a nic. Voda netekla. To uÏ jsem ze tfiídy do-

slova vyletûl. Na‰tûstí na záchodû byl vodo-

vod v pofiádku.

Dostal vás nûjak˘ vá‰ Ïák sv˘m dotazem do
úzk˘ch?
Do rozpakÛ jsem se dostával dost ãasto

v nejvy‰‰ích tfiídách Z· v hodinách obãanské

nauky pfii probírání tématu o vztahu muÏe

a Ïeny. Jednu hodinu jsem vÏdy vûnoval be-

sedû a odpovûdím na anonymní dotazy.

B˘valy zde otázky velmi konkrétní, t˘kající

se antikoncepce a podobné problematiky.

Tady jsem byl nûkdy v rozpacích, ale vÏdy

jsem se snaÏil odpovûdût pravdivû a úplnû.

A kdyÏ se mû jednou zeptala Ïákynû 2. stup-

nû Z·, nebyl to anonymní dotaz, zda mÛÏe

mít dívka tfieba z 1. tfiídy dítû, tak to byla 

otázka spí‰e úsmûvná, ale odpovûdûl jsem

stejnû upfiímnû, jak upfiímnû byla poloÏena.

Kdy jste cítil vût‰í trému? KdyÏ jste poprvé
stál pfied sv˘mi Ïáky, nebo na divadelních
prknech?
Pfied Ïáky jsem trému nemíval, ale na jevi‰ti

vÏdy a mám ji dosud. Ve tfiídû, kdyÏ probí-

rám urãité téma, mohu mluvit vlastními slo-

vy, staãí drÏet se daného obsahu, jenÏe na

prknech nic takového moÏné není. âlovûk

musí ãekat na pfiedchozí naráÏku, fiíci pokud

moÏno pfiesnû svÛj text, aby mohl pokraão-

vat dal‰í, a tak stále dokola.

Stalo se, Ïe vás nebo va‰e kolegy zklamaly
rekvizity? Nevystfielil revolver, nezazvonil
telefon? Jak jste z toho vybruslili?
Takové vûci se obãas stávají. V jedné hfie pfii

mém v˘stupu mûla zaznít rána z pistole. Na

generálce probûhlo v‰e hladce, bez závad.

Pfii premiéfie zaznûla silná dutá rána si o pÛl

minuty dfiíve, neÏ mûla. V duchu jsem se si-

ce zlobil, ale honem pfiem˘‰lel jak dál.

Pfieskoãil jsem pár vût a zaãal fiíkat text, kte-

r˘ mûl b˘t v dobû rány. JenÏe v tom se ozva-

la dal‰í rána, tentokrát ostfiej‰í. Po skonãení

dûjství jsem fiíkal reÏisérovi: „Co jste tam dû-

lali, vÏdyÈ jste stfiíleli jako na zajíce.“ A on

mi s úsmûvem vysvûtlil, Ïe ta první rána ne-

byla z pistole, ale pouze bouchla jedna velká

osvûtlovací Ïárovka.

A je‰tû jedna situace, kdy mû rekvizita velmi

pfiekvapila. Byla ho hra Jelen v lagunû a já

jsem v ní hrál lékafie - psychiatra. Na konci

prvního dûjství pfiichází na scénu sluha a ne-

se ‰álek. „Co to nesete,“ ptá se psychiatr.

„Pán si poruãil hefimánkové thé,“ odpoví slu-

ha. A na to psychiatr rezolutnû: „Dejte to

sem!“ a ãaj bez váhání vypije. Na zkou‰kách

b˘vala v ‰álku trocha ãaje. Pfii premiéfie byl

‰álek naplnûn skoro cel˘. Tak jsem to ráznû

vypil. JenÏe tam nebyl ãaj, n˘brÏ rum.

Je‰tûÏe dûjství konãilo. Já jsem pak hodnou

chvíli nemohl nejen promluvit, ale ani po-

padnout dech. Toho spoluherce radûji nebu-

du jmenovat, protoÏe by se na mne mohl na-

‰tvat a víte, jak se umí Radim Keclík na-

‰tvat?

Ale nemusíme chodit daleko do minulosti.

Pfii generálce na‰í poslední hry (Do hrobky

taneãním krokem) mûl jeden z hercÛ zastfie-

lit kolegyni. PouÏívali jsme k tomu startova-

cí pistoli. Na zkou‰kách i pfied generálkou

pistole vÏdy spolehlivû vystfielila. Na gene-

rálce, kdy uÏ v sále bylo pár divákÛ, tento

„vrah“ napfiáhne ruku s pistolí a stiskne

spou‰È. Nic! Znovu zmáãkl, ale zase nic. Pak

je‰tû nûkolikrát, jenÏe v˘sledek byl naprosto

stejn˘. Ze situace si pomohl tím, Ïe zvolal

nahlas: „Bum!“ a hereãka, která uÏ nûkolik

vtefiin ãekala na svou smrt, mohla koneãnû

padnout na zem. Vysvûtlení této záhady bylo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT06/2007

6

velice prozaické. Zásobník s náboji byl

v dráÏce ‰patnû zasunut.

Vím o vás, Ïe pí‰ete kroniku mûsta
R˘mafiova. Jak dlouho se kronikáfiství vû-
nujete a jaké ãasové období zahrnuje?
Mûstskou kroniku jsem zaãal psát v roce

1971, ale musel jsem udûlat i zápis za rok

1970, takÏe uÏ to bude 37 let. Kronika je

v‰ak vedena od roku 1945, kdy ji zaãal psát

Franti‰ek Vychodil a psal ji aÏ do roku 1969.

V‰echny roky jsou zaznamenány, ani jeden

zápis nechybí.

MÛÏe si obãan R˘mafiova kroniku pÛjãit
a zjistit si v ní, co se stalo tfieba 6. 10. 1969?
âistopisy kronik jsou uloÏeny v muzeu.

KaÏd˘ si je mÛÏe prohlédnout nebo v nich

studovat, ale jen zde, jinam se knihy nepÛj-

ãují. Co se stalo 6. 10. 1969 v ní asi zazna-

menáno není. V tu dobu psal kroniku

Franti‰ek Vychodil. Ale za to bych vám mo-

hl fiíci, Ïe v noci z 27. na 28. fiíjna 2002 byla

silná vichfiice, která vyvracela smrky v parku

na ulici Julia Sedláka. Nebo Ïe 12. února

1996 nav‰tívil R˘mafiov Ing. Václav Klaus

jako pfiedseda vlády âR. A víte, kter˘ den

byla namûfiena nevy‰‰í teplota za rok 2000?

Bylo to 22. ãervna a dosáhla 31,6 C.

Zajímalo by vás, jaká byla prÛmûrná teplota

za rok 1996? Podíváte-li se do kroniky, zjis-

títe, Ïe to bylo jen 4,9 C. Kronikáfisk˘ zápis

se nedûlá chronologicky den po dnu, ale je

dána osnova, kterou musí kronikáfi dodrÏo-

vat. Podle ní se objevují tfieba události poli-

tického a vefiejného Ïivota, v˘stavba ve mûs-

tû, ‰kolství atd.

Narazil jste v historii R˘mafiova na nûjakou

událost, která vás pfiekvapila a o které se
obecnû neví?
Myslím, Ïe kronika zaznamenává dost udá-

lostí, o kter˘ch se moc neví nebo na které se

uÏ zapomnûlo. Jsou to tfieba uÏ zmínûné ná-

v‰tûvy v˘znamn˘ch osobností, události

v kultufie a jiné. Kdo si je‰tû dnes pamatuje,

Ïe kdysi dávno se zde hrál Othello s Josefem

Bekem a Eduardem Cupákem, kolik lidí ví,

Ïe v˘stavbu na‰í nové ãistírny odpadních

vod v devadesát˘ch letech plnû financovala

‰v˘carská vláda a fiadu dal‰ích vûcí. O kroni-

kách se fiíká, Ïe je to pamûÈ mûst. Zazname-

návají dÛleÏité události jednotliv˘ch rokÛ,

a ty i kdyÏ z pamûti lidí jiÏ vypadnou, v kro-

nice zÛstávají.

Pfií‰tû: Vratislav Koneãn˘ se bude ptát
Jifiího Koneãného.

Zdravotnictví

·kolství

Chirurgické oddûlení vede nov˘ primáfi
Chirurgické oddûlení Podhorské

nemocnice vede od 1. února le-

to‰ního roku nov˘ primáfi MUDr.

Dalibor Petrá‰, PhD., kter˘ byl

v pfiedchozích pûti letech primá-

fiem chirurgického oddûlení Kro-

mûfiíÏské nemocnice. Jeho cílem

je zv˘‰it odbornou prestiÏ oddû-

lení, zlep‰it spolupráci se spádo-

v˘mi lékafii i s vy‰‰ími speciali-

zovan˘mi pracovi‰ti a zkrátit do-

bu ãekání na o‰etfiení, aby spo-

kojenost pacientÛ neustále rost-

la. O chirurgii fiíká, Ïe patfií k pi-

lífiov˘m oborÛm v kaÏdé nemoc-

nici a její úroveÀ urãuje nepfiímo

i úroveÀ celé nemocnice. Pfii-

znává také, chirurgie je tzv. adre-

nalinov˘m oborem medicíny.

Chirurgické oddûlení i ambulan-

ce ãekají zmûny. Nov˘ primáfi

chce zajistit kvalitní nepfietrÏitou

ãtyfiiadvacetihodinovou chirur-

gickou péãi v regionu. „Rád
bych pfiedev‰ím zlep‰il úroveÀ
dostupnosti tûchto sluÏeb s dÛra-

zem na koordinaci s jin˘mi obo-
ry. Oddûlení dále ãekají nûkteré
organizaãní zmûny v dobû ranní-
ho provozu ambulance, to zna-
mená, Ïe akutní péãi posílíme
o dal‰ího lékafie. Doba ãekání na
o‰etfiení se tak zkrátí na nezbytné
minimum. Kromû toho plánuji
roz‰ífiit i odborné ambulance, ja-
ko primáfi budu mít jednou t˘dnû
v odpoledních hodinách tzv. kon-
zultaãní ambulanci,“ vysvûtlil

MUDr. Dalibor Petrá‰, PhD.

Chce také systematicky spolu-

pracovat se spádov˘mi lékafii,

a to jak s odborn˘mi chirurgick˘-

mi ambulancemi, tak i pfiímo

s praktick˘mi lékafii. Odborná

prestiÏ oddûlení se má zv˘‰it roz-

‰ífiením nûkter˘ch operací, pfie-

dev‰ím laparoskopick˘ch a nû-

kter˘ch traumatologick˘ch tak,

aby pacienti nemuseli cestovat za

chirurgick˘m o‰etfiením jinam.

„Budeme rovnûÏ úzce spolupra-
covat s vy‰‰ími zafiízeními, kam

budou dojíÏdût na‰i vybraní lé-
kafii a pod dohledem operovat
i sloÏitûj‰í operace, a tak si udr-
Ïovat vysokou erudici. Rád bych
obnovil tradici v organizaci chi-
rurgického kongresu, kter˘ byl
v minulosti pravidelnû v Brun-
tále pofiádán,“ uvedl nov˘ pri-

máfi. Posílit se má také stávající

chirurgick˘ t˘m pfiedev‰ím

o mladé lékafie, kter˘m chce pri-

máfi zajistit podmínky pro jejich

kontinuální vzdûlávání, nutné

ke sloÏení atestaãních zkou‰ek.

Rád by pfiivedl nûkteré externí

odborníky, pfiedev‰ím z klinic-

k˘ch pracovi‰È, a provádûl s ni-

mi konzultace pfiímo v nemoc-

nici.

„K velk˘m zmûnám dojde po
otevfiení nového chirurgického
pracovi‰tû, jehoÏ souãástí budou
také nové operaãní sály a oddû-
lení ARO spolu s jednotkou in-
tenzivní péãe. V souvislosti se
zavedením poãítaãové techniky

bych rád zmûnil systém práce.
Nová poãítaãová síÈ zefektivní
a zkvalitní koordinaci práce lé-
kafiÛ a sester, ktefií tak budou mít
podstatnû více ãasu vûnovat se
pacientÛm,“ fiekl primáfi.

Na novém pracovi‰ti budou mít

pacienti vût‰í komfort, primáfi by

rád prosadil zfiízení nadstandard-

ních lÛÏek. Pacienti mohou rov-

nûÏ oãekávat zkrácení ãekací do-

by pfii akutním o‰etfiení a pfii

kontrolách, coÏ bude souviset se

zmûnou organizace provozu am-

bulancí a oddûlení. „UÏ‰í spolu-
práce s odborn˘mi chirurgick˘-
mi lékafii a praktick˘mi lékafii
povede k urychlení diagnostiky
a léãby. RovnûÏ pfiím˘ kontakt na
vy‰‰í klinická pracovi‰tû a jiná
specializovaná pracovi‰tû v rám-
ci holdingu urychlí léãbu kom-
plikovanûj‰ích chirurgick˘ch one-
mocnûní,“ dodal primáfi Petrá‰.

Simona Souãková,
tisková mluvãí

Panu uãiteli s láskou aneb Kantofii na filmovém plátnû
Kantofiina je dnes, obecnû vzato,

velmi nevdûãné povolání. Je to

navíc práce, která je nedocenûná

a mnoh˘mi nezasvûcen˘mi

z profesního pohledu bagatelizo-

vaná. Pfiitom se jedná o profesi

nanejv˘‰ zodpovûdnou. Na tom

nic nemûní fakt, Ïe zodpovûd-

n˘ch profesí je mnoho. Uãitelé si

uvûdomují dÛvûru, kterou dostá-

vají tím, Ïe jim rodiãe svûfiují své

dûti. KdyÏ jdeme k zubafii, také

vûfiíme, Ïe nám bude vrtat ten

správn˘ zub a Ïe to umí. Neménû

tak dÛvûfiují ostatní kantorÛm.

Navíc, k zubafii se nechodí skoro

kaÏd˘ den, na mnoho hodin, po

nûkolik let.

Jak se mûní spoleãnost, mûní se

i pohled na uãitele. Abychom tu-

to zmûnu zachytili, nemusíme

hledat v archivech staré zaÏloutlé

tisky novin a porovnávat jednot-

livá období. Staãí se podívat na

filmy. Kantofii, uãitelé, nebo

chcete-li pedagogové, byli od po-

ãátku kinematografie vdûãn˘m

námûtem scenáristÛ a reÏisérÛ.

Star‰í generace si urãitû vzpome-

ne na úspû‰né filmy 30. let ·kola

základ Ïivota nebo Cesta do hlu-

bin ‰tudákovy du‰e reÏiséra

Martina Friãe, v kter˘ch jsou

profesofii podáni v mnoha podo-

bách - od zkostnatûl˘ch a kon-

zervativních, pfies poplety aÏ

k tûm, ktefií se snaÏí Ïáky moti-

vovat a pfiedat jim nové poznat-

ky. VzpomeÀme na dal‰í kantory

30. - 40. let ve filmech Filosofská

historie (1937), Ideál septimy

(1938) nebo Studujeme za ‰ko-

lou (1939). Postavy uãitelÛ zde

odpovídají váÏnosti, jíÏ se tehdy

tû‰ili. Vedle konzervativních uãi-

telÛ a negativních postav zde by-

li pokrokoví a moudfií muÏi (i Ïe-

ny), vedle komick˘ch figurek

zku‰ení rádci, ktefií si uvûdomují

své povinnosti a nutnost dobré

a morální formace mládeÏe.

II. svûtová válka a totalitní ko-

munistická éra znamenala ve fil-

mu pfiíklon k závaÏnûj‰ím spole-

ãensk˘m tématÛm - nejprve vá-

leãn˘m a pováleãn˘m a poté so-

cialistick˘m. Uãitele vystfiídali

partyzáni, vojáci a posléze odbo-

jáfii, dûlníci a brigádníci. A v ro-

lích negativních figurek se pak
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objevovali knûÏí a sem tam i bur-

Ïoazní uãitelé. Ale byly i v˘jim-

ky. VzpomeÀme na nezapomenu-

teln˘ Vy‰‰í princip (1960)

s Franti‰kem Smolíkem.

Ov‰em boom „uãitelsk˘ch“ filmÛ

nastal opût v 70. - 80. letech. Uãi-

telé opût pfiicházejí na plátno, ku-

pfiíkladu ve filmech Kdo se bojí,

utíká... aneb Jak uãitelé nepfiichá-

zí o iluze (1986, Du‰an Klein),

Maturita za ‰kolou (1973), Pro-

fesofii za ‰kolou (1975), v rozver-

n˘ch komediích Mareãku, podej-

te mi pero (1976), Krakono‰

a lyÏníci (1981), Jak svût pfiichá-

zí o básníky (1984), Jak básníci

pfiicházejí o iluze (1984) ãi v dût-

sk˘ch filmech na toto téma: Pan

Tau jde do ‰koly (1970) a Bota

jménem Melichar (1983). Uãi-

telské problémy v plné ‰ífii, t˘ka-

jící se v˘uky a nov˘ch koncepcí,

sice vidûny skrze socialistické

zrcadlo, ale v mnohem reálné,

poskytla televize v tfiináctidílném

seriálu Ludvíka RáÏi My v‰ichni

‰kolou povinní (1983). Devade-

sátá léta pfiinesla filmy Zkou-

‰kové období ZdeÀka Tro‰ky

(1990) a koneãnû nekorunova-

n˘m králem filmov˘ch uãitelÛ se

stal tvrd˘, ale spravedliv˘ Igor

Hnízdo ze Svûrákovy Obecné

‰koly (1991).

Kantofii by nebyli kantory bez

sv˘ch ÏákÛ. Dne‰ní dûti mají dí-

ky souãasnému modernímu ‰kol-

ství, ale také díky rodiãÛm, ob-

rovské perspektivy. Ony si to po-

stupnû uvûdomují. Nûkteré po-

zdûji, jiné dfiív. Na stfiední ‰kole

uÏ by to mûlo b˘t zfiejmé a na vy-

soké zcela evidentní. Co se ãlo-

vûk nauãí, je jeho, to prodává,

podle toho se odvíjejí jeho moÏ-

nosti v dal‰ím Ïivotû. V souãas-

nosti existuje mnohem silnûj‰í

vazba mezi tím, co se ve ‰kole

dûti nauãí, a tím, co budou cel˘

Ïivot dûlat. A opût zde hraje hlav-

ní roli uãitel. Doba jde rychle ku-

pfiedu a v˘uka se stále více mo-

dernizuje díky rozvoji nejrÛznûj-

‰ích technologií, které vût‰inou

pfiiná‰í zjednodu‰ení v˘ukového

procesu, ale také kladou na uãite-

le vût‰í nároky.

Svátek Dne uãitelÛ (28. bfiezna)

je pfiipomínkou jejich zásluÏné

práce a zároveÀ jejich ocenûním.

Kantofiinu jako Ïivotnû dÛleÏitou

spoleãenskou ãinnost a v pravém

slova smyslu poslání bychom

mûli brát váÏnû a v na‰ich dûtech

a vnouãatech utváfiet zodpovûd-

nost a dobr˘ vztah k uãitelskému

úsilí. R˘mafiov‰tí uãitelé oslavili

svÛj svátek 23. bfiezna a organi-

zátofii spoleãnû s mûstem R˘ma-

fiov zvolili tentokrát setkání

v‰ech r˘mafiovsk˘ch uãitelÛ pod

jednou stfiechou. O kantorsk˘ch

zku‰enostech a problémech si

tak mohlo povyprávût na sto pa-

desát uãitelÛ z matefisk˘ch ‰kol,

základních ‰kol na Jelínkovû uli-

ci a ·kolním námûstí, Stfiední

‰koly R˘mafiov, Gymnázia

R˘mafiov, Stfiední soukromé od-

borné ‰koly Prima, Základní 

umûlecké ‰koly R˘mafiov a také

pedagogick˘ch pracovníkÛ Stfie-

diska volného ãasu R˘mafiov.

O dobrou pohodu se ve velkém

sále Stfiediska volného ãasu po-

starala cimbálová muzika Hudci

z Kyjova a o pfiípravu obãerstve-

ní se podûlily Stfiední ‰kola

R˘mafiov spoleãnû se ‰kolní jí-

delnou Základní ‰koly R˘mafiov.  

JiKo

Tichá revoluce ve ‰kolách (3. ãást)
V minul˘ch ãíslech R˘mafiov-

ského horizontu mûli ãtenáfii

moÏnost se seznámit se skuteã-

ností, Ïe od záfií tohoto roku mu-

sí v‰echny základní ‰koly v na‰í

republice zaãít vyuãovat podle

vlastních ‰kolních vzdûlávacích

programÛ. Byly rovnûÏ vysvûtle-

ny stûÏejní pojmy s touto refor-

mou související, a to klíãové
kompetence a ãinnostní uãení.
V tomto ãlánku budeme jiÏ kon-

krétnû citovat jednu z hotov˘ch

pasáÏí tvofieného vzdûlávacího

programu Základní ‰koly

R˘mafiov. Následující fiádky jsou

závaznou normou pro vyuãující

1. roãníku ve ‰kolním roce

2007/2008 v pfiedmûtu zvaném

prvouka. Název bude jednotn˘

pro 1. - 5. roãník, pfiedmût inte-

gruje souãasnou prvouku (1. - 3.

roãník), pfiírodovûdu a vlastivû-

du (4. - 5. roãník).

Pozn. Kurzívou jsou do textu
vloÏeny vysvûtlující poznámky.
Charakteristika pfiedmûtu
Pfiedmût prvouka rozvíjí poznat-

ky, dovednosti a prvotní zku‰e-

nosti ÏákÛ získané ve v˘chovû

v rodinû a v pfied‰kolním vzdûlá-

vání. Îáci se uãí pozorovat a po-

jmenovávat vûci, jevy a dûje, je-

jich vzájemné vztahy a souvis-

losti a utváfií se tak jejich prvotní

ucelen˘ obraz svûta. Poznávají

sebe i své nejbliÏ‰í okolí a po-

stupnû se seznamují s místnû

i ãasovû vzdálenûj‰ími osobami

a jevy a se sloÏitûj‰ími dûji. Uãí

se vnímat lidi a vztahy mezi ni-

mi, v‰ímat si podstatn˘ch vûc-

n˘ch stránek i krásy lidsk˘ch v˘-

tvorÛ a pfiírodních jevÛ, soustfie-

dûnû je pozorovat a pfiem˘‰let

o nich. Na základû poznání sebe

a sv˘ch potfieb a porozumûní

svûtu kolem sebe se Ïáci uãí vní-

mat základní vztahy ve spoleã-

nosti, porozumût soudobému

zpÛsobu Ïivota, jeho pfiednostem

i problémÛm, vnímat souãasnost

jako v˘sledek minulosti a v˘-

chodisko do budoucnosti. Pfii 

osvojování poznatkÛ a doved-

ností v prvouce se Ïáci uãí vy-

jadfiovat své my‰lenky, poznatky

a dojmy, reagovat na my‰lenky,

názory a podnûty jin˘ch.

Rozvoj klíãov˘ch kompetencí
Rozvoj klíãov˘ch kompetencí smû-
fiuje v˘uku k hmatatelnému vyuÏi-
tí získan˘ch znalostí a dovedností
v „reálném“ Ïivotû dítûte.

Kompetence k uãení

Îák:

- vyhledává a tfiídí informace, je-

jich propojení vyuÏívá k po-

chopení historick˘ch, zemûpis-

n˘ch a kulturních jevÛ;

- samostatnû pozoruje, objevuje,

experimentuje a poznává v‰e,

co se mu líbí.

Kompetence k fie‰ení problémÛ

- hledá moÏnosti ochrany Ïivot-

ního prostfiedí, samostatnû na-

vrhuje fie‰ení problémÛ;

- vnímá problémové situace v jed-

nání lidí, poznává pfiíãiny i mo-

Ïnosti ovlivnûní chování a jed-

nání svého i ostatních;

- kriticky pfiistupuje k získan˘m

informacím, hledá souvislosti,

podobné i odli‰né znaky.

Kompetence komunikativní

- naslouchá promluvám druh˘ch

lidí, vhodnû reaguje a uplatÀu-

je se v t˘mové ãinnosti;

- v rÛzn˘ch situacích vyuÏívá

pravidla efektivní a bezproblé-

mové komunikace.

Kompetence sociální a personální

- vytváfií si pozitivní pfiedstavu

o sobû samém, v pozitivním du-

chu ovládá své jednání s ostat-

ními;

- dokáÏe jednat samostatnû a se-

bevûdomû, uvûdomuje si svou

jedineãnost.

Kompetence obãanská

- chápe a respektuje rozdíly me-

zi lidmi, na základû spoleãnû

vytvofien˘ch pravidel souÏití 

usmûrÀuje své chování k tole-

ranci a kultufie v jednání s lid-

mi;

- respektuje poÏadavky na ochra-

nu Ïivotního prostfiedí, aktivnû

se podílí na ochranû pfiírody;

- projevuje pozitivní postoj ke

kulturním v˘tvorÛm.

Kompetence pracovní

Foto: archiv Z· R˘mafiov
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- pfii samostatné práci i v zapoje-

ní do t˘mové ãinnosti si utváfií

pracovní návyky;

- vyuÏívá získané znalosti a do-

vednosti v zájmu vlastního roz-

voje a pfiípravy pro budouc-

nost;

- poznává podstatu zdraví a pfií-

ãin nemocí, úãelnû se rozhodu-

je v rÛzn˘ch situacích ohroÏení

vlastního zdraví a bezpeãnosti

i zdraví a bezpeãnosti druh˘ch.

Vzdûlávací strategie
K realizaci v˘uky smûfiované na
rozvoj klíãov˘ch kompetencí Ïá-
ka uãitel uplatÀuje vhodné vzdû-
lávací strategie.
Uãitel:

- se zajímá o názory, námûty

a zku‰enosti ÏákÛ;

- klade otevfiené otázky, zadává

problémové úlohy ãi úlohy

rozvíjející tvofiivost;

- zadává úkoly zpÛsobem, kter˘

umoÏÀuje volbu rÛzn˘ch po-

stupÛ;

- zafiazuje metody, pfii kter˘ch

Ïáci sami docházejí k objevÛm,

fie‰ením a závûrÛm;

- vede Ïáky k prozkoumávání

pohledÛ a názorÛ li‰ících se od

jejich vlastních;

- zadává úkoly, pfii kter˘ch Ïáci

kombinují informace z rÛzn˘ch

zdrojÛ;

- vytváfií pfiíleÏitosti pro vzájem-

nou komunikaci ÏákÛ k dané-

mu úkolu;

- zadává úkoly, pfii kter˘ch Ïáci

spolupracují;

- umoÏÀuje ÏákÛm pracovat

s materiály a zdroji, v nichÏ si

mohou ovûfiit správnost svého

fie‰ení;

- sleduje úspû‰nost jednotliv˘ch

ÏákÛ a oceÀuje jejich pokrok;

- ukazuje ÏákÛm, jak mají for-

mulovat hypotézy a jak mají 

ovûfiovat jejich pravdivost po-

kusem ãi pozorováním;

- vyÏaduje dokonãování práce

v dohodnuté kvalitû a termí-

nech;

- dÛslednû vyÏaduje dodrÏování

pravidel;

- umoÏÀuje ÏákÛm prezentovat

v˘sledky jejich práce;

- vÛãi kaÏdému Ïákovi projevuje

oãekávání úspûchu;

- Ïáky vybízí, aby kladli otázky

(k vûci);

- vede Ïáky k plánování úkolÛ

a postupÛ;

- umoÏÀuje ÏákÛm, aby si vzá-

jemnû sdûlovali své pocity

a názory;

- zajímá se, jak ÏákÛm vyhovuje

jeho zpÛsob v˘uky;

- dÛslednû rozli‰uje procesy uãe-

ní a hodnocení;

- objasÀuje ÏákÛm, které koncep-

ce a postupy pouÏívané ve spo-

leãenské praxi jsou v souladu

s dosaÏenou úrovní poznání;

- reflektuje ve v˘uce spoleãen-

ské i pfiírodní dûní;

- studijní materiály a zdroje jsou

ve v˘uce ÏákÛm dostupné.

Nûkdo se mÛÏe ptát: A kde je 

uãební látka, co pfiesnû se dûti

vlastnû uãí? Odpovûì bude pfie-

kvapivá: V̆ bûr uãiva ‰kole ni-

kdo nepfiedkládá, vyuãující na

jednotliv˘ch ‰kolách si sami

zvolí, pomocí jaké uãební látky

budou u dûtí rozvíjet dané klíão-

vé kompetence! Závaznû jsou

ov‰em dány „oãekávané v˘stu-

py“, které zaji‰Èují jednotn˘ po-

Ïadavek na v˘slednou znalost

Ïáka. Napfiíklad pro Ïáka, kter˘

ukonãil 5. roãník, má platit, Ïe

v tématickém okruhu Lidé ko-

lem nás:

➢ vyjádfií na základû vlastních
zku‰eností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodrÏuje
pravidla pro souÏití ve ‰kole,
mezi chlapci a dívkami, v ro-
dinû, v obci (mûstû);

➢ rozli‰uje základní rozdíly me-
zi jednotlivci, obhájí pfii kon-
krétních ãinnostech své ná-
zory, popfiípadû pfiipustí svÛj
omyl, dohodne se na spoleã-
ném postupu a fie‰ení se spo-
luÏáky;

➢ rozpozná ve svém okolí jedná-
ní a chování, která se uÏ tole-
rovat nemohou a která poru-

‰ují základní lidská práva ne-
bo demokratické principy;

➢ orientuje se v základních for-
mách vlastnictví; pouÏívá pe-
níze v bûÏn˘ch situacích;

➢ poukáÏe v nejbliÏ‰ím spole-
ãenském a pfiírodním pro-
stfiedí na zmûny a nûkteré
problémy a navrhne moÏnos-
ti zlep‰ení Ïivotního prostfiedí
obce (mûsta).

Dal‰í tématické oblasti prvouky
pak pfiedkládají „své“ oãekáva-
né v˘stupy. Jejich kompletní v˘-
ãet zde v‰ak nebudeme uvádût.
MoÏná, Ïe pro mnohého ãtenáfie

je uveden˘ text vzdûlávacího

programu ‰koly novou informací

ze ‰kolního „zákulisí“. MoÏná Ïe

mnoh˘ netu‰í, jaké nároky jsou

na uãitele kladeny. V první fiadû

je povinností tento vzdûlávací

program vytvofiit (ve v˘‰e uve-

deném pfiípadû prvouky jde o ko-

lektivní dílo vyuãujících 1. stup-

nû ‰koly), následnû pak podle

tûchto závazn˘ch pravidel v˘uku

realizovat.

Podstatné je rovnûÏ zmínit sku-

teãnost, Ïe v˘‰e uveden˘ doku-

ment není nedotknuteln˘m dog-

matem pro dal‰í roky. Musí jít

o „Ïiv˘“ materiál, kter˘ je moÏ-

né obmûÀovat, kter˘ pruÏnû rea-

guje na nové informace a nové

podnûty z fiad ÏákÛ, uãitelÛ i ro-

diãÛ.  Vlastimil Baran

Lidé lidem pfiipravili tento osud
Polské mûsto Tychy vyhlásilo na zaãátku le-

to‰ního roku 9. roãník v˘tvarné soutûÏe na

téma holocaust „Lidé lidem pfiipravili tento

osud“. SoutûÏe se úãastnilo 992 studentÛ

z Polska, âeské republiky, Ruska a Itálie.

Gymnázium R˘mafiov a ZU· R˘mafiov pfii-

spûly do soutûÏe asi deseti pracemi. Byli

jsme potû‰eni, kdyÏ nám z Polska pfii‰el do-

pis a v nûm stálo, Ïe dvû na‰e studentky -

Marie ·ínová a Regina âtvrtlíková - jsou no-

minovány na postup na mezinárodní v˘stavu

a máme se dostavit do polského mûsta

Tychy.

Dne 20. 3. 2007 jsme po ãtyfihodinové jízdû ve

snûhové vánici dorazili

do Tych, kde se v míst-

ním divadelním sále ko-

nalo slavnostní pfiedá-

vání cen. Porota vybrala

153 nejlep‰ích prací

(kresby, malby, grafiky

i objekty), které jsou

momentálnû vystaveny

v Tychách a pozdûji po-

putují do dal‰ích zemí.

Pfiedávání cen bylo do-

plnûno o poezii básnífi-

ky Haliny Birenbaum

a reÏiséra Augusta

Kowalczyka, ktefií pro-

‰li koncentraãním tá-

borem a vzpomínky na

tyto události se odrá-

Ïejí i v jejich tvorbû.

Dále následoval kon-

cert a v˘borné stínové

divadlo. Poté byl pfii-

staven autobus a zá-

jemci mohli odjet na prohlídku b˘valého

koncentraãního tábora Auschwitz Birkenau.

Byli jsme mile pfiekvapeni skvûlou organiza-

cí akce a vysokou úrovní celé v˘stavy.

Kamila H˘Ïová

Studentky Gymnázia R˘mafiov Marie ·ínová a Regina âtvrtlíková
Foto: autorka
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Veãerní bûh mûstem
Není tomu tak dávno, co se to u Domova

mládeÏe SSO· Prima hemÏilo studenty, kte-

fií byli pfiipraveni na veãerní bûh mûstem.

SoutûÏní dvojice od sebe dûlily minutové 

intervaly. Trasa byla velmi nároãná. Start byl

u DM na Bartákovû, trasa vedla k DM na

Sokolovské, poté k prolézaãkám u prodejny

H+H, na autobusové a vlakové nádraÏí,

k parkovi‰ti pfied Penny marketem a koneãnû

zpût k DM na Bartákovû.

Ne‰lo v‰ak jen o bûh, ale i o fiadu úkolÛ, na

jejichÏ plnûní dohlíÏeli ãlenové hlídek na

jednotliv˘ch stanovi‰tích. Napfiíklad pinkání

míãku na pingpongové pálce za bûhu, prole-

zení prÛlezkami, autobusové nádraÏí bylo

ten veãer ozvuãeno slokami dûtské písnû Pec

nám spadla. Bez odpoãinku závodníci bûÏeli

na vlakové nádraÏí, kde je ãekalo oblékání

do pytlÛ. NejtûÏ‰í ãást v‰ak byla teprve pfied

nimi. Cesta na parkovi‰tû u Penny byla za-

peklitá a vedla tajemn˘mi a tmav˘mi uliãka-

mi pln˘mi bláta a louÏí. Nûktefií zabloudili,

av‰ak v‰ichni se nakonec trefili. Vhoìte ba-

lónky do krabice a pospû‰te do cíle!

AÈ jiÏ byly zvoleny cesty jakékoliv a ãasy

soutûÏících se blíÏily ãi vzdalovaly hodinû,

v‰ichni kromû jednoho druÏstva, které se do-

konale ztratilo, dobûhli do cíle a stali se vítû-

zi, protoÏe pfiemohli lenost a nudu.

NeÏ se v˘sledky závodníkÛ spoãítaly, ob-

ãerstvili se bûÏci dobr˘m tepl˘m ãajem

a párkem, aby doplnili ztracené kalorie.

První místo získala dvojice Libu‰e Volo-

chová ze 4. A a Jan Dobe‰ z 1. A s ãasem 

25 minut. Druhé místo si odnesly Vladisla-

va Jacková a Adriana Velecká z 1. B s ãa-

sem jen o pût minut hor‰ím. Nejvût‰ími lou-

daly, ktefií potfiebovali na zdolání trasy 

50 minut ãasu, byly Martina Mrkvánková

z 2. A a Marie Grundová z 1. B.

V kaÏdém pfiípadû to byl skvûl˘ záÏitek a ná-

ramná sportovní akce, urãená pro pobavení

v‰ech, kdo se zapojují do aktivit, které nám

nabízí na‰e ‰kola a domov mládeÏe.

Jan Dobe‰, 1. A

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Policie a záchranáfii oãima dûtí
Okresní fieditelství Policie âR

v Bruntále ve spolupráci se

Zdravotní poji‰Èovnou Minister-

stva vnitra âR, Hasiãsk˘m zá-

chrann˘m sborem Moravsko-

slezského kraje, územním odbo-

rem Bruntál, a regionálním praco-

vi‰tûm BESIP pro kraj Morav-

skoslezsk˘ vyhlásilo 17. ledna

2007 V. roãník dûtské v˘tvarné

soutûÏe zamûfiené na aktuální pro-

blémy dûtsk˘ch úrazÛ a nehod,

trestnou ãinnost páchanou dûtmi

ãi na dûtech a dûtskou bezpeãnost.

SoutûÏe se mohl zúãastnit kaÏd˘

jednotlivec ãi ‰kolní kolektiv

z okresu Bruntál, a to v pfied-

‰kolním ãi ‰kolním vûku (M·

a Z·). V̆ kresy byly hodnoceny

ve tfiech kategoriích: Matefiské

‰koly, pfied‰kolní vûk (od 3 let),

I. stupeÀ základních ‰kol a II. stu-

peÀ základních ‰kol. Pro v‰ech-

ny kategorie byla letos urãena ta-

to témata: Moje bezpeãnost (po-

licie, hasiãi, bezpeãí dûtí venku

i doma) a Dûtské úrazy a do-

pravní nehody (dûtská zranûní,

nehody dûtsk˘ch cyklistÛ a chod-

cÛ). Nebyla stanovena v˘tvarná

technika ani formát v˘kresu.

Uzávûrka v˘tvarné soutûÏe byla

13. bfiezna 2007.

V pátek 23. bfiezna se se‰la hod-

notící porota, aby vyhodnotila

nejlep‰í v˘tvarné práce. SoutûÏe

se zúãastnilo více jak 340 dûtí ze

sedmnácti základních a devíti

matefisk˘ch ‰kol a pût jednotliv-

cÛ. Bylo zasláno 369 v˘kresÛ.

Do soutûÏe se také zapojilo cel-

kem jedenaãtyfiicet dûtí z r˘ma-

fiovsk˘ch ‰kol, z toho II. katego-

rii (I. stupeÀ Z·) zastupovalo 

29 dûtí ze Základní ‰koly

R˘mafiov a tfietí kategorii (II. stu-

peÀ Z·) ãtyfii dívky ze Z·

R˘mafiov a osm dûtí ze Základní

‰koly, R˘mafiov, ·kolní námûstí.

Dûti z r˘mafiovsk˘ch ‰kol se na

medailov˘ch pozicích sice nako-

nec neumístily, ale nemusí zou-

fat, protoÏe Policie âeské repub-

liky pofiádá nûkolik dal‰ích sou-

tûÏí, které mohou zájemcÛm pfii-

nést k˘Ïené vítûzství.

Porota pracovala ve sloÏení: zá-

stupce Zdravotní poji‰Èovny

Ministerstva vnitra âR Katefiina

Korandová, zástupce BESIPu

Pavel Rakus, zástupce Hasiãské-

ho záchranného sboru MSK

Bohdan Mikulka, uãitelka v˘-

tvarné v˘chovy Z· pí Belaníko-

vá a tiskové mluvãí Okresního

fieditelství Policie âR v Bruntále

Pavla Tu‰ková a Lucie Zgarbo-

vá. âestn˘mi hosty byli policej-

ní rada Milan Navrátil a fieditel

okresního Hasiãského záchran-

ného sboru Bruntál Jifií Patrov-

sk˘.

Vítûzní autofii budou za svou

práci odmûnûni hodnotn˘mi

vûcn˘mi cenami, které jim osob-

nû pfiedají policisté a zástupci

spolupracujících organizací.

Vítûzné a vybrané práce budou

pouÏity pro propagaãní a pre-

ventivní úãely. JiKo

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

K R A J S K Á V E T E R I N Á R N Í S P R ÁVA
P R O M O R AV S K O S L E Z S K ¯ K R A J

Informace o vakcinaci li‰ek proti vzteklinû
Ve dnech 4. aÏ 14. dubna 2007
bude provádûna vakcina-
ce li‰ek proti vzteklinû.
Vakcína bude poklá-

dána letecky.

Vakcína je urãena v˘-

hradnû k vakcinaci

populace volnû Ïijí-

cích li‰ek. Návnada ne-

ní schopna vyvolat one-

mocnûní vzteklinou. Nebezpe-

ãím pro zvífiata, zvlá‰tû psy, je

pozfiení celé návnady vãetnû

plastikové kapsle, která mÛÏe

u psÛ vytvofiit v zaÏíva-

dlech mechanickou pfie-

káÏku. Pfii náhodném

pfiímém kontaktu ãlo-

vûka s vakcínou je

tfieba o tomto infor-

movat lékafie. Krajská

veterinární správa pro

Moravskoslezsk˘ kraj, in-

spektorát Bruntál, upozorÀuje

tímto v‰echny dotãené organiza-

ce, osoby i obãany, náv‰tûvníky

pfiírody, pokud najdou návnadu

s vakcínou, aby

s tûmito návnadami

nemanipulovali.
Pokud by pfies uji‰-

tûní letecké spoleã-

nosti, která provádí

kladení, vakcinaãní

dávka dopadla do

zástavby obcí, je

nutné tuto návnadu ne‰kodnû od-

stranit napfi. spálením, za pouÏití

ochrann˘ch pomÛcek (rukavic).

Jakékoli bliÏ‰í informace po-

skytne bruntálsk˘

inspektorát Kraj-

ské veterinární sprá-

vy pro Moravsko-

slezsk˘ kraj na tel.

ãísle: 554 711 821.

MVDr. Stanislav
Vodiãka, vedoucí

úseku ochrany zdraví
zvífiat inspektorátu Bruntál,
Krajské veterinární správy
pro Moravskoslezsk˘ kraj
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V kÛÏi ... listono‰e

aneb Putování zásilek do r˘mafiovsk˘ch schránek
Motto: ...takov˘ po‰tovní úfiad, to je skoro jako zakleté místo; máte tam samé nápisy, Ïe „koufiiti je zakázáno“ a „psy s sebou bráti je zaká-
záno“ a mnoho jin˘ch varovn˘ch tabulek - fiíkám vám, tolik vyhlá‰ek a zápovûdí nemají ve sv˘ch úfiadovnách ani ãarodûjníci, ani draci.
UÏ z toho je vidût, Ïe po‰ta je místo tajemné a mocné. (Karel âapek: Pohádka po‰Èácká z knihy Devatero pohádek)

Redakce R˘mafiovského hori-

zontu pro vás letos pfiipravila no-

v˘ seriál reportáÏí, jejichÏ téma-

tem jsou bûÏné profese, s nimiÏ

se setkáváme kaÏd˘ den, ale ne

vÏdy si uvûdomujeme jejich ne-

zbytnost v na‰em Ïivotû i skryté

kouzlo. Seriál vychází jednou za

dva mûsíce a pfiiná‰íme v nûm re-

portáÏe pfiímo z jednotliv˘ch pra-

covi‰È. V prvním ãlánku jsme

pfiiblíÏili práci pekafie v r˘mafiov-

ské pekárnû. Druhá reportáÏ na-

hlédne do tajÛ neménû nároãné-

ho povolání, jehoÏ kofieny sahají

do let 3000-2000 pfi. n. l. ¤eã bu-

de o po‰Èácích, listono‰ích nebo

chcete-li po‰tovních doruãovate-

lích, v na‰em pfiípadû spí‰ po‰-

tovních doruãovatelkách.

Bez âeské po‰ty by si Ïivot umûl

pfiedstavit jen málokdo. Vût‰ina

ji vyuÏívá k zasílání listovních

nebo balíkov˘ch zásilek, jiní

k úhradám inkasních plateb

a dal‰í vyuÏívají roz‰ífienou na-

bídku sluÏeb, jak˘mi jsou sta-

vební spofiení, sluÏby Po‰tovní

spofiitelny, âeské poji‰Èovny ne-

bo sjednání penzijního poji‰tûní.

âeská po‰ta nabízí i pohlednice,

po‰tovní známky, kolky, v˘herní

losy, telefonní karty, kalendáfie

a dal‰í.

Zmínku o prvních formách píse-

mn˘ch sdûlení, popfiípadû zprá-

vách, najdeme uÏ v bibli. Úplnû

první dopisy byly psány na pále-

n˘ch hlinûn˘ch tabulkách obje-

ven˘ch v Kappadokii (dne‰ní

Turecko). Tyto dopisy mûly do-

konce hlinûné obálky! Za vlhka

se do nich vtiskovaly peãetû

a rytá znamení, ale po vysu‰ení

byly neprakticky kfiehké. Tak ne-

vím! NedokáÏu si pfiedstavit, jak

dne‰ní doruãovatelky hází lidem

do schránky jejich hlinûné zásil-

ky. To by, pane, moc toho k po-

ãteníãku nezÛstalo. První po‰-

tovní známka svûta, zvaná

,,âerná penny“, byla vydána ve

Velké Británii v roce 1840 a byl

na ní portrét mladé královny

Viktorie.

V jedné ze sv˘ch nesmrteln˘ch

Malostransk˘ch povídek popisu-

je Neruda, jaké to vyvolalo

vÏdycky vzru‰ení, kráãel-li pfied

mnoha lety listono‰ jednou malo-

stranskou ulicí. Lidé vybíhali

z domÛ, obchodníci se zastavo-

vali pfied krámy, hlavy pfiiklánûly

se k hlavám: Ke komu to asi jde?

Jakou nese zprávu, smutnou ãi

veselou? Kdo to asi pí‰e z daleké

konãiny? Dnes se idylické vyhlí-

Ïení listono‰e omezilo jen na 

„okenní oãekávání“ doruãovatel-

ky s poukázkou na peníze ãi pen-

zi. U mlad‰í generace navonûné

listy popsané mnohdy ver‰ova-

n˘m krasopisem vystfiídaly SMS

zprávy a úhlednû sloÏené obálky

ruãního papíru s je‰tû úhlednûj‰í 

a originálnûj‰í peãetí ve schrán-

kách nahradily vût‰inou nechtûné

reklamní letáky. Nostalgicky mÛ-

Ïeme snad je‰tû vzpomenout na

po‰tovní holuby nebo potrubní

po‰tu, která se tu a tam zachova-

la na nûkter˘ch po‰tovních úfia-

dech a ve firemních kanceláfiích.

Slávu Divokého západu dokre-

slovaly nezbytné po‰tovní do-

stavníky a námûtem pro kniÏní

bestsellery a filmová pfiedstavení

byla Velká vlaková loupeÏ z po‰-

tovního vlaku. Je neuvûfiitelné,

Ïe jiÏ za druhé svûtové války fun-

govala letecká po‰tovní pfieprava

pfiímo z lodí, na které pfiistávala

letadla. Za ta léta ve‰kerá odvût-

ví dopravnictví a zejména po‰ta

udûlala obrovské pokroky; doby

po‰tovsk˘ch panáãkÛ v ãerve-

n˘ch fracích, extrapostÛ, kur˘rÛ

a relais pominuly, technické vy-

moÏenosti na‰í doby pfiispívají

k tomu, aby byla doprava s roz-

ná‰kou po‰tovních zásilek pfiesná

a zároveÀ rychlá.

Vydejte se s námi proÏít jeden

v‰ední den po‰tovní doruãova-

telky âeské po‰ty v R˘mafiovû

a posuìte sami, zda jejich práce

stojí za vyjádfiení obdivu

a upfiímné úcty k jejich kaÏdo-

denní lopotû pfii doruãování na-

‰ich zásilek.

reportáÏ
KdyÏ jsem pfiem˘‰lel, jakou pro-

fesi pfiedstavím v reportáÏi na-

‰im ãtenáfiÛm, nebylo to lehké

rozhodování. ¤íkal jsem si, chtû-

lo by to profesi, která je extrém-

nû nároãná v zimních podmín-

kách na‰eho drsného klimatu.

Mezi nûkolika vytipovan˘mi od-

vûtvími zvítûzila jednoznaãnû

profese po‰tovní doruãovatelky.

Mnû osobnû se lépe zamlouvá

název listono‰ka, kter˘ libozvuã-

nûji vymezuje práci tûchto nepo-

stradateln˘ch bytostí.

JenÏe, kdyÏ jsem si sjednával re-

portáÏ s vedoucí po‰ty v R˘ma-

fiovû Miroslavou Bejdákovou,

nebylo venku po snûhu ani pa-

mátky. Spí‰ to vypadalo, Ïe co

nevidût navlíkneme kraÈasy

a pÛjdeme vyfiezávat pí‰Èaliãky.

„Je ‰koda, Ïe R˘mafiovákÛm ne-
pfiineseme tu pravou reportáÏ,

kdy listono‰kám mrznou u‰i, ma-
jí ãervené nosy a zpod ãepice jim
koukají jen oãi,“ utrousil jsem

mimodûk a napÛl Ïertem v kan-

celáfii vedoucí âeské po‰ty R˘-

mafiov. Ale ouha! Pfii pohledu

z okna v inkriminovan˘ den re-

portáÏe jsem nechtûl vûfiit vlast-

ním oãím. Jako bych svou touhu

po snûhu a vichru zimu pfiivolal.

Venku fiãí severák, pfies noc na-

padlo dobr˘ch tfiicet ãísel ãer-

stvého snûhu, za okny bílá tma.

V duchu jsem se usmál, ale s vû-

domím toho, Ïe mám strávit je-
den den v kÛÏi po‰Èáka, se mi 

úsmûv zaãal pomalu vytrácet.

No co, nejsem dezertér, abych

pfiedãasnû utíkal z bitvy, dodal

jsem si odvahy a vyrazil do pra-

vého jesenického fiãáku na

smluvenou schÛzku.

Dozvídám se, Ïe silniãáfii opût

nestíhají a snûhová kalamita za-

blokovala silnice ve v‰ech smû-

rech do R˘mafiova, takÏe paní

Bejdáková, pfiijíÏdûjící z Bruntá-

lu, dorazí se zpoÏdûním. To nám

to pûknû zaãíná. Myslím, Ïe na-

konec dojde i na ty zmrzlé u‰i

a ãervené nosy, problesklo mi

hlavou. To jsem je‰tû netu‰il, Ïe

situace bude natolik váÏná, Ïe se

po‰ta ten den kvÛli snûhové ka-

lamitû nedostane do Re‰ova ani

Harrachova. Netrvalo dlouho

a setkávám se s vedoucí po‰ty,

která mû seznamuje s ãaso-

v˘m rozvrhem na‰eho témûfi ce-

lodenního projektu a zanedlouho

mû pfiedává mé prÛvodkyni, po‰-

tovní doruãovatelce Evû JuráÀo-

vé. To v‰e s vûdomím a souhla-

sem fieditele severomoravské po-

boãky âeské po‰ty Ing. Václava

Veselého.

Chvíle ãekání, doruãovatelky

musí roztfiídit zásilky podle

sv˘ch rajónÛ. Pozoruji jejich

práci v teple místnosti, zatímco

za oknem zufií snûhová metelice.

V nevelké místnosti sedí osm lis-

tono‰ek s oãima upfien˘ma na

nejrÛznûj‰í dopisy, rekomanda,

obsílky, firemní katalogy a dal‰í

zásilky. Bedlivû sledují adresy

sv˘ch klientÛ a jednotlivé hro-

mádky pro pfiehlednost pfievazu-

jí gumiãkou. To podle toho, pro

které ulice, bloky nebo sídli‰tû je

zásilka urãena. Samotné mûsto

R˘mafiov mají rozdûleno ãtyfii

doruãovatelky, dal‰í dvû motori-

zované doruãovatelky povezou

zásilky do Stfiíbrn˘ch Hor, Re-

‰ova, Horního Mûsta, Tvrdkova,

Mirotínku a Janovic a druhé po‰-

tovní vozidlo zamífií do Staré

Vsi, Îìárského Potoka, Ondfie-

Vedoucí âeské po‰ty R˘mafiov Miroslava Bejdáková



jova, Jamartic, Velké a Malé

·táhle a do Horní a Dolní Mo-

ravice.

Koneãnû jsou v‰echny zásilky

peãlivû roztfiídûny a uloÏeny

v po‰tovních kabelách a bato-

zích a kvÛli slotû, která venku

nemíní ustat, je‰tû navíc i v ne-

promokav˘ch obalech, aby se

vlhkem nepo‰kodily.

Je devût hodin. „Doufám, Ïe má-
te pofiádné boty, teplé obleãení
a svaãinu na cestu,“ dobírá si

mû jedna z doruãovatelek, kdyÏ

vyráÏíme s mou prÛvodkyní na

rozná‰ku po rajónû. Souhlasnû

pfiikyvuji. Svaãinu sice nemám,

ale jsem pfiesvûdãen, Ïe v tom

fofru by na ni stejnû nezbyl ãas.

První vykroãení z po‰ty a dostá-

váme pofiádnou ledovou sprchu.

Do tváfií nám biãují krystalky

zmrzl˘ch snûhov˘ch vloãek

a severák s námi nemilosrdnû

cloumá. Mífiíme kolem r˘mafiov-

ské fary a v té fujavici ani nesta-

ãím registrovat název ulice.

První zásilka putuje do schránky.

A jde se dál. Paní Eva nasadila

ostré tempo a já se v kvílení

vichru dovídám, Ïe máme pfied

sebou sedm set sedmdesát tfii do-

dacích míst a zpravidla se rozná-

‰í 500 - 1000 listovních zásilek.

Poãet závisí na tom, zda jsou

Vánoce, Velikonoce nebo se po-

sílají v˘pisy z bank, poji‰Èoven,

spofiitelen a podobnû. Rychlou

chÛzí kráãíme od fary smûrem

k Revoluãní ulici. Místy pfiekra-

ãujeme aÏ pÛlmetrové snûhové

jazyky. „Myslím, Ïe nám to v bo-
tách zaãne za chvíli pûknû
ãvachtat,“ utrousí paní Eva a za-

mífií k dal‰ímu stavení. „Tady
neseme dobírku,“ pronese ve

spûchu a uÏ se prodírá velkou

snûhovou závûjí a jen stûÏí oteví-

rá branku, které stojí v cestû hro-

mada navátého snûhu. Obãansk˘

prÛkaz, podpis, pfiedání zásilky

a jde se dál.

Celá trasa má jak˘si „jízdní fiád“

a musí se tedy hlídat i ãas. Na fia-

du pfiichází první paneláky na

Revoluãní ulici a s nimi i vût‰í

mnoÏství zásilek. „Teì vybûhnu
nahoru, mám tady jednu zásilku
do vlastních rukou, zatím se tro-
chu ohfiejte v chodbû,“ hlásí ve

spûchu moje prÛvodkynû a mizí

nûkde v útrobách paneláku. Ze-

spodu sly‰ím jen tlumené hlasy,

jak listono‰ka vyfiizuje formality

pfiedání zásilky. Netrvá dlouho

a uÏ rychle schází dolÛ. „Teì si
jen pfieloÏím zásilky a mÛÏeme
dál,“ informuje ve spûchu. Nû-

která po‰ta putuje z velkého ba-

tohu do pfiíruãní kabely, to proto,

aby se cestou nemusela listono‰-

ka zdrÏovat neustál˘m sundává-

ním velkého ruksaku. A závod

s ãasem opût pokraãuje. Pfiechá-

zíme Revoluãní ulici smûrem

k Podolskému potoku, následuje

pfiedání dal‰í zásilky do vlast-

ních rukou a na mÛj dotaz, zda

pÛjdeme je‰tû dál aÏ k sídli‰ti

Dukelská, odpovídá paní Jurá-

Àová, Ïe by to na jednoho bylo

uÏ opravdu hodnû. Plnû postaãí

sídli‰tû Pfiíkopy. Dukelská je ra-

jón její kolegynû.

„Co vám na va‰í práci nejvíce
vadí, co vás na‰tve?“ pokládám

témûfi v poklusu dal‰í v‰eteãnou

otázku. Doruãovatelka se usmû-

je, zamyslí a po krátkém zaváhá-

ní se mi svûfiuje: „Svou práci
mám velmi ráda, u âeské po‰ty
pracuji dvacet let, na mnoho ne-
duhÛ a ne zrovna pfiíjemného vy-
stupování nûkter˘ch m˘ch klien-
tÛ jsem si zvykla a mohu fiíct, Ïe
pfieváÏná vût‰ina lidí, kter˘m
pfiedávám listovní zásilky, je vel-
mi slu‰ná a pfiátelská. Nedám na
nû dopustit. A co mi vadí nejví-
ce? KdyÏ se nûkter˘ z klientÛ od-
stûhuje nebo pfiistûhuje a neuzná
za vhodné nahlásit po‰tû zmûnu
bydli‰tû a na schránce není ani
jeho jméno. Potom marnû hledá-

te adresáta, kter˘ by mûl b˘t na
uvedené adrese a zjistíte pro-
stfiednictvím sousedÛ, Ïe tady ne-
bydlí a odstûhoval se bÛhvíkam,
to je pro mû asi nejhor‰í zji‰tû-
ní,“ posteskne si po‰tovní doru-

ãovatelka. Není asi pro po‰Èáka

nic hor‰ího, kdyÏ nemÛÏe doru-

ãit zásilku z dÛvodu adresát ne-
znám˘. Takové zásilky, na kte-

r˘ch není uveden ani odesílatel,

pak putují do centrálního skladu

(tzv. po‰tovní úloÏny) v Brnû.

Bûhem cesty naráÏíme na dal‰í

pfiekáÏky, které znepfiíjemÀují

práci po‰tovního doruãovatele.

Paní Eva vytahuje objemnûj‰í li-

stovní zásilku a jiÏ pfii zbûÏném

pohledu na „trpasliãí“ schránku

klienta je jasné, Ïe ani pfii sebe-

vût‰í vÛli se tam velká obálka

zkrátka nemÛÏe vejít. Pfiitom je

nepfiípustné, aby zásilka koukala

ze schránky ven. Nûkdy toto na-

fiízení prostû dodrÏet nelze, pro-

toÏe u schránek chybí napfiíklad

vrchní víko nebo není uzamknu-

ta, nûkteré schránky na klasic-

kou po‰tu, nikoliv na noviny

a ãasopisy, mají dokonce podobu

objemnûj‰í umûlohmotné trubky

ãi kusu dutého silniãního patní-

ku. Cestou po rajónu jsme jich

potkali hned nûkolik. Nezb˘vá

tedy neÏ vypsat oznámení o ulo-

Ïení zásilky na po‰tû a pokraão-

vat v rychlém tempu dál. âeká

nás sídli‰tû Pfiíkopy, probûhneme

je relativnû rychle, protoÏe ne-

máme mnoho doporuãen˘ch zá-

silek, opût chvilka na pfieskládá-

ní dal‰í po‰ty, pár lokÛ ãaje

a chvátáme pfiedat po‰tu do pro-

dejny R˘mafiovanka.

Jak se zdá, severák s hust˘m

snûÏením jako by tu‰il, Ïe nesmí

ustat z dÛvodu dobrodruÏnosti

reportáÏe, a tak nejenÏe z nás ka-

pe voda jako z vodovodu a biãu-

jí nás neustále zmrzlé snûhové

vloãky, ale k tomu v‰emu zaãí-

náme pociÈovat mírnou únavu

z vûãného pfieskakování snûho-

v˘ch bariér. Ale nic naplat, jde se

dál smûrem na Bartákovu, Pa-

lackého, Podolskou a Jesenickou

ulici. Celá fiádka psaní, pár dopo-

ruãen˘ch dopisÛ, nûkolik do

vlastních rukou, sem tam nûjaká

zásilka do vlastních rukou v˘-

hradnû jen adresátovi, k tomu je

potfieba vypsat nûkolik oznáme-

ní o uloÏení listovních zásilek

v pfiípadû, Ïe adresát není doma,

nebo oznámení o uloÏení oby-

ãejné zásilky, která je rozmûrnûj-

‰í neÏ po‰tovní schránka a nemo-

hla b˘t doruãena ani náhradnû,

napfiíklad sousedÛm.

V nûkter˘ch domech se proplétá-

me labyrintem nejrÛznûj‰ích

chodeb, chodbiãek a suterénÛ,

které pro po‰tovní doruãovatele

znamenají zkratky do vedlej‰ích

domÛ, jeÏ u‰etfií drahocenn˘ ãas.

Zastavujeme se u ‰edé schránky,

která vypadá jako po‰tovní, ale

slouÏí k pfieloÏení dal‰ích zási-

lek, které nám zde zanechali mo-

torizovaní po‰Èáci. Aby nemuse-

la listono‰ka tahat v‰echnu po‰tu

na sv˘ch bedrech, rozdûlí si ji

tak, aby ãást rajónu roznesla

s tím, co má v bra‰nû a batohu,

a cestou si v takzvané odkladné

schránû nabere dal‰í po‰tu. Je to

dÛmyslné a praktické. Listono‰-

ka se k odkladné schránû mÛÏe

vrátit podle potfieby a mnoÏství

zásilek i dvakrát nebo tfiikrát.

„Párkrát se mi stalo, Ïe jsem
z této schránky nesla na po‰tu
dopisy, které sem nûkdo vhodil
v domnûní, Ïe se jedná o klasic-
kou po‰tovní schránku. Ale netu-
‰ím, jak tam ty dopisy dostal.
·kvíra je totiÏ tak úzká a je‰tû ke
v‰emu schovaná pod víkem
schránky, Ïe dotyãn˘ musel pro-
kázat patfiiãn˘ kus zruãnosti, aby
listovní zásilky tímto mikrootvo-
rem protáhl. A nebyla bych listo-
no‰ka, abych tyto zásilky nedo-
ruãila,“ usmívá se Eva JuráÀo-
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vá. Poslední urovnání v ruksaku

i v ta‰ce a jde se dál. âeká nás

pár posledních klientÛ v ulicích

U Rybníka, U Lomu, Rudé ar-

mády, na Opavské a Máchovû.

Patfií k nim i prodejny Penny

market, Potraviny Lazarczyk

a závod Hedva. Nûktefií nás jiÏ

vyhlíÏejí: „Dobr˘ den, máte pro
nás ty velikonoãní pohledy?“
„To víte, Ïe mám, vyberte si, kte-
ré se vám líbí,“ odpovídá má

prÛvodkynû s mil˘m úsmûvem.

Na konci na‰eho po‰Èáckého pu-

tování zji‰Èujeme, Ïe jsme v‰ech-

ny velikonoãní pohlednice pro-

dali. A není divu. Laskavé a vlíd-

né jednání je Evû JuráÀové vlast-

ní a patfií neodmyslitelnû k té-

to obûtavé a skromné doruãova-

telce, která sv˘ch dvacet let obû-

tovala âeské po‰tû. Úsmûv dûlá

z tohoto posla nûkdy dobr˘ch,

jindy zase hor‰ích zpráv i skvû-

lého obchodníka.

„Tady jsem si poprvé v Ïivotû
zlomila ruku,“ ukazuje po‰Èaãka

na jedno z míst na ulici Rudé ar-

mády. „Cel˘ Ïivot nic a najed-
nou vám na ledu ujede noha, vy
ani nevíte jak a uÏ je malér hoto-
v˘. Myslela jsem, Ïe mám ruku
jen naraÏenou, a tak jsem s vel-
kou bolestí dokonãila rozná‰ku,
lidé mi je‰tû pomohli ruku obvá-
zat obinadlem, a kdyÏ mi pak
doktor fiekl, Ïe to mám zlomené
na tfiikrát, nemohla jsem tomu
uvûfiit,“ vypráví paní Eva témûfi

neuvûfiiteln˘ pfiíbûh. „A co psi,
napadl vás nûkdy pes?“ ptám se

zvûdavû. „Ano, dvakrát. Jednou
to byl takov˘ ten hodn˘, co niko-
mu nikdy nic neudûlal, a podru-
hé si majitelka zapomnûla po-
fiádnû zajistit dvefie domu. Pes
vybûhl a kousal a kousal, dostal
se do nûjakého amoku, protoÏe
jej nemohla uklidnit ani ona,
a tak se pustil i do majitelky
a u‰tûdfiil jí taky nûkolik kousnu-

tí,“ vzpomíná na ne‰Èastné záÏit-

ky má prÛvodkynû.

Pomalu pfiestává snûÏit, dokonce

i vítr ustal, na‰e listono‰ská pouÈ

se ch˘lí ke konci. Je‰tû pár zási-

lek na Opavskou, do Tip sportu

a pro hostinec Na Statku, nûko-

lik na Máchovu ulici a pak uÏ po

prázdnu mífiíme pfies Pfiíkopy

kolem kostela zpût „na základ-

nu“ do âeské po‰ty. Po snûhu

a vûtru uÏ není ani památky.

Dokonce uÏ i na‰e nosy a u‰i

blednou. Otevíráme dvefie po‰ty

a já vím, Ïe tady je koneãná.

Odsud jsme vy‰li a po pûti a pÛl

hodinách se vrátili zpût. Upfiím-

nû tisknu své prÛvodkyni ruku

a dûkuji za moÏnost uskuteãnit

tuto reportáÏ. Tím její smûna

ov‰em nekonãí. Pfied sebou má

je‰tû takzvané vyúãtování a do-

dání nepfiebran˘ch zásilek.

Dnes uÏ vím, Ïe na po‰Èáky ãi

listono‰ky budu vÏdy pohlíÏet

jen s velk˘m respektem a Ïe je-

jich práce stojí opravdu za vyjá-

dfiení obdivu a úcty k jejich kaÏ-

dodenní lopotû pfii doruãování

na‰ich zásilek, jak to bylo fieãeno

na zaãátku. A platí to o v‰ech za-

mûstnancích po‰ty bez v˘jimky.

Chvíli si je‰tû v kanceláfii poví-

dám s vedoucí po‰ty Miroslavou

Bejdákovou u teplé kávy, která

pfii‰la po rozná‰ce po‰ty náram-

nû vhod a dozvídám se, Ïe napfií-

klad âeská po‰ta v R˘mafiovû za-

mûstnává pûtadvacet pracovníkÛ

a Ïe pod tuto stfiediskovou po‰tu

je‰tû spadají po‰ty v Bfiidliãné,

Huzové, RyÏovi‰ti, Staré Vsi,

Janovicích a v Horním Mûstû,

kde pracuje celkem ãtyfiicet tfii za-

mûstnancÛ. Pracovníci âeské

po‰ty v R˘mafiovû se dûlí na po‰-

tovní doruãovatele, pfiepáÏkové

zamûstnance, balíkové doruãova-

tele a pracovníky vnitfiní sluÏby.

V‰echny zásilky odcházející

z R˘mafiova se tfiídí v centrálním

po‰tovním uzlu v Olomouci,

stejnû tak v‰echny zásilky pro

R˘mafiov pfiichází z Olomouce.

Dále se dozvídám, Ïe konkuren-

tem âeské po‰tû jsou v‰echny

dal‰í kur˘rní firmy, napfiíklad

PPL. Na otázku, zda je‰tû existu-

jí telegrafní sluÏby, odpovídá ve-

doucí po‰ty, Ïe existují, poslat se

dá napfiíklad telegram, ale tyto

sluÏby jsou jiÏ vyuÏívány velmi

zfiídka. Pro mnohé bude zajíma-

vostí, Ïe jiÏ neexistuje pojem ex-

pres dopis, ale dnes se jiÏ pouÏí-

vá zkratka EMS (Expres Mail

Servis), coÏ znamená, Ïe tato zá-

silka má pfiednost v pfiepravû

a dodání.

Také se dozvídám, Ïe po‰ta do-

stává velice milé obrázky dûtí

urãené JeÏí‰kovi, ov‰em vût‰inû

z nich chybí adresy, a tak si je

pracovníci schovávají pro pfií-

pad, kdyby se náhodou JeÏí‰ek

na r˘mafiovské po‰tû objevil.

„O pÛlnoci se ale nûkdy objevu-
jí na po‰tû po‰tovní skfiítkové, ja-
ko v té Po‰Èácké pohádce Karla
âapka, a nûkdy zaãnou tropit
pûkné lumpárny, které vyjdou
najevo aÏ druh˘ den ráno,“ smû-

je se paní Bejdáková.

AÏ otevfiete svou po‰tovní

schránku, zkuste vzít dopis ob-

fiadnû do ruky a uvûdomte si, jak

sloÏit˘ je proces jeho doruãení.

Neberte jej jako samozfiejmost.

Za jeho dodáním stojí totiÏ mno-

ho tûÏkého úsilí a práce nûkolika

lidí, kterou je tfieba ocenit.

A hlavnû, podívejte se, jestli

v‰echny náleÏitosti spojené s do-

dáním va‰í po‰ty - po‰tovní

schránka, její velikost a ãitelné

oznaãení - máte v pofiádku. Pfieji

vám mnoho dobr˘ch zpráv.

(Dûkuji zejména vedoucí po‰ty
paní Miroslavû Bejdákové za
umoÏnûní reportáÏe v âeské po‰-
tû R˘mafiov a za zprostfiedkování
povolení uskuteãnit tento pro-

jekt, fiediteli Od‰tûpného závodu
Severní Morava se sídlem v Ostra-
vû Ing. Václavu Veselému za vy-
slovení souhlasu a v neposlední
fiadû po‰tovní doruãovatelce pa-
ní Evû JuráÀové za trpûlivost pfii
reportáÏi v terénu.)
P.S.: V leto‰ním roce uplyne 

480 let od zavedení po‰tovního

styku mezi Prahou, Plzní,

Klenãím a Waldmünchenem. Od

ãtvrtku 1. bfiezna 2007 byla za-

hájena celonárodní sbírka „Ná-

rod Tobû, Járo Cimrmane“, je-

jímÏ cílem je shromáÏdit pro-

stfiedky na unikátní projekt

Expedice Altaj-Cimrman a part-

nerem, neboli „mecená‰em“, to-

hoto projektu je âeská po‰ta, s. p.

Projekt poãítá s pojmenováním

dosud bezejmenného vrcholu

v pohofií Altaj jménem zneuzna-

ného ãeského génia Járy Cimr-

mana. Z tohoto dÛvodu bude

v srpnu leto‰ního roku vyprave-

na horolezecká expedice, která

na 3610 metrÛ vysokou horu

podnikne prvov˘stup a slavnost-

nû ji pokfití - Cimrmanova hora.

Pod tímto jménem by se pak do

roku 2010 mûla dostat do oficiál-

ních prÛvodcÛ a map. Expedice

ponese také logo âeské po‰ty,

které zanechá na vrcholu Cimr-

manovy hory. Finance na v˘pra-

vu hodlají pofiadatelé shromáÏdit

z podstatné ãásti pomocí celoná-

rodní vefiejné sbírky „Národ to-

bû, Járo Cimrmane“ s úãtem 

ã. 105 777/2400. Sbírku pofiádá

Obãanské sdruÏení Altaj-Cimr-

man ve spolupráci s Nadací

Charty 77. Sbírka bude probíhat

formou prodeje Pamûtních certi-

fikátÛ, které si mÛÏe koupit kaÏ-

d˘, kdo se bude chtít expedice

symbolicky zúãastnit. Certifiká-

ty se prodávají po celé republice

na vybran˘ch poboãkách âeské

po‰ty, a to v hodnotû 200, 500

a 1000 Kã. Pfiipravil JiKo
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Opil˘ fiidiã ode‰el
z místa nehody

Ve 3 hodiny ráno 10. bfiezna ha-

varoval 25let˘ fiidiã ·kody

Favorit v Dolní Moravici, kdyÏ

na pfiímém úseku silnice nezvlá-

dl fiízení a narazil do kovového

zábradlí mostku. Auto se po ná-

razu otoãilo zpût na silnici, kde

zÛstalo stát kolmo k okraji vo-

zovky. Nárazem vznikla ‰koda

za 15 tisíc Kã. ¤idiã po nehodû

ode‰el do Malé Morávky, kde

byl zastiÏen r˘mafiovsk˘mi poli-

cisty. Bylo mu namûfieno 0,96

promile alkoholu. Po 20 minu-

tách mu byla pfii kontrolní

zkou‰ce namûfiena dokonce hod-

nota 0,99 promile. Policisté na-

víc zjistili, Ïe muÏ vÛbec není

drÏitelem fiidiãského prÛkazu.

V Bfiidliãné
dopadeni dva ho‰i

pod vlivem alkoholu
Bezpeãnostní akce se zamûfie-

ním na dodrÏování zákazu podá-

vání alkoholick˘ch nápojÛ mlá-

deÏi probûhla v pátek 9. bfiezna

veãer v Bfiidliãné. Kromû poli-

cistÛ na ní spolupracoval i pra-

covník zdej‰ího mûstského úfia-

du. Byla provedena kontrola

místních restaurací. V penzionu

Eli‰ka bylo dechovou zkou‰kou

u 17letého hocha zji‰tûno, Ïe po-

Ïil pivo (to si vzal údajnû sám ze

stolu). Dal‰í stejnû star˘ mladík

pod vlivem alkoholu byl dopa-

den v baru U Juránû. Tomu mûl

pivo podat 21let˘ podezfiel˘;

tento pfiestupek bude fie‰it správ-

ní orgán obce. V ostatních res-

tauracích policisté podobné pfií-

pady neodhalili.

Bezpeãnostní akce zamûfiená na

podávání alkoholu mladistv˘m

probûhla i o víkendu 16. - 18. bfiez-

na v Bfiidliãné, Vajglovû, Lomni-

ci, RyÏovi‰ti a Karlovicích. Bû-

hem rozsáhlé akce policisté zkon-

trolovali devatenáct restaurací

a barÛ a odhalili ãtyfii osoby mlad-

‰í 18 let pod vlivem alkoholu.

Nesvéprávná Ïena byla
pfievezena na záchytku

Na protialkoholní stanici musela

b˘t v pátek 9. bfiezna veãer z R˘-

mafiova pfievezena 42letá Ïena. Ta

leÏela v podnapilém stavu na ze-

mi pfied restaurací Excelent. Po-

licisté zjistili, Ïe se jedná o osobu

s omezením svéprávnosti. Îena

uvedla, Ïe do R˘mafiova pfiijela

stopem za kamarádem, kterého

ale nena‰la, a Ïe zde nemá Ïádné

známé ani pfiíbuzné. Pfiístrojem

Dräger jí byla namûfiena hodnota

1,69 promile alkoholu. Vzhledem

k tomu, Ïe vzbuzovala vefiejné

pohor‰ení, byla pfievezena na

‰ternberskou záchytku.

Recidivista fiídil
s 1,54 promile

Z trestného ãinu ohroÏení pod

vlivem návykové látky byl mi-

nul˘ t˘den obvinûn 27let˘ muÏ

z Horního Mûsta. Byl pfiistiÏen

13. ledna veãer na ulici Julia

Sedláka v R˘mafiovû, kdyÏ fiídil

vozidlo ·koda 120 pod vlivem

alkoholu. Provedenou dechovou

zkou‰kou mu bylo namûfieno

1,54 promile. Policisté muÏi za-

drÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz. Stíhan˘ je

nyní ve vazbû, kde se nachází

pro jinou trestnou ãinnost, spá-

chanou na Olomoucku.

Ve Îìárském Potoce
hofielo

R˘mafiov‰tí policisté zasahovali

pfii vy‰etfiování poÏáru, ke které-

mu do‰lo 14. bfiezna veãer ve

Îìárském Potoce. Z dosud ne-

znám˘ch pfiíãin zahofiela dfievû-

ná rekreaãní chata. PoÏár lokali-

zovali ãlenové HZS R˘mafiov

a dobrovolní hasiãi obcí Horní

Mûsto, Stará Ves a R˘mafiov.

ZpÛsobená ‰koda na objektu ãiní

asi 45 tisíc Kã, nikdo na‰tûstí ne-

byl zranûn. Pfiíãina poÏáru je

pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Dopravní nehoda
v Malé Morávce

- v˘zva pro obãany
Dopravní policisté ‰etfií nehodu,

která se stala v nedûli 18. bfiezna

ve 20.10 v Malé Morávce. 45le-

t˘ fiidiã ve ·kodû Fabia nepfii-

zpÛsobil rychlost vozidla sv˘m

schopnostem, sjel do pfiíkopu,

pfievrátil se na stfiechu a narazil

do stromu. Pfii nehodû byl lehce

zranûn. Provedenou dechovou

zkou‰kou mu bylo namûfieno

1,58 promile alkoholu. Na vo-

zidle vznikla ‰koda za cca 200 ti-

síc Kã. Policisté vyz˘vají svûd-

ky nehody a muÏe, kter˘ vy-
pro‰Èoval zranûného fiidiãe
z vozidla, aby kontaktovali lin-
ku 158 nebo 974 731 251,
974 731 580.

Nechala v bankomatu
osm tisíc

Krátce po 16. hodinû dne 14. bfiez-

na vybírala 60letá Ïena z R˘ma-

fiova ve zdej‰í spofiitelnû z banko-

matu hotovost ve v˘‰i 8 000 Kã.

Z roztrÏitosti si v‰ak peníze zapo-

mnûla vzít a nechala je v otvoru

pro v˘dej penûz. Neznám˘ pacha-

tel této skuteãnosti vyuÏil a hoto-

vost si pfiisvojil. Pfiípad ‰etfií r˘-

mafiov‰tí policisté.

Pfied klubem
mu rozbil obliãej

Minul˘ t˘den bylo v Bruntále

zahájeno stíhání 24letého muÏe

pro trestn˘ ãin v˘trÏnictví a po-

kus o ublíÏení na zdraví. Podle

dosavadního ‰etfiení mûl 17. pro-

since loÀského roku pfied klu-

bem na ulici Julia Sedláka

v R˘mafiovû fyzicky napadnout

21letého mladíka. Povalil ho na

zem a nûkolikrát jej udefiil pûstí

do obliãeje. Mladík utrpûl

zhmoÏdûní nosu, levé tváfie

a dolní ãelisti. Zranûní si vyÏá-

dalo lékafiské o‰etfiení. Obvinûn˘

zaútoãil na mladíka pfied svûdky.

Jeho trestní stíhání je vedeno na

svobodû.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Gentleman silnic ocenûn v Bruntále
JiÏ dvacát˘ gentleman silnic âeské republiky

byl za úãasti médií ocenûn âeskou poji‰Èo-

vnou a Policií âR v úter˘ 20. bfiezna dopo-

ledne v Bruntále. Gentlemanem silnic za loÀ-

sk˘ rok se stal 66let˘ Stanislav Bare‰ ze

·ternberku. Tento skromn˘ pán, kter˘ 44 let

pracuje jako fiidiã autobusu, pfievzal z rukou

fieditelky opavské poboãky âeské poji‰Èovny

a zástupce fieditele O¤ Policie âR Bruntál

hodinky, certifikát a upomínkové pfiedmûty.

Na ráno 24. záfií 2006 si vzpomíná pfiesnû.

57letá fiidiãka Citroenu tehdy za RyÏovi‰tûm

ãelnû narazila do stromu. Auto zaãalo hofiet.

Pfii nehodû navíc Ïena utrpûla tûÏ‰í zranûní.

Na místû zastavil právû pan Bare‰, kter˘ 

otevfiel zablokované dvefie a zranûnou fiidiã-

ku vysvobodil z hofiícího vozidla. „Z auta by
se jinak urãitû nedostala,“ dodává zachrán-

ce. OkamÏitû také vytáhl hasící pfiístroj a ho-

fiící Citroen zaãal hasit.

Pan Bare‰ dosud vypomáhá jako fiidiã auto-

busu a doufá, Ïe jemu samému se nehody bu-

dou vyh˘bat. „Je to dávno, nevím pfiesnû
rok, byl jsem svûdkem jiné nehody, vidûl
jsem, jak zranûn˘ muÏ chrãí, tak jsem mu vy-
táhl jazyk, kter˘ mûl zapadnut˘,“ vzpomnûl

nov˘ gentleman silnic na dal‰í záÏitek ze sil-

nice, kdy byl rovnûÏ nápomocen zranûnému

úãastníkovi nehody. Ocenûní se tak ocitlo 

opravdu ve správn˘ch rukou.

vrchní inspektor
nprap. Mgr. Lucie Zgarbová

Foto: archiv Policie âR Bruntál
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Organizace a spolky

stfiedisko Junáka R˘mafiov

Louãení se sestrou Tetou Mrsko‰ovou
V tomto jubilejním roce skautÛ se louãíme navÏdy se sestrou Tetou

Mrsko‰ovou, se kterou jsme proÏili spoleãné krásné a nezapomenu-

telné chvíle na táborech Markrabka, Troskovice u Rovenska pod

Troskami a Piln˘ch Ml˘nech. Zvlá‰tû na tábofii‰ti Svitaãka u Trosko-

vic, kde nás o‰etfiovala a opeãovávala po dobu tfiiceti dnÛ, kdyÏ jsme

se se Strejdou veãer co veãer vraceli z dlouh˘ch v˘letÛ po âeském rá-

ji. VÏdy byla pfiipravena ta nejlep‰í veãefie, radostné pfiivítání, zji‰tûní,

Ïe jsme v‰ichni v pofiádku, laskavé slovo a pomoc pfii o‰etfiení puch˘-

fiÛ a jin˘ch bolístek! To dokáÏe ocenit jen ‰estileté vlãe.

Milá Teto, mûla jsi nás ráda a my tebe. Láska neumírá! VzpomeÀte si.

Dnes uÏ velká vlãata, s námi Akéla, Medu‰, Dingo, Joseph

Osadní v˘bory informují

Zavítejte do Velikonoãního ateliéru
ve Stránském

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Sovinecko zve v‰echny, kdo mají rádi

velikonoãní tradice a lidové zvyky a chtûjí proÏít pfiíjemnou sobotu 

7. dubna 2007, do Velikonoãního ateliéru. Jedná se o kaÏdoroãní akci,

která se uskuteãní v klubovnû Sovinecka, o. p. s., (nelze pfiehlédnout)
od 10 do 17 hodin. Lidová fiemesla a dovednosti spojené

s Velikonocemi, techniky zdobení kraslic, pletení ko‰íkÛ a pomlázek

z proutí, pletení na kolovratu a ruãní zpracování ovãí vlny, ukázky li-

dov˘ch fiezbáfisk˘ch prací, to v‰e bude k vidûní ve Velikonoãním ateli-

éru ve Stránském. A nejen to. Náv‰tûvníci si mohou nûkterá fiemesla

a techniky sami vyzkou‰et. (Vyfouknutá vejce si ov‰em musí pfiinést
kaÏd˘ vlastní). Novinkou a velk˘m lákadlem bude prodej takzvan˘ch

„chaloupek na poãasí“ od jediného certifikovaného v˘robce ve stfiední

Evropû Radka Oplu‰tila. V odpoledních hodinách se uskuteãní promí-

tání hudebních akcí ze Stránského. V‰ichni jsou srdeãnû zváni!  JiKo

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Slavnostní vítání dûtí v Bfiidliãné
V sobotu 24. bfiezna se uskuteãnilo leto‰ní první slavnostní vítání no-

v˘ch obãánkÛ mûsta Bfiidliãné. Do obfiadní sínû postupnû pfiicházeli

rodiãe se sv˘mi ratolestmi, doprovázeni poãetn˘m pfiíbuzenstvem.

Bylo pozváno celkem 11 miminek, na vítání jich pfii‰lo 7, ostatní se

omluvili s tím, Ïe se zúãastní pfií‰tího vítání.

V uplynulém období se v Bfiidliãné narodilo, a tudíÏ bylo pozváno 9

chlapcÛ a jen 2 dûvãátka. Nejstar‰ím z nich byl Jakub Knopp, naro-

zen˘ 6. 9. 2006, a nejmlad‰ím a zároveÀ leto‰ním prvním obãánkem

Bfiidliãné byl také chlapec, Jindfiich âapka, narozen˘ 2. 1. 2007.

Vítání zahájila matrikáfika Vûra Plesníková, která pfiivítala v‰echny

pfiítomné. Poté nastoupili Ïáci Z· se sv˘m vystoupením, které se vel-

mi líbilo, na ãemÏ má zásluhu uãitelka Jarmila GardoÀová. Hlavní

proslov pfiednesl ãlen zastupitelstva a pfiedseda sboru pro obãanské

záleÏitosti Rostislav Malík. Následoval zápis do pamûtní knihy a pfie-

dání kytiãek a malého dárku maminkám.

Podûkování patfií v‰em, ktefií se podíleli na tomto slavnostním aktu.

Pfiejeme v‰em nov˘m obãánkÛm a jejich rodiãÛm dny plné ‰tûstí a ra-

dosti z nov˘ch pfiírÛstkÛ do rodiny. Daniel Mach

Foto: archiv N. Nûmeãkové



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
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ství hlouposti. Marie von Ebner-Eschenbachová
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Známá i neznámá v˘roãí
30. 3. 1912 zemfi. Karl May, nûmeck˘ spisovatel, autor dobrodruÏ-

n˘ch románÛ (nar. 25. 2. 1842) - 95. v˘roãí úmrtí

31. 3. 1732 nar. Franz Joseph Haydn, rakousk˘ skladatel (zemfi. 

31. 5. 1809) - 275. v˘roãí narození

31. 3. 1972 zemfi. Hana Ma‰ková, krasobruslafika, mistrynû 

Evropy (nar. 26. 9. 1949) - 35. v˘roãí úmrtí

2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy, v˘roãí narození Han-
se Christiana Andersena v roce 1805, vyhlá‰en Me-
zinárodním v˘borem pro dûtskou knihu roku 1967

3. 4. 1897 zemfi. Johannes Brahms, nûmeck˘ skladatel (nar. 7. 5. 

1833) - 110. v˘roãí úmrtí

4. 4. 1832 nar. Josef Zítek, architekt, stavitel Národního divadla 

(zemfi. 2. 8. 1909) - 175. v˘roãí narození

4. 4. 1882 nar. Emil Filla, malífi, grafik a sochafi (zemfi. 7. 10. 1953)

- 125. v˘roãí narození

4. 4. 1932 nar. Andrej Tarkovskij, rusk˘ filmov˘ reÏisér (zemfi. 

29. 12. 1986) - 75. v˘roãí narození

4. 4. 1937 zemfi. Franti‰ek Xaver ·alda, spisovatel a literární kri-

tik (nar. 22. 2. 1867) - 70. v˘roãí úmrtí

5. 4. 1997 zemfi. Allen Ginsberg, americk˘ básník (nar. 3. 6. 1926)

- 10. v˘roãí úmrtí

5. 4. 1997 zemfi. Franti‰ek KoÏík, spisovatel a scenárista (nar. 16. 5.

1909) - 10. v˘roãí úmrtí

6. 4. 1957 zemfi. Gustav Fri‰tensk˘, zápasník (nar. 18. 5. 1879) 

- 50. v˘roãí úmrtí

7. 4. Svûtov˘ den zdraví, v˘roãí zaloÏení Svûtové zdravot-
nické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950

7. 4. 1962 zemfi. Jaroslav Durych, spisovatel, publicista a pfiekla-

datel (nar. 2. 12. 1886) - 45. v˘roãí úmrtí

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

8. 4. 1692 nar. Giuseppe Tartini, italsk˘ houslista a skladatel 

(zemfi. 26. 2. 1770) - 315. v˘roãí narození

10. 4. 1847 nar. Joseph Pulitzer, americk˘ publicista a vydavatel 

(zemfi. 29. 10. 1911) - 160. v˘roãí narození

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

12. 4. 1977 zemfi. Jacques Prévert, francouzsk˘ spisovatel (nar. 

4. 2. 1900) - 30. v˘roãí úmrtí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - duben 2007

2. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
2. 4. 17.00 SVâ Velikonoãní turnaj ve stolním teni-

su ÏákÛ a dorostu
5. 4. 9.30-12.00 SVâ Zelen˘ ãtvrtek - velikonoãní dílna
6. 4. 9.30-12.00 SVâ Poãítaãové dopoledne pro dûti

10. 4. 11.00 kino “Lakomec“ - Divadlo Genus Brno
11. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
11. 4. 17.00 SVâ Kurz pletení z pedigu

- dekorativní ptaãí klec, cena 160,-
12. 4. 8.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
13. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
13. 4. 9.20 kino “Veselé Velikonoce“ - Lidu‰ãino di-

a 10.45 vadlo Praha - M· + 1. - 5. Z·
14. 4. 18.30 SVâ Stopy v písku - podveãer v Orientu

- vystoupení zájmov˘ch útvarÛ
SVâ - orient. tanec a sebeobrana

25. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
27. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

·imon Jahoda .................................................................. R˘mafiov

Julie Táborská ................................................................. R˘mafiov

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

Franti‰ka Václavíková - R˘mafiov ........................................ 80 let

Marie Bálková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Milada Mofikovská - R˘mafiov ............................................ 81 let

Josef Gerhard - R˘mafiov ..................................................... 82 let

Miroslava Tylová - R˘mafiov ............................................... 83 let

Marie Zahradníková - Janovice ........................................... 85 let

Jifiina Solafiová - R˘mafiov ................................................... 86 let

Maria ·imberová - R˘mafiov ................................................ 88 let

Josef Floryk - R˘mafiov ........................................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
Anna Klime‰ová - Janovice ................................................... 1919

Ludmila Klime‰ová - R˘mafiov .............................................. 1913

RÛÏena ·puláková - R˘mafiov ............................................... 1920

Pranostiky na mûsíc duben
• Panská láska a dubnov˘ sníh za mnoho nestojí.

• Dubnov˘ sníh rodí trávu.

• Studen˘ a mokr˘ duben plní sklepy a sudy.

• Je-li duben pûkn˘, bude kvûten je‰tû lep‰í.

• Na mokr˘ duben such˘ ãerven.

• Jak˘ duben, takov˘ fiíjen.

• Hfimí-li v dubnu, konec mrazÛm.

• Boufiky v dubnu zvûstují dobré léto.

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

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

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

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

• Jasné poãasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.

• Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.

• Ondfiej mosty staví, Jifií je odplaví.

• Na svatého Jifií rodí se jaro.
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Stfiedisko volného ãasu bez bariér
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

pfiestalo b˘t pro handicapované

tûÏko pfiístupn˘m zafiízením.

V rámci projektu s cílem zabez-

peãit bezbariérov˘ pfiístup k ve-

fiejnému internetu byla v SVâ in-

stalována plo‰ina pro vozíãkáfie,

s jejíÏ pomocí se bez problémÛ

dostanou do v‰ech pater budovy.

Díky projektu Rozvoj informaã-

ních a komunikaãních technolo-

gií ve mûstû R˘mafiovû, kter˘ byl

podán ve Spoleãném regionál-

ním operaãním programu a je spo-

lufinancován Evropskou unií,

Ministerstvem pro místní rozvoj

âR a Moravskoslezsk˘m kra-

jem, byly ve dvou kulturních za-

fiízeních ve mûstû zfiízeny uãeb-

ny s vefiejn˘m internetem, opat-

fiené bezbariérov˘m vstupem.

V pfiízemí r˘mafiovského muzea

vnikla men‰í uãebna s ‰esti poãí-

taãi, dataprojektorem a prezenã-

ní knihovnou, v mezipatfie SVâ

byla zmodernizována stávající

poãítaãová uãebna, která byla

vybavena dvanácti poãítaãi a da-

taprojektorem. Uãebna v SVâ

mÛÏe slouÏit nejen jako studo-

vna, ale i jako pfiedná‰ková míst-

nost pro cca 30 lidí. V obou u-

ãebnách je k dispozici odborn˘

pracovník.

Zatímco pfiízemní uãebna v mu-

zeu nevyÏadovala úpravy k bez-

bariérovému provozu, SVâ bylo

potfieba vybavit venkovní nájez-

dovou rampou (kterou ocení ne-

jen vozíãkáfii, ale i maminky

s koãárky ãi cyklisté) a schodi‰-

Èovou plo‰inou. Plo‰ina vede do

mezipatra, kde sídlí poãítaãová

uãebna, ale i do prvního patra

budovy, takÏe se vozíãkáfii a lidé

o berlích (souãástí plo‰iny je se-

daãka) mohou s její pomocí po-

hodlnû dostat i na kulturní pofia-

dy ãi zasedání v malém sále.

Realizace závûreãné fáze pro-

jektu v SVâ probíhala v únoru

a zahrnovala vedle instalace

rampy a plo‰iny také celkovou

rekonstrukci sociálního zafiíze-

ní v sousedství poãítaãové 

uãebny. Vzniklo zde bezbarié-

rové WC, pfiístupné z odpoãíva-

dla schodi‰tû, které je handica-

povan˘m k dispozici ve v‰ední

dny nepfietrÏitû od rána aÏ do

pozdního veãera, tedy po celou

dobu bûÏného provozu SVâ.

Plo‰ina je opatfiena návodem na

pouÏití a v klidovém stavu je

zabezpeãena fietûzem, aby ne-

do‰lo k jejímu po‰kození. Tû-

lesnû postiÏen˘, kter˘ bude

chtít plo‰inu vyuÏít, mÛÏe po-

Ïádat pracovníky SVâ, aby ji

odemkli. K pfiivolání obsluhy

bude slouÏit zvonek umístûn˘

pfiímo u plo‰iny.

Plo‰inu CPM 225, která unese

225 kg a uveze aÏ dvû osoby, do-

dala firma MANUS Prostûjov, 

s. r. o., která byla vybrána ze tfií

úãastníkÛ v˘bûrového fiízení.

Rekonstrukci sociálního zafiízení

provedla rovnûÏ z v˘bûrového fií-

zení vze‰lá firma SIGI. Investice

do bezbariérové úpravy SVâ

pfiesáhla ãástku 700 tisíc Kã, ce-

l˘ projekt Rozvoje imformaãních

a komunikaãních technologií ve

mûstû R˘mafiovû pfiedstavuje in-

vestici cca 2 600 tisíc Kã.

Tûlesnû postiÏení se nyní mohou

zúãastnit v‰ech akcí SVâ, pfii-

hlásit se do nûkterého z poãíta-

ãov˘ch kurzÛ (út 10.00 - 11.30

kurz pro seniory; út 13.30 -

15.00 kurz pro dûti; st 17.00 -

18.30 kurz pro dospûlé; ãt 13.30

- 15.30 PC hry) ãi vyuÏít vefiej-

ného internetu zdarma. Stfiedisko

volného ãasu má v plánu nabíd-

ku zájmov˘ch krouÏkÛ pro han-

dicapované dále roz‰ifiovat a vy-

tvofiit program i pro mentálnû

postiÏené apod. ZN

Vítûzem 15. roãníku Entent˘n
je 5. C z R˘mafiova

JiÏ popatnácté soutûÏili Ïáci 5. tfiíd základní ‰koly v soutûÏi Entent˘ny, kterou pro nû

pfiipravuje Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov. Letos se k r˘mafiovsk˘m páÈákÛm pfii-

dali poprvé i kluci a holky ze dvou 5. tfiíd z Bfiidliãné.

V devíti kolech zábavnû-vûdomostní soutûÏe probíhaly dramatické a mnohdy velmi

vyrovnané souboje. Nakonec nejlépe obstáli a ve finále, které probûhlo ve stfiedu 

14. bfiezna ve Stfiedisku volného ãasu, zvítûzili Ïáci 5. C z R˘mafiova.

Celkové pofiadí: 1.) 5. C Z· R˘-

mafiov, 2.) 5. A Z· R˘mafiov, 

3.) 5. B Z· R˘mafiov, 4.) 5. D Z·

R˘mafiov, 5.) 5. B Z· Bfiidliãná,

6.) 5. A Z· Bfiidliãná.

Kromû obvykl˘ch sladkostí zís-

kaly dûti keramického Entent˘na

z dílny Evy Kudlákové a pochut-

naly si na vynikajících obfiích

Entent˘nov˘ch koláãích, které

pro úãastníky této soutûÏe kaÏ-

doroãnû peãe R˘mafiovská pe-

kárna, jíÏ tímto dûkujeme.

Helena Tesafiová

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve

pfiíznivce dechovky

na Jarní koncert Talianky
v pondûlí 2. dubna 2007 v 18.30

v pfiedsálí SVâ
Vstupné dobrovolné

Foto: Jakub Vala
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00,

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc
v‰em vyznavaãÛm naturismu 

a nejbliÏ‰í termín plavání 
bez plavek se uskuteãní: 

18. 4. v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu

Pondûlí 14.00 - 18.30

Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00

âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00

Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle 13.00 - 19.00

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

SdruÏení rodiãÛ a dûtí oznamuje, Ïe
v sobotu 7. dubna 2007 zahajuje

kurz plavání pro dûti ve vûku od 6 mûsícÛ
na plaveckém bazénu v Bfiidliãné

Kurz bude probíhat vÏdy v sobotu v dopoledních hodinách

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky nebo zasláním sms ve tvaru:
jméno a pfiíjmení dítûte, rodné ãíslo a kontakt

Tel. 731 479 595, 775 359 067

sobota 31. bfiezna 19.30

Kupec benátsk˘
Komedie (USA/Itálie/Lucembursko/VB 2004)

Slavná nadãasová hra W. Shakespeara sledu-

je dramatické i komické zvraty osudÛ skupi-

ny kfiesÈansk˘ch ‰lechticÛ, ktefií se zadluÏí Ïi-

dovskému lichváfii. Hrají: Al Pacino, J. Irons, 

J. Fiennes.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 7. dubna 19.30

Po hlavû do prdele
âerná komedie (âR 2006)

Co se stane, kdyÏ se tfiináctilet˘ kluk zamilu-

je do své spoluÏaãky? Co se stane, kdyÏ se je-

ho matka, kazatelka kfiesÈanského sboru, vá‰-

nivû zamiluje do osoby, které zachránila Ïi-

vot? Co se stane, kdyÏ se jeho otec, doma idi-

ot a baãkora - venku profesionální zabiják, za-

miluje do manÏelky skotského gangstera?

Hrají: O. Vetch˘, V. Îilková, J. Mádl, N. Bou-

dová ad. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 8. dubna 17.00

Lovecká sezóna
Animovan˘ (USA 2006)

Jelen za v‰echny, v‰ichni za medvûda...

Zdomácnûl˘ medvûd Boog Ïije v pohodlí ga-

ráÏe správce parku, kdyÏ tu se objeví upovída-

n˘ jelen Elliot, kter˘ ho pfiesvûdãí, aby okusil

opravdov˘ Ïivot v divoãinû. Za tfii dny ale za-

ãíná lovecká sezóna... MládeÏi pfiístupn˘

sobota 14. dubna 19.30

Saw III
Horor (USA 2006)

Budete omdlévat hrÛzou... Jigsawovi, obá-

vanému loutkafii v pozadí krut˘ch her, v ni-

chÏ jeho obûti svádûjí boj o vlastní Ïivoty, se

s pomocí nové uãednice Amandy podafiilo

znovu uniknout policii. Zatímco se mu de-

tektivové marnû snaÏí pfiijít na stopu, doktor-

ka Lynn Denlon a Jeff se stávají dal‰ími pû-

‰áky na jeho zvrhlé ‰achovnici Ïivota... 

Pfiístupn˘ od 18 let
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O tfii roky mlad‰í bratr Jana Nepomuka Alfréd

Karel Ïil odmaliãka ponûkud ve stínu svého

nesmírnû nadaného star‰ího bratra a nikdy ne-

dosáhl jeho obecné proslulosti. Tím v‰ak ne-

chceme fiíci, Ïe by na sv˘ch osobních hodno-

tách v nûãem za bratrem zaostával nebo Ïe by

snad mûl ménû upfiímn˘ a dobr˘ vztah ke své-

mu národu a zemi, ale osud a dûdická pravidla

aristokracie mu neumoÏnily, aby se hloubûji

st˘kal s ãeskou kulturou a lidmi v bûÏném Ïi-

votû. Získal totiÏ pfii dûlení majetku rakouské

panství Aschach a Janovice, souãást okresu té-

mûfi stoprocentnû osídleného nûmeck˘m oby-

vatelstvem, a právû tomu musel vûnoval nejví-

ce ze sv˘ch sil.

Rozdûlením rodového majetku mezi oba bra-

try se stal prvním ãlenem jedné z nejv˘znam-

nûj‰ích vûtví rodu, Ïel jen s nedlouhou historií.

ZaloÏil janovickou linii HarrachÛ. Pfies svou

oblibu a úctu, které se tû‰il pro svÛj humánní

postoj k místním lidem, získal na R˘mafiovsku

mezi nûmeck˘mi i pozdûj‰ími ãesk˘mi obyva-

teli zcela neprávem povûst sukniãkáfie, coÏ by

mu jistû dnes vyneslo obdiv a zaplnilo stránky

tzv. Ïensk˘ch ãasopisÛ ãi neménû trapn˘ch

bulvárních tiskÛ.

DÛvodem klevet se stala stylová vila Paulina,

hrÛznû pfiestavûná v osmdesát˘ch letech dva-

cátého století ve stylu kasárenské provinãní

socialistické patlanice, nyní pracovní úfiad nad

odboãkou tfiídy HrdinÛ k mûstskému nádraÏí.

Vila se stala jak˘msi odstupn˘m pro Paulinu

Patzelovou od jejího tajemného amanta,

s nímÏ mûla tfii dûti, aniÏ to zfiejmû jeho rodina

tu‰ila, a za nûhoÏ se díky její mlãenlivosti stej-

nû obecnû jako chybnû pokládal hrabû Alfréd.

Muzeum vlastní soubor zajímav˘ch dokumen-

tÛ, které zcela jednoznaãnû oãi‰Èují Harracho-

vu památku, neboÈ ‰tûdr˘m dárcem vily a trva-

lé apanáÏe byl skuteãn˘ Paulinin milenec, bo-

hat˘ vídeÀsk˘ továrník Otto Bergmann.

Jako tradiãnû v‰ichni Harrachové byl Karel

Alfréd nadán fiadou kdysi vysok˘ch hodností,

jeÏ v‰ak jiÏ tehdy ztratily pÛvodní v˘znam.

Byl rytífiem fiádu Ïelezné koruny 2. tfiídy,

Leopoldova fiádu, drÏel hodnost c. k. komorní-

ka a za kuriózní úfiad mÛÏeme pokládat téÏ

funkci c. a k. dûdiãného podkoního arcivévod-

ství rakouského pfied a za EnÏí (podle fieky

Enns). Jako voják v‰ak nemûl kupodivu pfiíli‰

vysokou hodnost, byl totiÏ jen rytmistrem, tj.

setníkem jízdy.

Karel Alfréd (1831-1914) se 26. 7. 1868 ve

Vídni oÏenil s Annou princeznou Lobkowi-

czovou (1847-1934). Z jejich svazku se naro-

dil jedin˘ syn a tfii dcery, jeÏ vût‰inou zemfiely

pfiedãasnû, aã v dospûlém vûku. Nejstar‰í z dû-

tí Franti‰ek Arno‰t Maria Alfréd (1870-

1937) se stal dûdicem panství, dcery se pozdû-

ji provdaly za rakouské a maìarského ‰lechti-

ce, Ludvika (1876-?) za Filipa svobodného

pána Wamboldta a nejmlad‰í Mariana (1880-

1912) za Maxmiliana hrabûte ze Sprinzsteinu.

O Leopoldinû pohovofiíme níÏe. Jejich otec ani

matka jiÏ nepatfiili k tûm, kdo by jim bránil

zvolit si manÏela zcela svobodnû, nejednalo se

tedy o pfiedem dohodnuté sÀatky majetkÛ.

Zcela zvlá‰tní a tragick˘ Ïivotní osud potkal

nedlouho po jeho smrti Karlovu dceru

Leopoldinu. Poldi, nejstar‰í z dcer, se narodi-

la ve Vídni 4. 1. 1872 a ve stejném mûstû se téÏ

provdala za elegantního maìarského ‰lechtice

Ottu Serényiho (Luhaãovice 1855 - Brno 1927),

naturalizovaného mezi ãesky i nûmecky hovo-

fiící moravskou aristokracií. Díky sÀatku se

krátce prosadila v okruhu rakouského císafie

jako dvorní dáma ne‰Èastné Sisi, tj. AlÏbûty,

Ïeny Franti‰ka Josefa I., která nepfieÏila nepo-

chopiteln˘ útok italského anarchisty Luigi

Lucheniho 10. 7. 1898.

Psychicky labilní fa-

natik zavraÏdil zcela

nevinnou, politicky in-

diferentní a velmi ne-

mocnou Ïenu pilní-

kem, kdyÏ ve ·v˘car-

sku, v pfiístavu u Îe-

nevského jezera, na-

stupovala na parník.

VraÏdící anarchista,

stejnû jako dodnes

v‰ichni teroristé, svÛj

zrÛdn˘ ãin provedl

s úsmûvem a nikdy ni-

ãeho nelitoval. A tak

se Leopoldina nechtíc

dostala podobnû jako

její jedin˘ bratr pfiímo do víru evropsk˘ch dûjin.

V dobû své sluÏby u dvora získala vzdûlaná

a moudrá mladá Ïena respekt a díky tomu se

téÏ stala nositelkou mnoha dvorsk˘ch fiádÛ.

Citlivá a jemná Leopoldina se v‰ak nedokáza-

la smífiit s lidsk˘mi jatkami ãetn˘ch válek na

pfielomu 19. a 20. století v Evropû i na ostat-

ních kontinentech, stejnû jako dfiíve její slav-

nûj‰í a u nás (nikoli v b˘valé NDR!) zcela ne-

pochopitelnû zapomínaná ãeská hrabûnka

Berta Kinská, Ïena rakouského barona Sut-

tnera. Zatímco Kinská si za svÛj odpor a proti-

váleãné publikace vyslouÏila obecné uznání,

ba roku 1905 i Nobelovu cenu za mír, a osud

k ní byl natolik milosrdn˘, Ïe zemfiela krátce

pfied sarajevsk˘m atentátem, záminkou první

svûtové války, Leopoldina si musela vypít ka-

lich hofikosti aÏ do dna.

Zdrcena a znechucena zaÏila zaãátek války

a první statisíce obûtí na svûtov˘ch boji‰tích.

Podobnû jako mnozí pfiedkové nebyla ochotná

jen mlãky pfiihlíÏet a zaãala spolupracovat

s lidmi, ktefií odmítali dal‰í válku. Roku 1915

se ve sv˘ch tfiiaãtyfiiceti letech odváÏnû zúãast-

nila roz‰ifiování Provolání k obyvatelstvu, „ve-

lezrádného“ letáku s protiváleãn˘m obsahem.

Pfies vysoké postavení ji policie zadrÏela, in-

ternovala a spolu s dal‰ími padesáti lidmi po-

stavila pfied arogantní a krut˘ Divizní soud ve

Vídni. Vojenská jurisdikce vyfikla drastick˘ or-

tel. Osm delikventÛ bylo odsouzeno 19. 10.

1915 k smrti, ostatní k tûÏkému vûzení na do-

bu od 5 - 20 let. Leopoldina sice na‰tûstí patfii-

la do druhé skupiny, ale útrapy spojené s obvi-

nûním a vûzením nejspí‰e stály za její pfiedãas-

nou smrtí 30. 7. 1917 v Brnû.

Nevíme nic o reakci princezny Lobkowiczo-

vé, její ne‰Èastné matky, ãi bratra Franti‰ka

Arno‰ta. Nebudeme v‰ak asi daleko od prav-

dy, usoudíme-li, Ïe jejich snahy o její záchra-

nu padly vniveã. VÏdyÈ se ani Lobkowiczové

netajili v první svûtové válce pfiíslu‰ností

k „zrádnému“ ãeskému národu, a to ani teh-

dy, kdy lidé zaãali pfiebíhat k nepfiíteli.

Franti‰ek Arno‰t, zaskoãen˘ smrtí pfiítele

a následníka trÛnu Franti‰ka Ferdinanda

ìEste, s nímÏ patfiil k odpÛrcÛm hloupého

a nebezpeãného váleãného dobrodruÏství, jeÏ

skonãilo rozpadem letité monarchie, ztratil

zcela jistû svÛj dfiívûj‰í vliv. Protiváleãná stra-

na byla smetena a k moci se dostali jestfiábo-

vé z generálního ‰tábu v ãele s generálem

Hötzendorfem, ktefií se ochotnû nechali boje-

chtiv˘m nûmeck˘m císafiem vtáhnout do vál-

ky. Bratr mohl tedy stûÏí pomoci, svou pfiíli‰-

nou angaÏovaností by je‰tû sestfiinu situaci

nejspí‰e zhor‰il. Nevíme rovnûÏ, jak reagoval

její manÏel, kter˘ ji pfieÏil v âeskoslovensku

o deset let.

V kaÏdém pfiípadû byla její smrt velkou ztrátou

pro v‰echny jmenované, vãetnû odpÛrcÛ dal‰í

války, a je dÛkazem, Ïe Harrachové jen s ne-

podstatn˘mi v˘jimkami stáli vÏdy na stranû

lidskosti, byÈ mohli tu‰it tragické následky, coÏ

je hodné úcty. Mgr. Jifií Karel

Zakladatel janovické vûtve Karel Alfréd Harrach a dcera Poldi
Z historie
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100 let od narození Jaroslava Foglara
Knihovna se pfiihlásila do soutûÏe ke 100. v˘roãí

narození Jaroslava Foglara. Jedná se o soutûÏ trva-

jící od bfiezna do kvûtna. Knihovna soutûÏí jako ce-

lek a do soutûÏe je pfiihlá‰eno ãtrnáct dûtí. Pro kaÏ-

d˘ mûsíc je vyhlá‰eno pût otázek. Otázky si dûti

vyzvednou v knihovnû a po vypracování odpovûdí

je zase v knihovnû odevzdají. Za kaÏdou správnou

odpovûì obdrÏí soutûÏící kartiãku s názvem knihy

J. Foglara. Za pût správn˘ch odpovûdí mohou zís-

kat pût kartiãek. KaÏdá knihovna si sama pfiipravu-

je doprovodné akce a praktické soutûÏe.

Zaãátkem ãervna podá knihovna hlá‰ení o prÛbûhu

soutûÏe. Porota sloÏená z ãlenÛ Klubu dûtsk˘ch

knihoven (SKIP 10) ve spolupráci se SdruÏením

pfiátel Jaroslava Foglara pak vyhodnotí a ocení ori-

ginalitu a nápady a rozhodne o vítûzích.

Vyvrcholením soutûÏe bude pro v‰echny pfiihlá‰e-

né knihovny „bojovka“ (hra), která bude vycházet

z knihy J. Foglara. Místo, kde se „bojovka“ ode-

hraje, bude vybráno pozdûji. Loy

z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (2. ãást)

Trasa na‰eho zájezdu vedla dále

na západ, na druh˘ konec Francie

k Atlantiku. Míjeli jsme mûsto

Bayonne. Tady se poprvé zaãaly

vyrábût bajonety na pu‰ky. Je zde

velk˘ pfiístav, kter˘ zpracovává

dovezené suroviny, ropu atd.

V roce 1914 tu byli na‰i legioná-

fii zformováni v bojovou jednot-

ku pod názvem „Nazdar“. Pro-

slavila se v první svûtové válce

u Reme‰e. Také ona pfiispûla

sv˘m dílem, Ïe tehdej‰í velmoci

Francie, Anglie a moÏná i USA

uznaly v roce 1918 âeskoslo-

venskou republiku.

Potom jsme jeli okolo pobfieÏí

s nûkolika rekreaãními stfiedisky

do ·panûlska. Skoro jsem si ani

nev‰iml hraniãního pfiechodu.

Brzy jsme pfiijeli do velkého pfií-

stavního mûsta San Sebastian.

Nejvíc mû tam zaujala mûstská

pláÏ ve tvaru mu‰le. Patfií údajnû

mezi nejkrásnûj‰í ve ·panûlsku.

Z mofie je chránûná ostrÛvkem.

Po stranách zálivu (pláÏe) jsou

vyv˘‰eniny, ze kter˘ch je krásn˘

pohled na mofie, pláÏ a mûsto.

Samozfiejmû jsme si prohlédli

historickou ãást mûsta. V úzk˘ch

uliãkách bylo ráno málo lidí

a malé obchÛdky byly je‰tû za-

vfiené. Z historického námûstí

jsme toho moc nevidûli. Bylo

právû v rekonstrukci. Má tvar

obdélníku s podloubími a balko-

ny. Ve stfiedovûku se zde konaly

rÛzné oslavy, jarmarky, korida

a tfieba i vefiejné popravy.

Nav‰tívili jsme také kostel

Panny Marie z roku 1740.

Mûsto má mofiské akvárium,

muzeum námofinictví a vojenství

atd. Pravidelnû se tu koná filmo-

v˘ festival v hroznû ‰karedém

paláci (alespoÀ navenek). Dá se

také fiíct, Ïe mûsto je stfiediskem

BaskÛ. Jsou jich asi 2 miliony,

1/4 Ïije ve Francii a 3/4 ve

·panûlsku. Mají svoji organizaã-

ní strukturu, svou historii, tradi-

ce, zvyky. Baskové minul˘ch

století se Ïivili lovem velryb.

Dnes to uÏ nejde, a tak pfieváÏnû

loví tuÀáky. Nûkteré malé skupi-

ny usilují o osamostatnûní od

·panûlska, které prosazují také

pomocí atentátÛ organizace ETA.

Za nûkolik posledních let uÏ

zemfielo jejich vinou na 1 000 li-

dí. Letos (2006) v‰ak ETA svou

ãinnost ukonãila.

Dal‰í cestování vedlo stále na zá-

pad, tentokrát uÏ ·panûlskem.

Zastavili jsme se na chvíli ve vel-

kém pfiístavním a prÛmyslovém

mûstû Bilbao. Na‰ím cílem bylo

prohlédnout si architektonick˘

skvost moderního stavebnictví -

Guggenheimovo muzeum mo-

derního umûní. Stavba má bizar-

ní tvar, vrchní plá‰È je pokryt˘ ti-

tanem. Budova je trochu podob-

ná opefie v Sydney v Austrálii.

Stavûla se v letech 1991 - 1997

a stála 59 miliard dolarÛ.

Muzeum stojí na bfiehu velké fie-

ky Nervión. V blízkosti ji pfietíná

nûkolik velk˘ch mostÛ. Mûsto ji-

stû má nûkolik dal‰ích zajíma-

vostí, ale pospíchali jsme na dal-

‰í ubytování do mûsta Laredo.

V tamním regionu, v nûmÏ také

Ïije spousta BaskÛ, se za obãan-

ské války 1936-9 hodnû bojova-

lo. Na stranû republikánÛ, ktefií

byli nakonec od povstalcÛ gene-

rála Franca poraÏeni, bojovala

spousta ãeskoslovensk˘ch dob-

rovolníkÛ. Nedaleko je mûsto

Guernica, které tehdy bylo nû-

meck˘m bombardovacím letec-

tvem totálnû zniãeno. Bylo to

Mûstská knihovna

Mûstská knihovna R˘mafiov

vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ

ke DNI ZEMù na téma:

„CO UKR¯VÁ
VODNÍ HLADINA“

urãeno pro Ïáky
1. - 5. roãníku Z·

termín odevzdání:
30. dubna 2007

vyhodnocení
a v˘stava prací:
3. kvûtna 2007

Foto: archiv Junáka R˘mafiov
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poprvé, kdy bylo tak masovû

pouÏito bombardovací letectvo.

Malífi Picasso nazval podle toho-

to mûsta svÛj slavn˘ obraz. Dílo

muselo b˘t dlouhou dobu umís-

tûno v USA a teprve po úmrtí ge-

nerála Franca roku 1975 ho

mohli pfievést do Madridu.

Následující den jsme nav‰tívili

muzeum Altamira. Museli jsme

se objednat a zaplatit vstup dlou-

ho pfiedem. Tak pfiísné jsou tam

podmínky. Náv‰tûvníci zde mo-

hou spatfiit skalní kresby pravû-

kého ãlovûka, vytvofiené pfied 

18 tisíci roky. Je‰tû pfied nûkoli-

ka lety mohly náv‰tûvy probíhat

normálnû. Lidsk˘ dech v‰ak

zmûnil klima jeskynû, coÏ mûlo

negativní dopad na kresby.

Jeskynû byla uzavfiena a bûhem

tfií let byla vytvofiena pfiesná ko-

pie jeskynû i s malbami prehisto-

rick˘ch zvífiat. Dnes se chodí jen

do této kopie. Na originál mají

nárok pouze vûdci a i ti se musí

2 - 3 roky pfiedem objednat.

V dal‰í ãásti muzea jsou kopie

pfiedmûtÛ z tehdej‰í doby, rÛzné

fotografie z vykopávek, na mo-

nitorech bûÏí filmy na toto téma,

vidûl jsem i voskové figuríny

pravûk˘ch lidí pfii práci, lovu

atd. Prohlídka jeskynû byla spo-

jena s v˘kladem. Muzeum je

chránûno kamerami a je pod po-

licejním dohledem. Prehistoric-

ké malby jsou pod ochranou 

UNESCO. Pfied nûkolika t˘dny

jsem sly‰el v televizi, Ïe se na‰ly

dal‰í podobné jeskynû (je‰tû

star‰í), ty v‰ak nejsou chránûny

nik˘m, posteskl si hlasatel.

Poté jsme popojeli kousek na se-

ver do malého stfiedovûkého

mûsteãka Santillana del Mar. Je

to soubor budov tvofiící památ-

kovû chránûn˘ celek. Za po-

v‰imnutí stojí kostel ze 13. stole-

tí, bohuÏel byl zamãen˘. Podob-

n˘ch stfiedovûk˘ch mûsteãek

máme v âesku nûkolik a jsou za-

chovalej‰í. V jeho tûsné blízkos-

ti bylo velké parkovi‰tû, kde uÏ

stálo nûkolik zájezdov˘ch auto-

busÛ s turisty, ktefií také nav‰tívi-

li Altamiru.

Ve stfiedu mûsta jsem si poprvé

v‰imnul poutníkÛ cestujících do

Santiaga de Compostela. Poznají

se podle toho, Ïe mají vût‰inou

teleskopické hole, velk˘ batoh

na zádech a Ïivû se zajímají

o památky a zajímavosti právû

procházeného místa.

KdyÏ jsme zase pokraãovali dál,

po pár kilometrech jsme trochu

odboãili do vnitrozemí. Krajina

se zvlnila a cesta vedla národním

parkem v pohofií Picos de Euro-

pa. Cílem bylo poutní místo

Covadonga. V roce 711 zaãali

Maufii okupovat Pyrenejsk˘ po-

loostrov. ·panûlsko pod nadvlá-

dou ArabÛ vzkvétalo. Byli vzdû-

laní, kultivovaní, mûli silnou ar-

mádu, loìstvo, dobré soudnictví,

vyznali se v zemûdûlství. Díky

zavlaÏování zavedli pûstování

nov˘ch plodin - r˘Ïe, cukrové tfi-

tiny, podporovali fiemesla a ob-

chod, vzdûlání. Ze zaãátku tole-

rovali vyznávání kfiesÈanství.

Lidem se mohlo Ïít relativnû

dobfie. Nebylo to v‰ak zadarmo.

Zejména ve mûstech museli pla-

tit danû, a tak projevovali nespo-

kojenost. Na konci 8. století se

·panûlé v Covadonze pod vede-

ním krále Pelaye doãkali první-

ho velkého vítûzství nad Maury.

Byl to zaãátek osvobozování ze-

mû, které skonãilo aÏ v roce

1492 v Cordóbû, kdy ode‰li po-

slední mocní Maufii. V Covadon-

ze má král Pelayo svou sochu.

Hned vedle je krásná bazilika,

pfied kterou je velká dláÏdûná

plocha. Nedaleko je jeskynû se

sochou Panny Marie. KdyÏ jsme

sem pfiijeli, mûli jsme ‰tûstí.

Bylo tu málo turistÛ. V okolí

jsou dost velké kopce a údolí.

Místo je souãástí uvedeného ná-

rodního parku.

Na cestû dále jsme se krátce za-

stavili v mûsteãku Cangas de

Onís, kde jsme se podívali na

star˘ fiímsk˘ most ze zaãátku na-

‰eho letopoãtu. Tehdy mûli

¤ímané cel˘ Pyrenejsk˘ polo-

ostrov pod svou kontrolou. Tam,

kde mûli své legie, vût‰inou

vzniklo i opevnûné mûsto s hrad-

bami. Zdej‰í byly je‰tû patrné.

Na dal‰í pamûtihodnosti nás prÛ-

vodce uÏ nijak zvlá‰È neupozor-

nil. Zfiejmû pospíchal.

Cesta pokraãovala plánovitû do

vût‰ího mûsteãka Oviedo. PrÛ-

vodce nás zavedl ke gotické ka-

tedrále ze 14. - 15. století. Ta uv-

nitfi obsahuje je‰tû star‰í stavební

kfiesÈanskou památku zvanou Sva-

tá komora. PÛvodnû tvofiila sou-

ãást paláce Alfonse II., dnes je

zde muzeum s pfiedmûty z poãát-

ku 9. století. Ráz tûchto staroby-

l˘ch míst byl opravdu identick˘.

Interiér katedrály je standardnû

krásn˘ a obyãejného stfiedovûké-

ho ãlovûka musel ohromit.

Zvenãí se mi katedrála jevila ne-

soumûrná, jakoby nedokonãená.

Potom jsme za‰li na chvíli do

malé hospÛdky ko‰tovat nûjak˘

místní nápoj, kter˘ nám ãí‰ník lil

do skleniãky z v˘‰ky, údajnû aby

se okysliãil. Nechutnalo mi to.

Cestou zpût k autobusu jsme na-

hlédli do jedné univerzit, zaloÏe-

né v 15. století.

Pak jsme zase popojeli kousek

dál. Okolo cesty Ïlutû kvetly ke-

fiíky janovce. Bylo uÏ pozdní od-

poledne. Cílem cesty teì bylo

hrdé mûsto León, které zaloÏili

¤ímané. KdyÏ jsme sem pfiijeli,

byl veãer. Po ubytování a veãefii

se mi nechtûlo nikam jít a ‰el

jsem spát. Nûkolik lidí si je‰tû

vy‰lo do veãerního mûsta. Pfií‰tí

den jsem litoval, Ïe jsem ne‰el

také.

Ráno po snídani jsme vyrazili na

prohlídku. Pfie‰li jsme most pfies

velkou fieku Torio, nedaleko stál

vysok˘ dÛm ze svûtlého kamene,

vyhlíÏející jako podivn˘ pohád-

kov˘ hrad. Stavûl ho ztfie‰tûn˘

architekt Gaudí. Konají se v nûm

rÛzné v˘stavy. Pfied tímto do-

mem je laviãka, na níÏ sedí sám

architekt v podobû bronzové so-

chy. Vedle stojí biskupsk˘ palác

a o kousek dál uÏ to hlavní, krás-

ná katedrála. Nejkrásnûj‰í! Svût-

lá a vzne‰ená se ve své gotické

nádhefie vzpíná k nebi. Vchod je

vyzdoben drobnou sochafiskou

prací. Vevnitfi poutník Ïasne nad

nádherou oltáfie, soch, zdí pokry-

t˘ch malbami. V‰echno jsem si

prohlédl a chtûl si vyfotit oltáfi,

ale dopadlo to ‰patnû. Blesk má

dosah jen 4 m. KdyÏ jsem nako-

nec vy‰el ven, nemohl jsem je‰tû

chvíli od katedrály odtrhnout

oãi. Je z 12. - 14. století. V blíz-

kosti stojí nûkdej‰í nemocnice

z roku 1513. Její fasádu zdobí

svatojakubské mu‰le z pískovce.

Na trase do Santiaga byla dfiíve

spousta takov˘ch nemocnic.

Dnes je to luxusní hotel.

PrÛvodce nás pak provedl nûko-

lika úzk˘mi uliãkami, nûkolika

námûstími, která urãitû rovnûÏ

León - basilika sv. Isidora

Jifií Strako‰ na vyhlídce nad San Sebastianem
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu
31. bfiezna - 29. dubna             Josef ·kubna, malífi a grafik

60 let v regionu R˘mafiovska

VernisáÏ v˘stavy se uskuteãní 31. 3. v 15 hodin

PrÛvodní slovo Mgr. Jifií Karel
Josef ·kubna - malífi, grafik,
kreslífi, ãlen UVUO a osobnost

mûsta Bfiidliãné se narodil 

25. února 1927 ve Slavkovû ve

Zlínském kraji. Do Bfiidliãné pfii-

‰el v osmnácti letech za prací.

Krátce byl valcífiem folií a zakrát-

ko se propracoval do grafické díl-

ny. Touha po v˘tvarné ãinnosti jej

neopustila a v roce 1949 zaãal stu-

dovat ·kolu umûní ve Zlínû.

Získal nejen dobré profesní a teo-

retické znalosti, ale také fiadu ko-

legiálních kontaktÛ a zejména

moÏnost srovnávat vlastní umû-

lecké kvality. Po ukonãení ‰koly

pÛsobil krátce v Jáchymovû

a KromûfiíÏi, kde na‰el porozumû-

ní ke své ãinnosti, ale obtíÏné by-

lo sehnat ubytování. Proto se zno-

vu vrátil do Bfiidliãné, kde praco-

val aÏ do dÛchodového vûku, nej-

prve v propagaci a pozdûji jako

prÛmyslov˘ v˘tvarník.

V roce 1990 se stal ãlenem Sdru-

Ïení umûlcÛ Moravy a Slezska

v Brnû a v dubnu 1997 byl pfiijat

do UVU Olomouc (Unie v˘tvar-

n˘ch umûlcÛ), kde se úãastní

spolkového Ïivota kolem Galerie

G a Patro.

TûÏi‰tûm jeho tvorby jsou krajiny,

ale v˘tvarník pfiiznává, Ïe jej vel-

mi lákají figurální v˘jevy. S pfií-

chodem do malomûsta v‰ak ubylo

modelÛ, proto pfievaÏují krajiny.

âast˘m tématem je Slovácko,

Vysoãina ãi okolí Bfiidliãné

a Jeseníky. Inspirací je krása pfií-

rody, ale i ostatní obory lidské do-

vednosti. Napfiíklad balet inspiru-

je malífie k zachycení figur, proto-

Ïe, jak fiíká, spojení pohybu a hud-

by je hodnû inspirující.

Pan ·kubna maluje olejomal-

by, akryl, pouÏívá také techniku 

akvarelÛ, monotypy, linoryty.

KaÏd˘ umûlec pocítí v urãit˘ch

obdobích své tvÛrãí ãinnosti po-

tfiebu experimentovat. Tak i Josef

·kubna hledá a experimentuje.

Vût‰í barevné plochy poskytují

autorovi moÏnost odpoutat se od

reality a vyzkou‰et i nová barevná

ladûní. Tvorba Josefa ·kubny ne-

se v˘raznou peãeÈ umûlce, jehoÏ

mÛÏeme pln˘m právem oznaãit

za umûlce jesenického regionu,

v˘tvarníka s bohatou invencí

a schopností pfietvofiit realitu 

v umûlecké dílo.

Pfievzato z webov˘ch stránek
mûsta Bfiidliãné,
autor R. Poncza

mají svou dlouhou historii.

Uprostfied staré ka‰ny, na do-

mech loubí a okenice, malé kos-

telíky, klá‰tery, hostince, nocle-

hárny. Na posledním vût‰ím ná-

mûstí byla trÏnice. Prodávalo se

tam ovoce, zelenina a v‰echno

moÏné. Lidé se pfiekfiikovali je-

den pfies druhého.

León má také spoustu parkÛ.

U jednoho z nich, u zbytkÛ fiím-

sk˘ch hradeb, byla památka ãís-

lo dvû - bazilika svatého Isidora.

Je z 11. století. Není tak monu-

mentální a krásná jako katedrála,

ale má nûco do sebe. Isidor Ïil

v první polovinû 7. století v Se-

ville. Byl to uãenec, teolog, hu-

debník, muÏ, kter˘ v‰emoÏnû 

usiloval o vzdûlávání duchoven-

stva. Jeho cílem bylo postavit

novou katolickou církev na pev-

né intelektuální základy. ZaloÏil

nûkolik ‰kol, nechal opsat nûko-

lik knih a mnoho jich sám na-

psal. Zajímal se o témûfi v‰echny

vûdní obory a pravil památnou

vûtu, Ïe „Nevûdomost je matkou

v‰ech omylÛ“. Zemfiel roku 636

v Seville a byl tam také pohfiben.

O 400 let pozdûji byly jeho 

ostatky pfievezeny do baziliky

v Leónu, která dostala jeho jmé-

no, konkrétnû do Sixtinské kaple

hned vedle. Vedle nûj zde leÏí le-

ón‰tí králové a velmoÏové.

Sloupy, zdi a strop této nevelké

pohfiební sínû jsou krásnû vyma-

lovány freskami. Poznal jsem na

nich apo‰tola Jakuba, Petra, Jana

a dal‰í. Jsou místa, která vyzafiují

nûjakou sílu, nebo to tak lidé ales-

poÀ vnímají. Bazilika k nim patfií.

Hned vedle je muzeum, kde se

uchovávají exponáty té doby

vût‰inou církevního charakteru.

Mají nesmírnou historickou hod-

notu. Úplnû nejcennûj‰í je

Vizigótská bible z roku 960,

zdobená zlatem. LeÏí pod skle-

nûnou vitrínou v knihovnû. Do

tûchto v˘znamn˘ch historick˘ch

míst vpou‰tûli regulovan˘ poãet

náv‰tûvníkÛ (po 20).

Pfii zpáteãní cestû k autobusu

jsem potkal nûkolik poutníkÛ

a také jsem si víc v‰iml Ïlut˘ch

znaãek ve tvaru mu‰le, znaãících

cestu do Santiaga de Compostela. 

(Pokraãování pfií‰tû)

PÛjãovní doba knihovny: Po 9 - 17, Út 9 - 17, St zavfieno, ât 9 - 17, Pá 9 - 17, So 8 - 11

OBEC LOMNICE
okr. Bruntál

vyhla‰uje

KONKURZNÍ
¤ÍZENÍ

na funkci
fieditele(ky)

jednotfiídní Z· a M·
Lomnice, okr. Bruntál,
pfiíspûvkové organizace

(1. - 5. roãník
s integrovan˘m zafiízením

·D a ·J)

Podmínky fiízení vám

sdûlíme na tel. ãíslech

554 271 024, 724 179 149

nebo e-mailem: obeclomni-

ce@quick.cz. Byt 3+1

ve vlastnictví obce

k dispozici.

V Lomnici 7. 3. 2007
Santillana del Mar - stfiedovûké mûsteãko, katedrála
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

ZdeÀka Kabelíková: Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda (2. ãást)
(3. místo v kategorii próza)

„Pr, prrr,“ oz˘valo se hlasité zavelení na okra-

ji jednokolejné tratû.

Seskoãili z posledního schÛdku na peron a roz-

bûhli se k pfiipraven˘m saním. Tam stál muÏ

drobnûj‰í postavy, s hnûd˘ma rará‰kovit˘ma

oãima a nevelk˘m vousem nad sevfien˘mi rty.

V levé ruce pevnû tfiímal opratû a pravou jim

kynul na pozdrav.

„Tak vás tu vítám. Nasednûte a pofiádnû si za-

pnûte kabáty. Dnes je mráz ostr˘ jak bfiitva.

Mám sebou i deku. Dejte ji malé, aÈ nám tu ne-

prochladne,“ rozdával dál pokyny a pfiitom 

oãima stále sledoval konû, aby se pfii odjezdu

vlaku nedej BÛh náhodou nespla‰ili.

Prásknutím biãe se daly sánû do pohybu.

Smûrem k ãistû bílé, nikde nekonãící záplavû.

Maru‰ka dostala ‰álu kolem tváfie a celá, aÏ po

tmavá oãka, se zasunula do beránãího fusaku.

Údivem ani ned˘chala, jen zvûdavû pokuko-

vala na tu divnou vûc, která frkala, fiehtala, div-

nû rozhazovala nohama a také nûãím cinkala.

Ze svého malého v˘hledu nestaãila ani po-

stfiehnout první zasnûÏené chalupy, jejichÏ

hustota se úmûrnû zvy‰ovala s pfiibliÏující se

návsí. Tu prakticky tvofiila jen kfiiÏovatka s od-

boãkou cesty do Moravského Berouna.

Prostor mezi silnicemi byl zastavûn nejdÛleÏi-

tûj‰ími objekty pro fungování Ïivota vesnice -

obchod, ‰kola, obecní úfiad i malá fara. Jen

po‰ta se do té sestavy nûjak neve‰la. Stála

o nûkolik metrÛ dál, v zástavbû fiadov˘ch dom-

kÛ a dvorÛ. Jízda tu dychtivou pozorovatelku

ãím dál víc ukolébávala, aÏ se pfiitulena v má-

minû náruãí vydala do fií‰e snÛ.

„UÏ jsou tady, uÏ dojeli,“ pfiekfiikovaly se dvû

dûtské postaviãky v tepl˘ch zimních kabátcích

a ãepicích s bambulí. Poskakovaly radostí

a v palãácích hnûtly snûhové koule. KdyÏ po-

voz zastavil, rozbûhly se k náv‰tûvû, která opa-

trnû slézala a zvûdavû se rozhlíÏela po okolí.

„To je pûkné miminko, teto, to je urãitû

Maru‰ka,“ tlaãila se co nejblíÏe k nové pfiíbuz-

né asi ‰estiletá modrooká holãiãka. „Teto, ona

se zrovna probouzí. Vytáhni ji, prosím tû, z to-

ho pytle,“ Ïadonila malá prosebnice.

„Kdepak miminko,“ odvûtila Ïena, „to je pûk-

né ‰ídlo a uÏ nám i ‰lape. Ty se jmenuje‰ urãi-

tû Aniãka, Ïe? Tak si ji chvileãku podrÏ,“ po-

kraãovala pfiívûtiv˘m hlasem a nastavovala

ruãky batolete k dûvãátku. Pak se pfiedklonila

a pohladila jemné vlásky, které jí vykukovaly

z vlnûného vzorku ãepice. Teprve teì si v‰im-

la, jak˘ zdrav˘ rumûnec dostaly obû holky od

mrazíku. Bylo to dobré znamení pro Marii

a hlavnû pro ãasto churavou Maru‰ku.

Najednou si Ïena na nûco vzpomnûla. Z kapsy

u koÏí‰ku vytáhla nûco ‰ustivého.

„Vezmi si, to jsem ti pfiivezla na uvítanou,“ po-

dávala sáãek rozpaãité holãiãce.

„Pro bratra mám také bonbóny,“ fiekla, kdyÏ

zahlédla jak stojí bezradná a oãima sleduje po-

bíhajícího chlapce.

„Mirku,“ ozval se pevn˘ muÏsk˘ hlas, „odveì

Barona a Lízu do stáje.“ Desetilet˘ hoch se ih-

ned rozbûhl ke koÀÛm, kolem kter˘ch se ‰ífiil

bíl˘ opar. Zku‰en˘mi pohyby je postupnû vy-

pfiáhal a odvádûl do tepla stáje k plnému Ïlabu.

„Vítejte, Marie, pojìte dál, aÈ vám ten drobek

neomrzne,“ objevila se koneãnû na zápraÏí

domku Fanda. Pfiátelsky objala sestru a hned

se zajímala: „Jaká byla cesta? Nelekli jste se

tmy v tunelech? Jeden je hodnû dlouh˘.“

„Zvládli jsme to, Ïe, zlatíãko,“ odpovûdûla 

oslovená a zvedla Ïvatlající dcerku opût do ná-

ruãe.

„Ty má‰ ale pûkná kukadla, cel˘ tatínek,“ za-

mûfiila pozornost paní domu na nejmlad‰ího

ãlena mladé rodiny. „A jak jsi hezky ãervená,“

dodala a snaÏila se pohladit tváfi nedÛvûfiivû

vyhlíÏející netefiinky.

„Máte to tu jako v zimní pohádce, to se musí

nechat,“ ozvala se Marie. „Ale ta dálka z nád-

raÏí... ·kola, obchod i ten kostel jsou odtud

aspoÀ dva kilometry, sestfiiãko,“ hodnotila

pichlavû situaci náv‰tûvnice. Nic pfiece ne-

mohlo uniknout jejímu v‰ímavému zraku.

„KdyÏ má‰ zdravé nohy, kolo, vÛz s koÀmi

a sánû, dá se stihnout v‰echno. AspoÀ ãlovûk

nezleniví,“ oplácela stej-

n˘m dílem sestra, právû

kdyÏ vcházely do vyhfiáté

kuchynû.

„Co dûcka, zvládá‰ je pfii té

práci hospodynû a je‰tû zá-

voráfiky?“ zeptala se Marie

a zkoumavû se zahledûla do

Franti‰ãiny tváfie.

„Ani neví‰, jak jsem ‰Èastná.

Dûkuji Bohu za ten dar,

kdyÏ nemÛÏu mít vlastní.

KaÏdé má jinou matku a ot-

ci jsou neznámí. To ví‰, vál-

ka je zlá... V nalezinci mnû

podali v‰echny informace,

které mûli o jejich pÛvodu.

Ale já se tím nezab˘vám, to

není dÛleÏité. Jen se dennû

modlím, Ïe to tak dopadlo.

Mûla jsem strach, Ïe bez dû-

tí se bude bortit i moje man-

Ïelství. Moc jsem po nich

touÏila,“ fiekla tlumenû

a rychle se pokfiiÏovala.

SnaÏila se své nejniternûj‰í

bolístky svûfiit právû teì,

dokud byly sami. Jen jí do-

kázala odtajnit, co mûla na

srdci a co bylo uloÏeno hlu-

boko v její du‰i.

Potom pfiistoupila tûsnûji k Marii a dodala roz-

tfiesenû: „Kdybys vidûla, jak byli zuboÏení.

Mûli dokonce blechy a ve vlasech plno v‰í.

Ale my jsme je s Jendou dali do pofiádku. Jsou

poslu‰ní a pracovití,“ konãila spû‰nû svÛj mo-

nolog Fanda, protoÏe zaslechla nûkoho vchá-

zet do dvefií. Byl to Karel. Vysok˘, ramenat˘

muÏ, s ãernou bohatou k‰ticí a docela pohled-

nou tváfií.

„UÏ jsem tady,“ volal a hfimotnû si oklepával

namrzl˘ sníh, kter˘ se mu nalepil aÏ po horní

okraj filcákÛ.

„Byl jsem to obhlédnout ve chlévû a pak jsem

chvíli dovádûl s tv˘ma capartama, Franti‰ko.“

Vesele vstoupil do místnosti a natahoval svou

‰irokou dlaÀ k pozdravu.

„To je dost, Ïe jde‰, uÏ jsem si myslela, Ïe tû

ten mÛj morous zapfiáhl do poklízení. Posaìte

se ke stolu, zahfiejte se ãajem se slivovicí a ta-

ky nûco pojezte,“ zvala hosty. Její hlas uÏ byl

opût pevn˘, uvolnûn˘ a uklidÀující.

„VÏdyÈ uÏ musíte mít pofiádn˘ hlad. Jenda

pfied Vánocemi zabíjel. Nachystala jsem vám

tlaãenku, jitrnice, kousek uzeného a taky kolá-

ãe,“ upfiímnû pobízela dál hostitelka.

Najednou se spû‰nû podívala na nástûnné ho-

diny. „Musím jít zkontrolovat pfiíjezd vlakÛ.

První by mûl jet aÏ za hodinu,“ dofiekla a hned

se vytratila ze dvefií. Tam se málem srazila

Ilustraãní foto
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s Jendou. Obûma rukama svíral proutûn˘ ko‰,

vrchovatû naplnûn˘ smrkov˘mi poleny.

„Sakra práce,“ zahfie‰il na‰tvanû, „zas mám tu-

pou sekeru, nehrál si s ní tak náhodou ná‰ sy-

náãek?“

„No..., kdyÏ jsi byl na nádraÏí, sekal ro‰tí

a tfiísky na podpalku,“ odpovûdûla váhavû hos-

podynû. „VÏdyÈ jsi mu to sám dovolil.“

„To jó, ale ne aby taky pfiibíral Ïelezné hfiebí-

ky v laÈkách. Musím je napfied vytahat kle‰tû-

ma,“ propustil svou Ïenu uÏ smífiliv˘m tónem

ke sluÏebním povinnostem.

Vzápûtí odloÏil tûÏké bfiemeno ke kachlov˘m

kamnÛm. Otevfiel rozpálená Ïelezná dvífika

a naházel dovnitfi pár kouskÛ dfiíví. OheÀ zlo-

vûstnû vy‰lehl aÏ k plotnû a dlouze zasyãel

nad prochladl˘m darem. Po chvíli se ale z je-

ho útrob ozvalo pfiíjemné praskání a místností

zaãala rychle proudit vÛnû lesa, která stále ví-

ce pfiekr˘vala tu ãesnekovou, zabíjaãkovou.

„Máte dost dfieva na topení? VÏdyÈ tady musí

b˘t dlouho do jara zima,“ navázal fieã s pánem

domu Karel, ústy je‰tû napÛl zaplnûn˘mi do-

jídanou jitrnicí.

„V lese je ho dost, mÛÏe‰ ho mít za babku, ale

potfiebuje‰ pár rukou, aby ti pomohly dostat ho

pod stfiechu,“ odpovûdûl hospodáfi. Pfiitom se

nenechal vyru‰it z práce. Peãlivû skládal zb˘-

vající polena do tmavého otvoru pod píckou,

dokud nebyl ko‰ opût prázdn˘.

Mezitím vklouzla do místnosti jako my‰ka

Fanda. Stále v modrém, ale také stále pfiipra-

vená poslouÏit milé náv‰tûvû: „Najedli jste se?

Nemám je‰tû nûco nachystat?“

„Ne, staãí. Bylo to v˘borné. Jenda v sobû dob-

rého fiezníka prostû nezapfie,“ vyslal Karel li-

chotku smûrem ke kamnÛm.

„Ty koláãe má‰, sestfiiãko, taky moc dobré, da-

la jsem kousnout i Maru‰ce,“ dodala hned dru-

há pÛlka zvan˘ch hostÛ. „NehoÀ se a chvíli si

taky odpoãiÀ.“

„To mám radost, Ïe vám chutnalo, fiekla spo-

kojenû Franti‰ka a s obdivem pozorovala bato-

le. Ëapalo si kolem stolu a zvûdavû zkoumalo

nové prostfiedí. Vtom zaujatou Ïenu nûco na-

padlo. Vzala z poliãky nad lavicí ply‰ového

medvídka, kterého si pfiinesla její dcerka ze si-

rotãince. Opatrnû, mazliv˘mi slovy zaãala tu

divo‰ku lákat do náruãí.

To zabralo. A kdyÏ uÏ ta rozesmátá kukadla

pevnû svírala, rozhoupala ji nahoru, dolÛ i do

stran. Její snaha o sblíÏení byla odmûnûna

písklav˘m v˘skáním a spokojen˘m dûtsk˘m

smíchem. Pfii tom dovádûní nakoukly spoleãnû

do okna. Tam zrovna vrcholila velká koulo-

vaãka.

A najednou - bác. Dvefie se s rachotem otevfie-

ly a oba snûhuláci témûfi souãasnû volali:

„Teto, teto, dej nám Maru‰ku, my ji povozíme

na saních.“

NeÏ staãila oslovená prosebníkÛm odpovûdût,

uÏ tfiímali v ruce tvarohov˘ koláã a plnou pu-

sou dodávali: „My máme i ohrádku, bude se-

dût jako princezna.“

Marie zkoumavû pohlédla na sestru, která prá-

vû kladla malého caparta na zem a pomáhala

mu získat opût potfiebnou rovnováhu. V jejích

oãích hledala odpovûì na otázku: „Mám svÛj

poklad svûfiit tv˘m nevlastním dûtem? Mohu

se na nû spolehnout?“

Dobfie znala tu ‰edou oázu klidu, bezpeãí a ji-

stoty, která ji provázela celé dûtství. Teì k ní

vysílala signál souhlasu.

„Tak poãkejte venku,“ hlesla rozhodnuta, „já

vám ji pfiebalím, nakrmím a pfiipravím na ty

va‰e snûhové radovánky... A vy zatím nachy-

stejte koãár pro milostivou sleãnu,“ houkla jiÏ

veseleji na malé nedoãkavce, ktefií se uÏ fiítili

chodbou do kÛlny.

Rozevfiela pfiíruãní kabelku a zaãala vytahovat

suché pleny, zásyp a v‰echny ty potfiebné vûci

pro mimina.

„Pfiedstav si, Fando,“ rozpovídala se, „asi jí ten

horsk˘ vzduch opravdu svûdãí. Co jsme vy‰li

z vlaku, je‰tû nezaka‰lala.

„No vidí‰, hned jsem si myslela, Ïe jí to pro-

spûje. Na její zdraví musíte s Karlem nejvíc

myslet,“ vyuÏila situaci Franti‰ka a zaãala

rychle sklízet nádobí do dfiezu. Mûla v úmyslu

co nejdfiíve pokraãovat v argumentech o v˘ho-

dách pfiesídlení mladé rodiny do tohoto krás-

ného, ale tak trochu Bohem zapomenutého

kraje.

KdyÏ koneãnû v klidu usedli v‰ichni ãtyfii ko-

lem stolu, aby si promluvili o situaci ve vesni-

ci a dohodli se o budoucím Ïivotû, brázdily sá-

nû s Maru‰kou kfiíÏem kráÏem bíl˘ pfiíkrov

louky, pod kter˘m zrádnû bublala utajená

Bystfiiãka. (Pokraãování pfií‰tû)

Kam na v˘let

Zaãátkem léta na Hukvaldy
Klub ãesk˘ch turistÛ pfiipravuje

na sobotu 30. ãervna 2007 turis-

tick˘ zájezd na Hukvaldy.

Hukvaldy jsou jednou z nejnav-

‰tûvovanûj‰ích lokalit Ostravska.

Hrad Hukvaldy má zachovalé

ãásti velmi dobfie zrenovované

a procházka po upraven˘ch

chodnících je pfiíjemná a posky-

tuje zajímavé v˘hledy do oblasti

Beskyd. Pfiilehlá obora pod hra-

dem má dobfie znaãené cesty

a chodníky lesem. Na úãastníka

v˘letu pfiíjemnû pÛsobí aleje

ka‰tanÛ, lip a borovic, které ve-

dou do okolí pfiekrásné turistické

oblasti. Z obory vede k hradu

krátká v˘stupová stezka. Uvidí-

me sochu Li‰ky Bystrou‰ky 

a areál divadla v pfiírodû, kde se

koná pravidelnû v kvûtnu Ja-

náãkovo hudební léto. K pamûti-

hodnostem patfií památník Leo‰e

Janáãka, koupali‰tû a hodnû

krátk˘ch a pfiíjemn˘ch stezek do

okolí. Z obory pod hradem vede

do Kozlovic turistická znaãka 

(3 km). Odtud je moÏno absol-

vovat nûkolik turistick˘ch vy-

cházek.

Program zájezdu:

Odjezd autobusu z R˘mafiova je

v 6.30 pfies Velkou ·táhli nebo

Bfiidliãnou do Ostravy a smûrem

na Hukvaldy. Na parkovi‰ti se

v˘prava rozdûlí:

a) skupina zájemcÛ k absolvová-

ní turistick˘ch tras pod vedením

paní Boxanové vystoupí stezkou

na hrad k prohlídce. Následnû

pak hodlá projít krat‰í túry z obo-

ry (asi 10 km) do horského oko-

lí. Pak má v programu nav‰tívit

rÛzné pamûtihodnosti Hukvald;

b) skupina úãastníkÛ, ktefií nebu-

dou pochodovat a chtûjí strávit

den podle vlastního zájmu, vypl-

ní si ãas volna;

c) skupina úãastníkÛ nav‰tíví

pfiilehlou obec Kozlovice k set-

kání s b˘val˘m fiímskokatolick˘m

faráfiem v R˘mafiovû p. Stani-

slavem Kotláfiem.

V restauraci U Váhy v Kozlovi-

cích bude pro úãastníky zájezdu

objednán obûd (pro zájemce). Ve

13 hodin je naplánován odjezd

autobusu z Kozlovic k parkovi‰-

ti na Hukvaldech. Úãastníci c)

skupiny za vedení paní Mácové

vystoupí na hrad. Po prohlídce

sestoupí do obory k prohlídce

zajímavostí (obora, Hukvaldy).

Odjezd v‰ech úãastníkÛ do

R˘mafiova je stanoven pfiesnû na

17 hodin a pfiíjezd je plánován

do 20 hodin.

Pozor! PfiestoÏe je termín zájez-

du je‰tû pomûrnû daleko (30. 6.),

Ïádáme zájemce, aby vyplnili

pfiihlá‰ku a pfiedali ji do 31. 3.

2007 Adolfu Strako‰ovi. Tím bu-

de zaji‰tûn pfiesn˘ poãet zájemcÛ

a podle toho bude objednán

vhodn˘ autobus, aby byl hospo-

dárnû vyuÏit. Po stanoveném ter-

mínu nebude snadné zafiadit do

zájezdu nové zájemce. Záloha na

dopravu je 290 Kã a musí b˘t

zaplacena do 10. dubna panu

Strako‰ovi nebo paní ÎiÏkové.

PfiedbûÏnû slíben˘ autobus je pro

34 osob. KaÏd˘ úãastník se zá-

vaznû pfiihla‰uje a pfii jeho ne-

úãasti si zabezpeãí náhradu, ne-

bude-li evidován náhradník.

Za KâT R˘mafiov
Adolf Strako‰

Ilustraãní foto
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Îijí mezi námi

S Julií Kotlárovou nejen o rusk˘ch Velikonocích
PfiiblíÏily se Velikonoce a s nimi oslava jedno-

ho z nejvût‰ích zázrakÛ - tajemství zmrt-

v˘chvstání, které se odehrává v pfiírodû kolem

nás se stejnou dramatiãností jako ve ver‰ích 

evangelia. Vût‰ina lidí stále vnímá Velikonoce

jako jednu z nesmrteln˘ch tradic, spojenou

s rÛzn˘mi zvyky a rituály, její prÛbûh se v‰ak

vût‰inou smrskl jen na barvení vajíãek, pfiípad-

nû peãení beránka, a pondûlní pomlázku hojnû

zalívanou alkoholem. A nemûní na tom nic ani

dokola omílané vysvûtlování skuteãného v˘-

znamu jarních svátkÛ, pohanského i kfiesÈan-

ského. Velikonoce, stejnû jako Vánoce, jako by

pozvolna ztrácely du‰i.

Jsou v‰ak kraje, kde Velikonoce o svÛj du-

chovní rozmûr dosud nepfii‰ly. Napfiíklad pra-

voslavné Rusko si i pfies dlouhá desetiletí ko-

munistické diktatury (mnohem del‰í neÏ

u nás) zachovalo fiadu zvykÛ v Ïivoucí podo-

bû. Dosud se zde slaví t˘denní Maslenice, ne-

boli jarní hody, po nichÏ následuje

Odpustková nedûle, která zahajuje ãtyfiiceti-

denní postní období, pfiedcházející samotn˘m

VelikonocÛm. Ruská mentalita je spiritualitû

naklonûnûj‰í a odolnûj‰í vÛãi západnímu

pragmatismu. A ona blahobytnûj‰í západní

spoleãnost, unavená z honby za hmotn˘mi

statky, se zase paradoxnû ráda obrací na v˘-

chod, aby naãerpala nûco z duchovní energie

odtud plynoucí (a nemusí jít vÏdy jen o budd-

hismus). V̆ chodní zpÛsob Ïivota, ve v‰ech

sv˘ch náboÏensk˘ch a filosofick˘ch podo-

bách, je znovu objeven˘m zdrojem inspirace.

Pfied ãtyfimi lety se do Jamartic pfiistûhovala

Julie Kotlárová (38) s rodinou. Julie, pÛvod-

ním jménem Gulnara, pochází z oblasti Uralu.

Vyrostla v muslimské rodinû s tatarsk˘mi ko-

fieny, ale jako dospûlá konvertovala k pravo-

slaví. I tady, v âesku, pouÏívá ãastûji své kfiest-

ní jméno Julie. Do âeské republiky ji pfiivedla

spletitá cesta osudu, v nûmÏ kaÏdiãká událost

podle jejích slov mûla svÛj smysl. Aãkoliv se

uÏ doma cítí tady, zachovává nûkteré své pÛ-

vodní zvyky i svou víru. Bûhem na‰eho rozho-

voru o pravoslavn˘ch Velikonocích Julie pfii-

blíÏila svou Ïivotní cestu a postoje, které ji da-

leko od rodiny a rodné zemû posilují a které

mohou b˘t inspirativní i pro nás.

MÛÏete pfiiblíÏit místo, odkud po-
cházíte?
Narodila jsem se na Urale, ve

mûstû Ku‰narenkovo, které leÏí

v Ba‰kirské republice, asi 250 ki-

lometrÛ od hlavního mûsta Ufy.

Od ãtyfi let jsem Ïila ve mûstû

âi‰my, to je prÛmyslové centrum

s asi 20 tisíci obyvateli. Umûla

jsem jen rusky a pfiestûhovali mû

k babiãce, která mluvila zase jen

tatarsky. Moji prarodiãe byli mus-

lim‰tí Tatafii. Svou matefi‰tinu

jsem se zaãala uãit aÏ v pûti le-

tech.

Kdy a proã jste pfiestoupila na
pravoslaví?
KdyÏ mi bylo tfiiatfiicet, onemoc-

nûla má star‰í sestra. Bylo to vel-

mi váÏné, lékafii doporuãovali 

operaci. Sestra byla zoufalá a ne-

vûdûla co dál. Bratranec, kter˘ je

pravoslavného vyznání, jí poradil,

aby prosila o pomoc Boha. Sestra

se tedy rozhodla dát pokfitít a po-

Ïádala mû, abych do toho ‰la s ní.

Podstoupily jsem spoleãnû kfiest

v klá‰tefie. Byl to obrovsk˘ záÏi-

tek a má sestra se skuteãnû brzy

zaãala uzdravovat. MoÏná ‰lo jen

o shodu okolností, ale dodnes je

Bohu vdûãná za svoje uzdravení.

Díky tomu, Ïe jsme k této vífie

pfiestoupily aÏ v dospûlosti, vní-

maly jsme ji jinak, neÏ kdyby-

chom v ní byly vychovávány od-

maliãka. ¤ekla bych, Ïe zodpo-

vûdnûji. SnaÏíme se ji dodrÏovat,

má sestra velmi peãlivû, já uÏ asi

trochu ménû striktnû.

Jak konverzi pfiijala va‰e rodina?
Dobfie. Brali to jako na‰e svobod-

né rozhodnutí a tolerovali je.

Maminka mi na Velikonoce posí-

lá pozdravy, já zase jí na muslim-

ské svátky. Islám a pravoslaví exi-

stují na Urale vedle sebe. Je to

multietnická oblast, kde kromû

TatarÛ a RusÛ Ïijí i Estonci, Li-

tevci, dfiív také Nûmci a dal‰í ná-

rodnosti, které sem pfii‰ly za

Stalina. Za komunismu tady byla

víra potírána, lidé nechodili do

kostela nebo do me‰ity, v‰e se za-

ãalo stavût aÏ v posledních letech.

Patnáct let jste proÏila v Moskvû.
Kdy a proã jste z Uralu ode‰la?
Do Moskvy jsem se pfiestûhovala

v roce 1984, abych tu vystudova-

la stfiední ‰kolu. Dostala jsem se

na stavební uãili‰tû a v roce 1986

jsem v rámci druÏby, která tehdy

fungovala mezi uãili‰ti, pfiijela na

14 dní do Prahy. Tady jsem se po-

prvé setkala se sv˘m budoucím

manÏelem. Ten se mi ale na pfií‰-

tích pár let ztratil.

Vrátila jsem se do Moskvy, a kdyÏ

jsem odmaturovala, pracovala

jsem asi rok jako malífika-natûraã-

ka a pfiitom jsem veãernû studova-

la vysokou ‰kolu. V roce 1991 se

mi narodila dcera Renata. Pak

jsem si udûlala rekvalifikaãní kurz

a pracovala jsem v Moskvû jako

úãetní u soukromé firmy.

Jak jste se tedy dostala do âeska?
V roce 2000 zniãehonic pfii‰el na

adresu mé sestry do Moskvy do-

pis od Franti‰ka. Po tom, co jsme

se kdysi na uãili‰ti seznámili,

jsem mu nûkolikrát psala, ale on

neodpovídal (pozdûji jsem se do-

zvûdûla, Ïe moje dopisy vÛbec ne-

dostal), takÏe jsem byla velmi

pfiekvapená a rozpaãitá, zda mám

dopis otevfiít. Nakonec jsem si ho

pfieãetla a rozhodla jsem se odpo-

vûdût.

Zaãali jsme znova. Pfiijela jsem do

Olomouce, kde na mû na nádraÏí

neãekal ten mladík, ale uÏ dospû-

l˘ muÏ. Jezdili jsme po Jesení-

kách, na Pradûd, do Krnova na

Cvilín, do Opavy. Moc se mi tady

líbilo, hlavnû hory - u nás jsou jen

stepi a stepi.

Podruhé jsem pfiijela i s dcerou,

uÏ váÏnû rozhodnutá, Ïe pfiesídlí-

me sem. V prosinci 2001 jsme se

s Franti‰kem vzali. Pak následo-

valo vleklé vyfiizování dokladÛ.

V únoru 2002 se nám narodil prv-

ní syn.

Proã jste si vybrali právû Jamar-
tice?
Do Jamartic jsme se dostali úplnû

náhodou. ManÏel pochází z Rud-

né pod Pradûdem. Chtûli jsme si

koupit domek, ale narazili jsme na

nekorektní jednání pfii vyfiizování

úvûru. Pfii‰la jsem o svoje úspory

a málem jsme skonãili na ulici.

Na‰tûstí nám pomohla paní Vûra

Crhounková a nûkdej‰í, uÏ zesnu-

l˘, starosta Rudné pan Václav

Vavfiík, ktefií nám pomohli najít

bydlení v Jamarticích. Tak jsme se

pfiestûhovali sem, do b˘valého ob-

chodu.

Do této doby jste pro‰la uÏ fiadou
míst. Kde se cítíte doma?
Já jsem takov˘ stûhovav˘ pták -

na kaÏd˘ let 1500 kilometrÛ.

Narodila jsem se na Urale, pak

jsem Ïila v Moskvû a teì bydlím

tady. Ale dnes uÏ se toho stûhová-

ní nebojím. Kde jsem doma? Ne-

vím. âlovûk je nejspí‰ doma tam,

kde si udûlá hnízdo. Jsem doma

tady, se sv˘mi dûtmi.

Nest˘ská se vám po Rusku?
Samozfiejmû Ïe st˘ská. Nemám

tady nikoho z Ruska, s k˘m bych

si mohla promluvit. Ale moÏná je

to dobfie. Kdybych byla obklope-

ná krajany, tfieba bych se nenauãi-

la tak dobfie ãesky.

Jak dlouho vám trvalo, neÏ jste
se ãe‰tinu nauãila?
Nûkolik mûsícÛ. KdyÏ jsem se

vdávala, je‰tû jsem moc neumû-

la, a kdyÏ se mûl narodit syn, ‰la

jsem do porodnice se slovní-

kem. Za dva mûsíce uÏ jsem

Rodina bratrance Renata, vpravo nahofie Julie Kotlárová
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slovník nepotfiebovala.

Jak se mluví u vás doma?
S dûtmi mluvím ãesky a rusky,

manÏel taky umí rusky, ale mluví-

me spí‰ ãesky, s maminkou telefo-

nem mluvím rusky a tatarsky, ale

plete se mi do toho i ãe‰tina.

Na‰la jste si tu pfiátele?
Mám opravdu blízkou pfiítelkyni

ve Vûfie Crhounkové, která je mi

sestrou, nûkdy i maminkou. Na-

hrazuje mi rodinu, která zÛstala

v Rusku. V Jamarticích jsme si

nejbliÏ‰í s Hanou Jufienovou. Je to

sousedka, za níÏ mÛÏu pfiijít s kaÏ-

d˘m problémem.

Jak se li‰í ãeská mentalita od
ruské nebo tatarské?
âe‰i jsou opatrnûj‰í. Ne nedÛvûfii-

ví, ale opatrní. Rusi jdou do pfiá-

telství se v‰ím v‰udy a nehledí na

to, co jste zaã. Ale i já jsem se ta-

dy nauãila b˘t opatrnûj‰í.

Co ze své pÛvodní domoviny nej-
víc postrádáte?
Asi tu moÏnost popovídat si s pfiá-

teli u ãaje, na chvíli se zastavit.

Tady v‰ichni nûkam spûchají. Ale

Ïivot není jen o práci, penûzích,

autech, ale hlavnû o pfiátelství,

o tom, Ïe aÏ tady nebudeme, tak

na nás budou lidé hezky vzpomí-

nat a budeme jim chybût. Teì je

období velkého pÛstu. PÛst ne-

spoãívá jen ve zdrÏenlivosti v jíd-

le, ale je právû i pfiíleÏitostí k za-

my‰lení nad Ïivotem, jak˘ vede-

me, nad tím, jak kaÏd˘ den hfie‰í-

me, kdyÏ bereme jméno BoÏí na-

darmo nebo kdyÏ hledáme viníky

vlastních chyb v jin˘ch. Nad tím

se teì snaÏím pfiem˘‰let.

Co jste si ze svého domova pfiine-
sla jako jeho pfiipomínku?
Ikony. ¤íká se, co by si ãlovûk od-

nesl z hofiícího domu? Já dûti 

a ikony. V‰echno ostatní je nahra-

ditelné. Doklady si vyfiídíte zno-

va, nádobí a nábytek si znova

koupíte. KaÏdá z m˘ch ikon je da-

rovaná, s kaÏdou je spojena nûja-

ká konkrétní vzpomínka, ãlovûk,

doba...

Jak vypadají pravoslavné
Velikonoce? Dafií se vám dodrÏo-
vat v‰echny pfiedepsané povin-
nosti?
Nedafií, protoÏe jsem slabá a ne-

mám dost silnou vÛli. Ale snaÏím

se dodrÏet alespoÀ poslední t˘den

pfied Velikonocemi, kterému fiíká-

me Strastná sedmica. V tuto dobu

Pán BÛh pro‰el v‰ím utrpením

a byl ukfiiÏován. KaÏd˘ den musí-

te projít stejn˘mi kroky jako on,

modlit se, prosit o poÏehnání kaÏ-

dého dne a ãíst si bibli, abyste si

pfiipomnûli poslední okamÏiky

Kristova Ïivota a vnikli do posel-

ství, které je v tomto pfiíbûhu

ukryto. Uvûdomili si, v jak˘ch

hfií‰ích Ïijeme a co dûlat, aby-

chom je neãinili.

Na Velk˘ ãtvrtek musíte v‰e doma

um˘t, oãistit se. Na âern˘ pátek

jiÏ musí b˘t v‰echno nachystáno,

navafiena a nabarvena vajíãka a u-

peãen kuliã, chléb, kter˘ se v pá-

tek v chrámu posvûcuje. V sobotu

je velká m‰e, která trvá nûkolik

hodin. V‰ichni kromû starcÛ a tû-

hotn˘ch Ïen ji musí absolvovat

vestoje, za svitu nesãetného

mnoÏství svíãek. Krátce pfied pÛl-

nocí se ven vynesou ikony

a Kristovo roucho, které se vyná-

‰í z kostela jen jednou za rok, pfii

této pfiíleÏitosti. Venku se zpívá.

S úderem pÛlnoci pop zvûstuje

Kristovo vzkfií‰ení, v‰ichni se 

obejmou, tfiikrát se políbí a kaÏd˘

musí sníst vajíãko, které se rozbí-

jí jedno o druhé. Tím se zaãne

slavit Pascha, Svûtlá Kristova ne-

dûle.

Ale aby ãlovûk v‰echno proÏil na-

plno, musí absolvovat pfiedchozí

pÛst. Ten se zapoãíná Odpustko-

vou nedûlí. Tento den je pfiíleÏi-

tostí vstoupit do postního období

s ãist˘mi my‰lenkami, usmífien˘

se v‰emi blízk˘mi i sousedy.

Telefonujete v‰em sv˘m pfiátelÛm

a rodinû a prosíte je o odpu‰tûní

za v‰echno, ãím jste jim ublíÏili ãi

je urazili, vûdomû ãi bezdûky. Na

ruské vesnici se lidé obcházejí

a Ïádají se o odpu‰tûní tváfií v tváfi.

MÛÏete pfiinést i dárek, nûco k jíd-

lu apod. Tam Ïije vesnice ve vût‰í

pospolitosti, lidé nejsou tak uza-

vfiení jako tady.

Jak˘ pravoslavn˘ chrám nav‰tû-
vujete tady v âesku?
Jezdím do pravoslavné obce

v Opavû. Má skrom-

nou modlitebnu, kte-

rou nav‰tûvují míst-

ní vûfiící. Pravoslav-

né kostely v Rusku

(Julie pouÏívá ozna-
ãení cirkev, kter˘ má
v ãe‰tinû jin˘ v˘-
znam) jsou velké

a koná se v nich ne-

jen liturgie, ale jsou

i místem, kam pfii-

cházejí chudí se na-

jíst. VÏdy, kdyÏ jdete

do kostela, nûco

s sebou pfiinesete,

tfieba jen rohlík. Pop

po m‰i z darÛ nakr-

mí bezdomovce, kte-

r˘ch je v Rusku hod-

nû. Nefunguje tam

takov˘ sociální sy-

stém jako tady, ale

kdyÏ se ãlovûk v nou-

zi obrátí na kostel nebo klá‰ter,

dostane se mu pomoci. I kdybyste

v noci zabloudili a poÏádali

v klá‰tefie o nocleh, dají vám ho.

NezÛstalo ve vás nûco i z mus-
limské víry, v níÏ jste byla vycho-
vávána?
Pamatuji si z dûtství, jak se mo-

je babiãka modlila a Ïe jsem ja-

ko dítû nemohla pochopit, proã

ãte v opaãném smûru. Maminka

taky dodrÏuje pravidla islámu,

ale já a moje sestry uÏ ne. My

jsme vyrostly v komunismu

a víra nám tak silnû v‰tûpována

nebyla. Ale kdyÏ nûkdo v rodinû

zemfie, musíme i my respektovat

muslimsk˘ pohfieb apod. Panuje

mezi námi tolerance, moje ma-

minka je muslimka, já pravo-

slavná, manÏel katolík. V Rusku

se fiíká: Do cizího klá‰tera se

sv˘mi zákony nelez. Ani já se

tady v âesku nesnaÏím svoji ví-

ru nûkomu vnucovat. Ale jsem

názoru, Ïe nûjakou víru potfiebu-

jeme.

Co pro vás tedy víra znamená?
âerpám z ní posilu. KdyÏ si pfied-

stavím svÛj Ïivot, stále se toãím

kolem jednoho sloupu. KdyÏ je

mi tûÏko, obracím se k nûmu jako

ke své opofie. A taky si myslím, Ïe

nic není náhoda, to, Ïe mi tehdy

Franti‰ek napsal, Ïe jsem ode‰la

z Moskvy a Ïe se mi tady narodili

dva synové. Jsou to jediní chlapci

v na‰í rodinû, jinak se v ní rodí sa-

mé holãiãky. KvÛli nim se tady cí-

tím v bezpeãí, protoÏe mít syny

v Rusku znamená mít neustále

strach, Ïe pÛjdou do války. ¤íkám

vÏdycky, co Pán BÛh dûlá, to dûlá

k lep‰ímu.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Kuliã
(velikonoãní chléb)

5 sklenic mouky

2/3 sklenice mléka

100 g droÏdí

6 vajec

2 polévkové lÏíce cukru

100 g másla

1/2 sklenice rozinek

(1 balení)

mandle

rum

Z 1/2 sklenice mouky a horké-

ho mléka pfiipravíme odpalo-

vané tûsto, vymísíme dohlad-

ka a ochladíme. Pfiidáme droÏ-

dí rozpu‰tûné v mléce, zamí-

cháme a necháme vykynout.

Po vykynutí pfiidáme Ïloutky

utfiené s cukrem, do pûny roz-

‰lehané bílky a tûsto opût ne-

cháme vykynout. Po dal‰ím

vykynutí vlijeme rozpu‰tûné

máslo, pfiidáme mouku a umí-

síme tûsto. Pfiidáme rozinky

a rum. Pfiipravené tûsto vlije-

me do formy, posypeme na-

jemno nasekan˘mi mandlemi

a necháme je‰tû chvíli vyky-

nout. Upeãeme dozlatova.

Rodina Kotlárov˘ch Fota: archiv Julie Kotlárové

âi‰my - zleva maminka, netefi, dcera Renata
a sestra Zinûra
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Akce hradu Sovince

První leto‰ní akce na hradû
Stfievíc bílé paní Hortenzie

7., 8. a 9. dubna 2007
Po hradbách vÏdy o svátcích velikonoãních bílá paní

prochází a svÛj ztracen˘ stfievíc hledá. Co asi ãeká dva

flamendry, ktefií stfievíc objeví?

Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s mistrem ‰ermu

Petrem Skalick˘m, pohádkov˘mi bytostmi a Pájou.

Hudba stfiedovûku v podání skupiny Ratus Ratus.

Hrad otevfien od 10 do 17 hodin
Délka prohlídky cca 70 minut
Prohlídky kaÏd˘ch 20 minut

Vlevo: mistr ‰ermu Petr Skalick˘, vpravo: by-
tost Pája.

Úsmûvnû

PÛjdu pro komáfií sádlo
Vtipálci a ‰ibalové mají 1. dubna svÛj den.

Mohou totiÏ vyvádût své okolí aprílem.

Tento zvyk je hojnû roz‰ífien po celé Evropû,

a dokonce i v USA. Názory na jeho pÛvod se

rÛzní.

Název apríl je odvozen z latiny a ãesky zna-

mená totéÏ co duben. Základ zvyku snad tkví

v tom, Ïe podle juliánského kalendáfie z roku

46 pfied Kristem byl 1. duben prvním dnem

roku a také zaãátkem roku zemûdûlského.

Lidé se veselili a dávali si dárky. Tato tradice

trvala aÏ do 16. století. PÛvod není zcela ob-

jasnûn, ale je skuteãností, Ïe lidé posílali je-

den druhého koupit nûco nemoÏného nebo ne-

existujícího. Tfieba vápno do lékárny, prá‰ek

semtele, komáfií sádlo...

Ráno rodiãe zavolali radostnû na syneãka, Ïe

jejich Azor má ‰tûÀátka. Rozespal˘ a rozvese-

len˘ hoch ve psí boudû nic nena‰el, vÛbec mu

nedo‰lo, Ïe Azor je „kluk“. Ale usly‰el ono

známé: Apríl!!! A nenechal to na sobû, své ro-

diãe vyvedl Ïertíkem do veãera je‰tû tfiikrát.

Jaro pfiichází, máme dobrou náladu, nûkdy se

i sdûlovací prostfiedky uchylují k Ïertování.

Ruská tisková agentura ITAR-TASS vyvedla

z míry vûdce na svûtû zprávou, Ïe pfii poku-

sech s vejci na obûÏné stanici Mir se vyklubal

krokod˘l, kter˘ uÏ staãil jednoho kosmonauta

pokousat. A chcete znát nov˘ úãinn˘ zpÛsob

hubnutí? Zpívat nahlas v malém uzavfieném

prostoru. Nejlépe ve skfiíni.

Pohansk˘ bÛÏek smíchu má na 1. apríla svÛj

svátek. Necháte se nachytat?

(Na‰i ‰ibalové z vlády nám na 3. dubna chy-

stají soubor ekonomick˘ch opatfiení a daÀo-

vou reformu. To apríl nebude...)  Si

pppp oooo jjjj eeee ìììì tttt eeee ssss nnnn áááá mmmm iiii

nnnn aaaa cccchhhhmmmmeeeelllloooovvvvoooouuuu bbbb rrrr iiii gggg áááá dddd uuuu

dddd oooo oooobbbb llll aaaa ssss tttt iiii LLLL oooo uuuu nnnn ssss kkkk aaaa aaaa RRRR aaaa kkkkoooo vvvv nnnn iiii cccc kkkk aaaa

KKKK DDDD YYYY ???? VVVV dddd uuuu bbbb nnnn uuuu aaaa kkkk vvvv ûûûû tttt nnnn uuuu ....

- Solidní jednání samozfiejmostí -

BliÏ‰í informace v prodejnû sklenáfiství
a na tel.: 554 212 579

nebo 607 112 009

Nová realitní kanceláfi
ZBOREAL

nabízí tyto sluÏby:
• zprostfiedkování prodeje nemovitostí (rodinn˘ch

domÛ, pozemkÛ, rekreaãních objektÛ a bytÛ)
• zprostfiedkování prodeje komerãních objektÛ

a prostor k podnikání
• zprostfiedkování pfievodu ãlensk˘ch práv a povin-

ností k druÏstevním bytÛm
• zprostfiedkování pronájmu komerãních objektÛ,

kanceláfisk˘ch prostor a bytÛ
• zaji‰tûní komplexního právního servisu (sepis

smluv o budoucích smlouvách, kupní, darovací,
nájemní smlouvy, návrhu na vklad do katastru atd.)

• zaji‰tûní vyhlá‰kov˘ch a trÏních znaleck˘ch po-
sudkÛ

• zaji‰tûní vyhotovení geometrick˘ch plánÛ, dûlení
pozemkÛ

• zaji‰tûní poji‰tûní nemovitostí

DDDD oooopppp rrrr aaaavvvvaaaa

aaaa uuuu bbbbyyyy ttttoooo vvvváááá nnnn íííí

zzzz ddddaaaa rrrr mmmm aaaa !!!!

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccceeee

aaaa ppppfifififiiiiihhhhlllláááá‰‰‰‰kkkkyyyy

nnnn aaaa tttteeeellll.... ::::
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Pfiipomínáme si

Redakce uvefiejÀuje odpovûì na

sdûlení obsaÏené v ãlánku R˘ma-
fiovsko a vûtrné parky - pár vût do
diskuse v rubrice Z okolních mûst

a obcí, kter˘ vy‰el v R˘mafiov-

ském horizontu ã. 04/2007 ze dne

2. 3. 2007 od autora Jaroslava

Chytila.

JakoÏto zamûstnanec Obecního

úfiadu v Lomnici na pozici dûlník

pro úklid a ãi‰tûní obce a ãlen fi-

nanãního v˘boru obecního za-

stupitelstva v Lomnici uvádím

na pravou míru zkreslující infor-

mace z pfiedmûtného ãlánku pa-

na Jaroslava Chytila, zastupitele

Obecního zastupitelstva v Lom-

nici, v tom smyslu, Ïe mi ubliÏu-

je na mé obãanské cti a hrubû 

uráÏí nepravdivé tvrzení, Ïe jsem

tzv. inteligentním klaìasem, kte-

r˘ se snaÏí získat nové uplatnûní

prostfiednictvím prosazování zá-

jmÛ na v˘stavbû parku vûtrn˘ch

elektráren v katastrálním úze-

mí Lomnice. Souãasnû jako ãlen

finanãního v˘boru obecního za-

stupitelstva povaÏuji ze lÏivé

tvrzení, Ïe rozhodování o poten-

ciální v˘stavbû elektráren je 

ovlivÀováno tzv. pfiíjímáním

provizí za vstfiícn˘ postoj.

Mimoto jako obãana na‰í obce

mne po‰kozuje tvrzení, Ïe úro-

veÀ vzdûlanosti na‰ich obãanÛ je

polokoloniální. Domnívám se,

Ïe skutková tvrzení obsaÏená

v ãlánku pana Chytila závaÏn˘m

zpÛsobem poru‰ují dobrou po-

vûst obce a sniÏují dÛstojnost je-

jích obãanÛ ve smyslu ustanove-

ní § 11 a 19b Obãanského záko-

níku, stejnû jako zakládají odpo-

vûdnost za zpÛsobenou morální

újmu sniÏující mou váÏnost ve

spoleãnosti, ãehoÏ se budu do-

máhat dal‰ími právními kroky,

i s ohledem na naplnûní znakÛ

pfiestupku proti obãanskému

souÏití podle § 49 pfiestupkové-

ho zákona.  Mgr. Karol Volf,
Lomnice

reakce na ãlánek

Na radnicích ãesk˘ch mûst
a ministerstvu Ïivotního prostfiedí viselo 321 vlajek Tibetu

Myslím, Ïe je zvlá‰tû u nás na

místû, abychom si fiekli pár slov,

jeÏ by dokázala aspoÀ struãnû

vysvûtlit dÛvod vyvû‰ování vlaj-

ky porobeného Tibetu, kter˘ je

vzdálen˘ polohou, ale bliÏ‰í sv˘-

mi osudy, neÏ by se mohlo zdát.

VÏdyÈ i my jsme v minulém sto-

letí získali svobodu, ale dvakrát

nám byla zákefinû ukradena.

I u nás umírali lidé za svobodu ve

dvou válkách a ve vûznicích 

obou totalitních reÏimÛ, i zde po-

pravovali nejlep‰í z nás a umíra-

lo se na hranicích. Také my byli

vdûãní aspoÀ za projev soucitu

a trochu nadûje. Tibetská tragé-

die se v‰ak neodehrává v evrop-

sk˘ch, ale nesrovnateln˘ch asij-

sk˘ch rozmûrech.

Chudá, poklidná a pfiem˘‰livá

buddhistická zemû v Himaláji ni-

kdy nezavdala dÛvod k jak˘mkoli

váleãn˘m stfietnutím, ale byla

vÏdy ohroÏována a obãas okupo-

vána rozpínav˘mi císafii ¤í‰e stfie-

du. Po létech svobody pfiepadla

Tibet neãekanû ãínská komunis-

tická armáda bez vyhlá‰ení války

a roku 1950 postupnû obsadila ce-

lé území. Dalajlámovi, hlavû státu

a nejvy‰‰ímu duchovnímu pfied-

staviteli zemû, bylo jasné, Ïe není

v silách sice stateãn˘ch, ale neo-

zbrojen˘ch TibeÈanÛ vynutit si

svobodu, a proto se snaÏil najít fie-

‰ení pfiijatelné pro obû strany.

Reakce ãínského totalitního reÏi-

mu byla typická, dalajláma sesa-

zen a za nûj postaven loutkov˘

panãenláma, dfiíve jeho zástupce

(jiÏ 11 let se o nûm nic neví).

Surov˘ útlak, pronásledování

TibeÈanÛ, t˘rání a vûznûní lidí se

li‰ilo od stejn˘ch evropsk˘ch re-

ÏimÛ jen tím, Ïe bylo podstatnû

krutûj‰í a postihlo vût‰í okruh 

obûtí. Nesnesitelné pomûry vyús-

tily nakonec i zde v povstání, kte-

ré propuklo 17. bfiezna 1959 a je-

hoÏ aktéfii nemûli k odporu nic víc

neÏ nûco zastaral˘ch pu‰ek a neu-

vûfiitelnou odvahu. Dodnes se za-

chovala fiada krut˘ch fotografic-

k˘ch i filmov˘ch snímkÛ, jeÏ uka-

zují reakci rozzufien˘ch vojákÛ,

ktefií tehdy v krátkém ãase zma-

sakrovali, pfiesnûji ubili, ukopali

a postfiíleli na 80 000 lidí. Na

dovr‰ení v‰ech bûd do‰lo k hlado-

moru, jenÏ dokonãil dílo zkázy.

Tím v‰ak muka neskonãila a v le-

tech 1966/76 zachvátilo âínu bar-

barství zvané Kulturní revoluce,

kterou vyprovokovalo nejvy‰‰í

vedení âínské lidové republiky

v ãele s Mao Ce-tungem, jedním

z nejzrÛdnûj‰ích diktátorÛ 20. sto-

letí. Statisíce, ba milióny mlad˘ch

fanatikÛ z rud˘ch gard zaãaly

„pfievychovávat“ ostatní klacky

a vraÏdami, niãily v‰e,

co tisíce let tvofiila po-

zoruhodná ãínská civi-

lizace. ¤ádûní Mao-

v˘ch band obleãen˘ch

v modrácích vyvraÏdi-

lo jen v Tibetu nejmé-

nû 1 200 000 lidí. Opût

umírali stínáni, ukfiiÏo-

váni, upalováni, zahra-

báváni za Ïiva, vû‰eni,

na ulicích, ve sv˘ch

domech, v chrámech,

v nepfiestavitelnû ‰íle-

n˘ch koncentrácích

a vûzeních. Ani smrt

tam nebyla milosrdná,

neboÈ ji doprovázelo

mnohdy hrÛzné muãe-

ní a poniÏování - snad jen vûznice

Saddama Husajna ãi Severní

Koreje se jim mohly rovnat, ba

i nacistické lágry nebo sovûtské

gulagy by mûly co dohánût. Dûti

velkého Kormidelníka zniãily aÏ

na nûkolik málo v˘jimek témûfi

v‰ech 6000 klá‰terÛ, svatynû byly

vykradeny, vydrancovány a inven-

táfi, pokud se zachoval, rozprodán.

600 000 jejich obyvatel ztratilo 

útoãi‰tû.

Îeny jsou dodnes ve vlastní ze-

mi nuceny k násiln˘m potratÛm

a sterilizaci, zat˘kání je dál na

denním pofiádku, omezuje se

matefisk˘ jazyk. Do exilu se po-

dafiilo kromû dalajlámy uniknout

asi 120 000 TibeÈanÛ. Dal‰í lidé,

ktefií chtûjí zvolit svobodu, jsou

dodnes stfiíleni na hranicích vo-

jáky, kter˘m je jedno, zda se jed-

ná o dospûlé, nebo dûti. Poãet

mrtv˘ch âíÀané tají. Nedávno

„vysvûtlil“ ãínsk˘ mluvãí vraÏdy

na hranici jako nutnou sebeobra-

nu (ozbrojencÛ pfied neozbroje-

n˘mi). Pfies jisté zklidnûní, ba

vyjádfiení Chu Jao-panga roku

1980, Ïe se âína dopustila

v Tibetu „nûkter˘ch chyb“ (jak

známé), trvá kampaÀ úfiadÛ s v˘-

mluvn˘mi názvy Tvrd˘ úder

a Pfiev˘chova stále. Politick˘m

vûzÀÛm jsou prodluÏovány tres-

ty a národu vnucována cizí kul-

tura. Nad zhruba 6 500 000 Ti-

beÈany jiÏ nyní dominuje pfies 

7 500 000 ãínsk˘ch kolonistÛ,

jedineãná starobylá civilizace

zaniká a je otázkou ãasu, kdy se

prastar˘ národ rozplyne v ãín-

ském mofii.

Domnívám se, Ïe právû my, s na-

‰í smutnou zku‰eností, jsme po-

vinni nepfiehlíÏet utrpení TibeÈa-

nÛ a nenechat si zastfiít svûdomí

politick˘mi bláboly, zbabûlostí,

sobectvím, mocí âíny a jejím 

úÏasn˘m trhem. Je pfiece morální

postavit se zlu a nemravné o nûm

mlãet. Jifií Karel
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Sport

Bruslení skonãilo pfiedãasnû, mûsto se nedohodlo s âEZem
Ve stfiedu 28. února 2007 mûli zá-

jemci poslední pfiíleÏitost k brus-

lení na zimním stadionu

v R˘mafiovû. Podle vyznavaãÛ

bruslení a ledního hokeje pfied-

ãasnû. VÏdyÈ je‰tû byly v dohledu

jarní prázdniny. TaktéÏ rodiãe dû-

tí byli rozladûni tím, Ïe o jarních

prázdninách nebude moÏnost

sportovního vyÏití v zimním

sportu. Na tomto stavu má podíl

pfiedev‰ím leto‰ní extrémnû teplá

zima a také nepfiístupnost firmy

âEZ.

PrÛbûh leto‰ní zimy je obecnû

znám˘ a ãtyfimûsíãní provoz zim-

ního stadionu byl bohuÏel ztráto-

v˘. Díky nejteplej‰í zimû za po-

sledních 125 let bylo spotfiebová-

no tolik elektfiiny jako na stadio-

nu v Bfieclavi za 5 mûsícÛ.

Zastfie‰en˘ zimní stadion má v ta-

kov˘ch podmínkách paradoxnû

men‰í odbûr elektrické energie.

Vzhledem k pfiedpovûdi dal‰ího

teplého a sluneãného poãasí by se

ztráta je‰tû více prohloubila.

Druh˘m velice siln˘m a pravdû-

podobnû rozhodujícím argumen-

tem bylo stanovisko firmy âEZ

k platbám za energii. Pfii prodlou-

Ïení byÈ o jedin˘ den provozu

v mûsíci bfieznu byla poÏadována

platba za jistiãe za cel˘ mûsíc,

coÏ je pfii jejich velikosti v pomû-

ru k dobû prodlouÏení ãástka více

neÏ enormní. PfiestoÏe se vedení

mûsta snaÏilo vyjednat prodlou-

Ïení provozu pfies období jarních

prázdnin, nakonec k nûmu z uve-

den˘ch dÛvodÛ nedo‰lo.

Pfiesto mají organizátofii dÛvod ke

spokojenosti s uplynulou sezó-

nou. 8 640 náv‰tûvníkÛ na vefiej-

ném bruslení hovofií samo za se-

be. Pfii pronájmech si pfii‰lo za-

bruslit 4 250 náv‰tûvníkÛ. Jen

‰koly zaváhaly a ÏákÛ v hodinách

tûlesné v˘chovy pfii‰lo necel˘ch

200. Statisticky vzato si alespoÀ

jednou pfii‰el zabruslit kaÏd˘ ob-

ãan R˘mafiova a okolí a to roz-

hodnû potû‰í. Na R˘mafiovsku se

jedná o jednoznaãnû nejnav‰tûvo-

vanûj‰í vefiejné sportovi‰tû. 

Jifií Slováãek

Prostor umûlé ledové plochy bude vyuÏit i v létû
Vybudování umûlé ledové plochy v R˘mafio-

vû pfiineslo dal‰í moÏnosti sportovního vyÏití

vefiejnosti. Na chladicích trubkách je poloÏen

tzv. le‰tûn˘ beton, velice hladk˘ a pevn˘. Na

takto upraveném povrchu je moÏné provozo-

vat nejrÛznûj‰í sporty a aktivity, coÏ na pfied-

chozí betonové plo‰e nebylo moÏné. Pfiímo se

nabízí kolektivní sporty typu hokejbal, flor-

bal, ale i volejbal, nohejbal nebo tenis, proto-

Ïe jiÏ pfii v˘stavbû byly pro tyto úãely do plo-

chy zabudovány patky pro uchycení sítí. Ve

stanoven˘ch hodinách se uvaÏuje o in-line

bruslení pro vefiejnost. Letní provoz bude za-

ji‰Èovat hokejov˘ oddíl, kter˘ také bude orga-

nizovat mûstské soutûÏe podle zájmu vefiej-

nosti.

Z tohoto dÛvodu nabízíme v‰em zájemcÛm,

ktefií chtûjí sportovat na zimním stadionu

v R˘mafiovû nebo se úãastnit mûstsk˘ch sou-

tûÏí, kontakt na tel. ãísle 606 127 141 nebo 

e-mail: ZSRymarov@seznam.cz. SchÛze zá-

stupcÛ jednotliv˘ch druÏstev pro mûstské sou-

tûÏe je plánována na pondûlí 16. dubna 2007

v 18.00 na zimním stadionu v R˘mafiovû, kde

budou projednány moÏnosti a organizace sou-

tûÏí, poãty druÏstev apod. SoutûÏe jsou pláno-

vány od kvûtna 2007. Jifií Slováãek

Dal‰í titul pfiebornice kraje do R˘mafiova
JiÏ nûkolik let se umísÈují závodnice SK

Studia Sport a zdraví R˘mafiov v krajsk˘ch

pfieborech v aerobiku na medailov˘ch mís-

tech. Tuto nûkolikaletou sérii vítûzství zahá-

jila L˘die ·védíková (dnes jiÏ úspû‰ná tre-

nérka a lektor-

ka aerobiku),

v roce 2006 na-

vázala Zuzka

Buãková a ani

v leto‰ním ro-

ce není R˘ma-

fiov bez kraj-

ské pfiebornice.

10. bfiezna pfii-

jely do Ostra-

vy bojovat zá-

vodnice ze

v‰ech oddílÛ

dvou severo-

moravsk˘ch

krajÛ o titul

pfieborníka Moravskoslezského a Olomouc-

kého kraje 2007 a také o postup na MâR.

R˘mafiov mûl zástupce ve dvou dûtsk˘ch ka-

tegoriích. V 1. kategorii (8 - 10 let) Terezu

Krywdovou, ·árku Zapletalovou a Barboru

Kuzmíkovou. Ve 2. kategorii (11 - 13 let)

Nelu Paulerovou, Markétu Kfienkovou, Janu

·andovou a Petru Vopafiilovou.

Vynikající sportovní v˘kon podala na‰e

závodnice Tereza Krywdová v 1. kate-

gorii a vybojovala pro R˘mafiov titul
pfiebornice kraje 2007.

Tímto vítûzstvím si zajistila postup na

kvûtnové mistrovství âeské republiky

v Praze a nominaci do ãtyfiãlenného kraj-

ského druÏstva, které bude reprezentovat

Moravskoslezsk˘ kraj 19. - 24. ãervna

2007 na hrách III. letní olympiády dûtí

a mládeÏe âR v Ústí nad Labem.

Terezka je velká bojovnice a na vrcho-

lu aerobiku se drÏí jiÏ tfietím rokem.

Jejími doposud nejvût‰ími úspûchy

jsou 4. místo na MâR 2005 a 2. místo na

MâR 2006. V leto‰ním roce se pokusí bojo-

vat o metu nejvy‰‰í. Budeme jí drÏet pûsti.

Gratulujeme Terezce a jejím trenérkám L˘dii

·védíkové ml. a L˘dii ·védíkové st. k velké-

mu úspûchu. Dûkujeme také ostatním závod-

nicím za pûkn˘ v˘kon a dobrou reprezentaci

klubu a mûsta.  SK Studio Sport a zdraví

Foto: archiv SK Sport a zdraví
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Aktuální nabídka zánovních a ojetých vozů AUDI a Volkswagen

VVyyzzkkoouuššeennéé vvoozzyy ssee zzáárruukkoouu aa sseerrvviisseemm
Záruční list na technický stav - 12 měsíců !
Splátkový prodej formou leasingu a úvěru

Předání vozidla v autosalonu

Auto color Design, s. r. o.
Opavská 69
Rýmařov 795 01
tel: 554 230712, 554 230717
salon.rym@autocolordesign.cz

VVWW PPaassssaatt 11..99 TTDDii//7777 kkWW,, rr..  vv.. 22000066,, ččeerrnnáá ppeerrlleeťť,,
4466..775533 kkmm.. Výbava: klima, 8x airbag, litá kola,
ABS+ESP, tempomat, el. okna + zrcátka, rádio s CD,
střešní nosič, el. stavit. sedadla, palubní počítač

CCeennaa:: 662299..990000 KKčč

VVWW TToouurraann 11..99 TTDDii//7777 kkWW TTrreennddlliinnee,, rr..  vv.. 22000066,,
ččeerrnnáá ppeerrlleeťť,, 11..880000 kkmm.. Výbava: klima, mlhovky 
8x airbag, xenony, alarm, litá kola, ABS+ESP + ASR 
+ EDS, tempomat, el. okna, rádio s CD+ CD měnič

CCeennaa:: 662299..990000 KKčč

AAUUDDII AA44 33..00TTDDii//115500 kkWW SS--lliinnee,, rr..  vv.. 22000066,, ššeeddáá ttmm..
mmeett..,, 3377..000000 kkmm.. Výbava: klima, 8x airbag, automat,
polokožená sedadla,  litá kola 18“, ABS+ESP, přední
mlhovky, el. zrcátka, el. okna, rádio s CD, Sound System

CCeennaa:: 887799..990000 KKčč

VVWW PPoolloo 11,,22//4400 kkWW CCoommffoorrttlliinnee,, rr..  vv.. 22000055,, ssttřřííbbrrnnáá
mmeett..,, 5544..440000 kkmm.. Výbava: klima, 2x airbag, alarm, litá
kola, el. okna + zrcátka, rádio s CD, construct, přední
mlhovky, loketní opěra vzadu

CCeennaa:: 225577..990000 KKčč

VVWW PPoolloo 11,,99 DD//4477 kkWW,, rr..  vv.. 11999988,, zzeelleennáá,,
223388..000000 kkmm.. Výbava: centrál. zamykání, rádio, 
posilovač řízení tažné zařízení, dělená zadní sedadla,
construct

CCeennaa:: 7744..990000 KKčč

VVWW LLTT 3355 22..55 TTDDii//8800 kkWW,, rr..  vv.. 22000022,, ččeerrvveennáá,,
116644..000000 kkmm.. Výbava: ABS, rádio, construct, výškově
stavit. sedadlo řidiče. Nosnost: 1600 kg, objem skříně
10,4 m3, zadní křídlové dveře, boční posuvné

CCeennaa:: 336699..990000 KKčč bbeezz DDPPHH

PoÏadujeme:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C,E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

Nabízíme:
- tahaãe DAF

+ plachtové návûsy
- pracovní zafiazení

na místo stfiídaãe
s perspektivou pfiidûlení
vlastního vozidla

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel. 554 703 460

(v dobû od 7.00 - 16.00)

řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 13. 4. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 5. 4. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

07/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce
Prodej

• Prodám druÏstevní byt 1+1 (30 m2) v zatepleném panelovém domû

na ulici Pfiíkopy. Byt je vybaven vestavûn˘mi skfiínûmi. Dal‰í infor-

mace na tel.: 602 436 341.SluÏby âeské poji‰Èovny
v místû va‰eho bydli‰tû zaji‰Èuje

Jindfiich Poulík, VPA âeské poji‰Èovny, a. s.,

Jednatelství - Bfiidliãná,
Sokolovská 143 (DÛm sluÏeb)

úter˘  11 - 16 hodin

Jednatelství - R˘mafiov,
Husova 7 (televizní opravna)

stfieda   9 - 16 hodin
ãtvrtek  10 - 15 hodin

(po dohodû na tel.: 775 175 473 kdykoliv)

Nabídka sluÏeb zahrnuje:
Pomoc pfii hlá‰ení a vyfiizování pojistné události

Vyhodnocení souãasného poji‰tûní
Nezávaznou nabídka optimalizace

(plaÈte za to, co skuteãnû potfiebujete)
Poji‰tûní

■ Îivotní
■ Úrazové
■ Poji‰tûní pro pfiípad pracovní neschopnosti
■ Majetkové

Stavba
Domácnost
Odpovûdnost
Povinné ruãení
Havarijní poji‰tûní

■ Penzijní pfiipoji‰tûní
■ Investování
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·koda Octavia TDi, CZ, servis, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, rádio, cent-
rál, el. ‰íbr, PC, zám. fiad. páky, mlh.,
el. okna a zrc. Cena: 149 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

Volkswagen Golf 1.4, r. v. 1998,
2x airbag, ABS, rádio, el., stfi. okno,
posil. fiíz., PC, taÏné, imob., el. okna
a zrc., centrál. Cena: 154 900 Kã.

Audi A4 2.5,132 kW, Quattro, r. v.
2001, 6 x airbag, ABS, ESP, senzor
brzd, ASR, rádio, imob., pos. fiíz., PC, el.
v˘b., centrál, CD. Cena: 339 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

Renault Laguna DCi, 6 rychl., 1. maj.,
CZ, r. v. 2001, 8x airb., ABS, ESP, ASR,
rádio, PC, el. v˘b., temp., senz. svûtel
a brzd, centr.. Cena: 249 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

BMW 525TD 85kW, r. v. 1999, 6x air-
bag, ABS, rádio a CD, PC, multif. vo-
lant, taÏné, temp., senzor brzd, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 189 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLXi, 74 kW,
r. v. 1998, rádio, posil. fiíz., PC,
teplomûr, airbag, centrál, el. okna
a el. zrcátka. Cena: 144 900 Kã.

· - Octavia TDi, 96kW, WELEG, 
6 rychl., r. v. 2004, 4x airbag, ABS,
ASR, temp., senz. brzd, rádio + CD,
el. v˘b., PC, centr. Cena: 339 900 Kã.  

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

VW Caddy TDi, CZ, 1. maj., r. v.
2006, 4x airbag, ABS, rádio + CD,
el. v˘bava, PC, taÏné, senzor brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 599 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

· Fabia Comfort, 50 kW, servis, r. v.
2000, 2x airbag, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., PC, teplomûr, zám. fiad. pá-
ky, el. okna. Cena: 139 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 219 900 Kã.

Renault Clio 1.5 dCi, 1. maj., r. v. 2005,
rádio, pos. fiíz., PC, multif. volant, tep-
lom. temp., 4x airbag, ABS, CD, el. ok-
na a zrc., centr.. Cena: 199 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 64 900 Kã.

Volkswagen Bora 85 kW, r. v.
2000, 4x airbag, ASR, ABS, rádio,
el. v˘bava, senzor brzd, imob., po-
sil. fiíz., centrál. Cena: 194 900 Kã.

·koda Fabia 1.4TDi, CZ, 1. maj, 
r. v. 2004, 2x airbag, rádio, imob.,
posil. fiíz., zámek fiad. páky, el. ok-
na, centrál. Cena: 199 900 Kã.

Citroen C5 2.0HDi, 80kW, 1. maj.,
r. v. 2002, 8x airbag, ESP, ASR, ABS,
rádio, el. v˘bava, PC, centrál, senzor
brzd a dal‰í. Cena: 249 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi, 
1. maj., servis, r. v. 2000, 4x airbag,
CD + rádio, el. okna a zrc., PC, multif.
vol., centr., teplom. Cena: 189 900 Kã.

Opel Vectra 2.0 16V, CZ, r. v.
1997, 2x airbag, ASR, ABS, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 84 900 Kã.

Opel Frontera 2.5 TDS, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., taÏné,
imobilizér, alarm, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 219 900 Kã.

KLIMAKLIMAKLIMA AUTOMAT

AUTOMAT

DIESEL 4X4 4X4

DIESEL DIESEL DIESELDIESEL

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA KLIMA 6 RYCHLOSTÍKLIMA

KLIMA KLIMAKLIMA

DIESELDIGI KLIMA KLIMAKLIMA

DIESELDIESEL DIGI KLIMA DIESEL

DIESEL 5 MÍST

DIESELDIESEL DIESEL

DIESEL

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY


