
Hejtman kraje EvÏen To‰enovsk˘
jednal se starosty o ãerpání pe-
nûz z evropsk˘ch fondÛ

ProÏijte s námi den v kÛÏi vozíã-
káfie a najdûte odpovûì na otáz-
ku zda je R˘mafiov bezbariérov˘ 

Diváci jsou spokojeni, fotbalisté Bfiidliãné zv˘‰ili jarní skóre
poráÏkou Chom˘Ïe na 30:7

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

10/2007

Ročník IX. Vyšlo 25. 5. 2007                                           Cena 10 Kč

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Excelentní pfiedstavení hry Chvilková slabost nabídlo divá-
kÛm v R˘mafiovû Divadlo Radka Brzobohatého
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Dûti ze Základní ‰koly R˘mafiov popfiály maminkám k svátku
Tradiãní blahopfiání

maminkám pfiipravu-

je k jejich svátku Zá-

kladní ‰kola R˘ma-

fiov jiÏ nûkolik let.

VÏit˘ název Kytiãka

pro maminku nese

s sebou záruku dobfie

pfiipraveného progra-

mu, kter˘ s dûtmi 

1. a 2. tfiíd nacviãí je-

jich uãitelé. „V pro-
gramu vystupují i tfie-
Èáci a ãtvrÈáci, ale
pfievládají ty nejmen-
‰í dûti,“ upfiesnil zá-

stupce fieditele Jifií

Gajdo‰, kter˘ spoleã-

nû s uãitelkou Pav-

lou Sekaninovou dá-

val celé leto‰ní gra-
tulaci garanci a orga-

nizaãní fiád. Na vtip-

ném scénáfii dvou

dûtsk˘ch komentáto-

rÛ se podílela rovnûÏ

Pavla Sekaninová

spoleãnû s mamin-

kou jednoho z nich.

Na otázku, jaké poci-

ty má Jifií Gajdo‰

z generální zkou‰ky,

odpovûdûl: „Vystou-
pení dûtí bylo dojem-
nû bezprostfiední, od-
poledne budou asi
ztrémovanûj‰í, zkrát-
ka bude to tak trochu
naváÏno.“
Ve více jak devade-

sátiminutovém kom-

ponovaném pofiadu

se dûti pfiedstavi-

ly rodiãÛm s nejrÛz-

nûj‰ími pohybov˘mi

kreacemi, od lehko-

atletick˘ch, pfies bfii‰-

ní tance, hry s mí-

ãem, aÏ po jednodu-

ché pohybové v˘jevy

z pohádkov˘ch pfií-

bûhÛ. A Ïe to nûkdy

trochu neladilo, ne-

vadí. VÏdyÈ jak pro-

hlásil zástupce fiedite-

le, v tomto pfiípadû ne-

ní kvalita na prvním

místû. Podstatnûj‰í je,

Ïe své pfiání k svátku

maminkám vyslovilo

snad kaÏdé dítû z prv-

ního stupnû Základní

‰koly R˘mafiov k vel-

ké potû‰e v‰ech pfií-

tomn˘ch rodiãÛ. JiKo

Téma vydání - Den matek
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Oslavili jste svátek matefiství?
První zprávy o „pfiedchÛdci“ Dne matek sa-

hají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto

dni fiíkalo Matefiská nedûle nebo Nedûle ma-

tek (Mothering Sunday) a slavil se na poãest

v‰ech anglick˘ch matek v období zvaném

Lent (tj. ãtyfiicetidenní postní období do

Velikonoc). V USA poprvé Den matek na-

vrhla slavit v roce 1872 Julia Ward Howeová

a vûnovala tento den míru. Na sklonku 

19. století se Anna Reevers Jarvisová z Phi-

ladelphie, matka 11 dûtí, zaãala angaÏovat za

práva matek. KdyÏ zemfiela, pokraãovala

v jejím úsilí její dcera, která poÏádala pasto-

ra metodistické církve ve mûstû Grafton

v Západní Virginii, aby vykonal zvlá‰tní bo-

hosluÏbu na poãest paní Jarvisové a v‰ech

matek svûta.

V roce 1907 Anna Jarvisová (zemfiela v r. 1948

bez prostfiedkÛ a zcela opu‰tûná ve starobin-

ci) zahájila kampaÀ za ustavení Dne matek

jako národního svátku. Doãkala se v roce

1911. V roce 1914 byl Den matek prohlá‰en

oficiálnû za národní svátek - den vefiejného

vyjádfiení lásky a úcty matkám. Druhou kvût-

novou nedûli matky nepracovaly, nevafiily,

neuklízely. V‰echno obstarávaly dûti, které

navíc maminky ochotnû obsluhovaly.

Dospûlí posílali matkám pozdravy a blaho-

pfiání. Obãané USA se zdobili kvûtinou - bí-

lou ten, kdo maminku uÏ nemûl, a ãervenou

ti ostatní.

Oslavy Dne matek se do âeskoslovenska

roz‰ífiily kolem roku 1918, kdy zemi nav‰tû-

vovala fiada lidí z USA, mezi nimi i sociální

pracovnice. Ideu ‰ífiila âs. ochrana matek

a dûtí, âerven˘ kfiíÏ, Sokol, Orel, katolické

spolky i nûkteré Ïenské komise pfii politic-

k˘ch stranách. „Maminku máme kaÏd˘ jen
jednu a je jediná, která nás nesobecky milo-
vala. Dûtmi se cítíme ve dvou stejnû jako ve
ãtyfiiceti letech, proto pÛjdeme slavit pod
heslem Hold matkám,“ tak zaãínala v˘zva

v âeském slovû z roku 1924. Noviny zvaly

na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden

z prvních DnÛ matek u nás.

Nejvíce se o oslavu Dne matek v b˘valém

âeskoslovensku zaslouÏila Alice Masaryko-

vá. Ostatnû není divu, protoÏe její otec T. G.

Masaryk na svou matku vzpomínal takto:

„Matka na mne mûla vût‰í vliv neÏ otec...
Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla
zboÏná. Ráda chodila do kostela, ale nemûla
k tomu kdy, protoÏe musela dfiít na rodinu...“
Matka, která vychovala a vypûstovala ve

sv˘ch dûtech u‰lechtilé vlastnosti, zÛstávala

v minulosti ãasto v pozadí a nepov‰imnuta.

Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo

nepopíral, Ïe by matkám mûly b˘t více na-

klonûny zákony a Ïe stát by mûl matkám

a dûtem hmotnû pomáhat. Nejen v tento svá-

teãní den by si kaÏd˘ mûl pfiipomenout úctu

ke kaÏdodenní neviditelné péãi matek o no-

vou generaci, pûstovat smysl pro cenu do-

br˘ch vztahÛ mezi muÏem a Ïenou a vytvofiit

ovzdu‰í dobré vÛle. 

JiKo, zdroj www.infodomecek.cz

Seniorky oslavily svátek matek s Diakonií
Druhou kvûtnovou nedûli se u nás

kaÏdoroãnû slaví Den matek.

Letos tento svátek pfiipadl na ne-

dûli 13. kvûtna. Na maminky a ba-

biãky nezapomnûly ani pracovni-

ce r˘mafiovské Diakonie, která

tento svátek slaví spoleãnû se sv˘-

mi klienty. Leto‰ní oslavu pfiipra-

vila fieditelka Diakonie spoleãnû

se sv˘mi zamûstnanci na úterní

odpoledne 15. kvûtna do sálu

Základní umûlecké ‰koly. Seniory,

mezi kter˘mi nechybûli ani muÏi

(aby jim nebylo smutno, Ïe muse-

li zÛstat doma, a také aby si bábin-

ky mûly s k˘m zatancovat), pfii‰el

pozdravit starosta mûsta Petr

Klouda: „Milé dámy, paní, ma-

minky a babiãky, dovolte, abych
vás pfii pfiíleÏitosti svátku matek
pozdravil, popfiál hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti. Chci vám
také pfii této pfiíleÏitosti podûkovat
za to, co jste pro toto mûsto a pro
na‰i spoleãnost vykonaly a nûkteré
z vás je‰tû vykonáte. Chtûl bych
rovnûÏ podûkovat paní fieditelce
StaÀkové a jejímu t˘mu Diakonie
za pfiípravu dne‰ní oslavy.“
Na oslavû nechybûly pochopitel-

nû dûti. Ty nejmen‰í z Matefiské

‰koly na Revoluãní ulici 30 si se

sv˘mi uãitelkami pro oslavenky-

nû pfiipravily komponované pás-

mo písniãek, fiíkanek a taneãkÛ.

SnaÏivost a kouzlo, s jak˘mi dûti pfiedvedly své vystoupení, byly

odmûnûny potleskem a leckdy

i velkorysou shovívavostí, kdyÏ

zrovna nevy‰lo v‰e, tak jak mûlo.

Nejmen‰í dûti vystfiídaly v pro-

gramu talentované dûti nav‰tûvu-

jící hudební obor Základní umû-

lecké ‰koly v R˘mafiovû. Pod ve-

dením uãitelky Evy Hradilové

a za klavírního doprovodu Lenky

Janou‰kové Ïáci ZU· prezento-

vali své dovednosti ve zpûvu, ve

hfie na housle, ale i v samostat-

n˘ch klavírních vystoupeních. Na

závûr oficiální ãásti slavnostního

odpoledne pfiedaly oslavenkyním

pracovnice Diakonie kytiãky.

K tanci, poslechu, dobré káviãce

a obãerstvení zahrála skupina

Miroslava Kováãe Profil.

Podobnou oslavu Dne matek zor-

ganizovala Diakonie R˘mafiov ta-

ké ve ãtvrtek 10. kvûtna v Do-

movû odpoãinku ve stáfií v Dol-

ní Moravici. Babiãkám pfii‰ly

k svátku matek do domova popfiát

dûti z místní matefiské a základní

‰koly, které si pro nû pfiipravily

program pod vedením sv˘ch uãi-

telek. Sváteãní odpoledne se kli-

entÛm Domova odpoãinku ve stá-

fií velice líbilo a tû‰í se jiÏ na pfií‰-

tí setkání s dûtmi. Jejich spoleã-

nost je vÏdy potû‰í, vÏdyÈ matefi-

ství má kaÏdá Ïena uchováno ve

svém srdci navÏdy. JiKo

Oslava svátku matek v Domû odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici
Foto: archiv Diakonie R˘mafiov

Seniofii pfii oslavû Dne matek v koncertním sále ZU· R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Radní schválili pfiíspûvky ‰kolám a âeskému âervenému kfiíÏi
V pondûlí 14. kvûtna se uskuteãnilo fiádné za-

sedání Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm

pfiijali celkem dvaapadesát usnesení, z nichÏ

pût mûlo charakter doporuãení pro jednání za-

stupitelstva mûsta. Na programu jednání byly

zprávy z valn˘ch hromad Mûstsk˘ch sluÏeb

a Spojen˘ch lesÛ a jejich hospodafiení za rok

2006 a dále zpráva o osadních v˘borech

v místních ãástech R˘mafiova. Vût‰inu usnese-

ní tvofiily záleÏitosti majetkové a bytové.

Rada mûsta schválila uzavfiení Vefiejnoprávní

smlouvy mezi mûstem R˘mafiov a mûstem

Bfiidliãná o zaji‰Èování v˘konu pÛsobnosti

podle zákona o obecní policii. Radní odvolali

podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích

Ing. Borise Pavláska z dozorãí rady Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., v souvislosti s jeho

zvolením za ãlena rady mûsta a na základû

stejného zákona jmenovali za ãlena dozorãí ra-

dy MûS R˘mafiov, s. r. o., Romana Vepfieka.

Rada mûsta schválila úpravu Pravidel pro

spoluúãast nájemníkÛ na opravách domÛ for-

mou dohody o smluvním nájemném. (Pozn.
redakce: Pravidla otiskneme v celém znûní
v RH 11/2007).
Rada mûsta schválila poskytnutí pfiíspûvku

Stfiední ‰kole R˘mafiov na pofiádání 2. roãníku

soutûÏe Bûh na Pradûd o Pohár starosty mûsta

R˘mafiova a na pofiádání 4. roãníku âí‰nic-

kého ãtyfiboje v celkové v˘‰i 14 tisíc Kã. Dále

schválila poskytnutí pfiíspûvku téÏe ‰kole ve

v˘‰i 5 000 Kã na pofiádání ‰kolního a oblast-

ního kola soutûÏe Negativní jevy ve spoleã-

nosti. Místní skupinû âeského âerveného kfií-

Ïe schválila rada mûsta poskytnutí finanãního

pfiíspûvku ve v˘‰i 6 900 Kã na zakoupení re-

suscitaãní figuríny. Radní dále schválili po-

skytnutí finanãního pfiíspûvku Základní ‰kole

R˘mafiov na ·kolním námûstí ve v˘‰i 2 000 Kã

na uspofiádání sociálnû-zdravotního kurzu Ïá-

kyÀ, 5 400 Kã na realizaci projektu Poznává-

me region R˘mafiovska a 4 000 Kã na realiza-

ci projektu Svût divadla. Rada mûsta dále

schválila finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 2 500 Kã

Soukromé stfiední odborné ‰kole Prima na 

uspofiádání soutûÏe Získejme vût‰í znalosti

v anglickém a nûmeckém jazyce na meziná-

rodní úrovni. Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 

4 500 Kã schválili radní Základní umûlecké

‰kole R˘mafiov na realizaci projektu Afrika. 

JiKo

Stanou se Jeseníky vyhledávanou oblastí rekreace a cestovního ruchu?
Na pÛdû Mûstského úfiadu R˘mafiov
se v pátek 18. kvûtna uskuteãnila
tisková konference za úãelem disku-
se o vzniku samostatného turistic-
kého regionu Jeseníky. Tím by
Jeseníky splnily základní kritérium
pro urãení turistického regionu po-
Ïívané agenturou CzechTourism. Jak
zdÛraznil v úvodu konference sta-
rosta mûsta Jeseníku Petr Procház-
ka, mûsto R˘mafiov bylo pro jednání
vybráno s tím, Ïe vyjadfiuje urãitou
symboliku centra cestovního ruchu
v Jeseníkách a leÏí nejblíÏe politické
hranici mezi Moravskoslezsk˘m
a Olomouck˘m krajem.
V souãasné dobû jsou Jeseníky

jako turistická oblast necitlivû

rozdûleny politickou hranicí

dvou krajÛ, coÏ neumoÏÀuje jed-

notné fiízení a organizaci cestov-

ního ruchu v celém území. Bu-

deme-li povaÏovat cestovní ruch

za prÛmysl, a to z toho dÛvodu,

Ïe je ekonomick˘m nástrojem,

musí b˘t organizován a fiízen jed-

notnû v celém regionu. Hlavními

ãiniteli musí b˘t sdruÏená mûsta,

obce a podnikatelské subjekty

v cestovním ruchu podporované

kraji. V‰e ostatní, co se tváfií jako

destinaãní managementy, mÛÏe

pracovat jen na úrovni marketin-

gu a propagace. To byly hlavní

my‰lenky, které zaznûly na pá-

teãní konferenci.

Snaha o vytvofiení turistického

regionu JeseníkÛ je plnû podpo-

rována Olomouck˘m krajem. Na

území JeseníkÛ v olomoucké

ãásti pÛsobí jiÏ osm let organiza-

ce sdruÏující obce a podnikatele

v cestovním ruchu. âlenem této

organizace je i Olomouck˘ kraj.

Snaha o pov˘‰ení JeseníkÛ na 

turistick˘ region je podporová-

na dotãen˘mi obcemi, podnika-

teli a nevládními organizace-

mi i z ãásti JeseníkÛ leÏící v Mo-

ravskoslezském kraji. Tfiiasedm-

desát zástupcÛ rÛzn˘ch subjektÛ

ze zmínûného území se letos se-

‰lo na konferenci Jeseníky v na-

dûji 22. února v Horním Mûstû.

Úãastníci se jednoznaãnû dohod-

li, Ïe je nutné vytvofiit jednotn˘

region JeseníkÛ bez ohledu na

politickou hranici a Ïe je nutné

pfiíslu‰né kraje vyzvat ke spoleã-

né dohodû o vzniku turistického

regionu. V souãasné dobû Olo-

mouck˘ kraj pfiipravil dohodu

o spolupráci a pfiedal ji k pfiipo-

mínkování Moravskoslezskému

kraji, zatím bez odezvy.

Starosta R˘mafiova Petr Klouda

se pfiipojil k jednotnému názoru

pfiítomn˘ch a podpofiil zámûr

sjednocení turistického ruchu

nejen za mûsto R˘mafiov a mik-

roregion R˘mafiovska, ale také

za SdruÏení obcí R˘mafiovska,

navíc pfiislíbil, Ïe o této konfe-

renci a jejích závûrech bude po-

drobnû informovat hejtmana

Moravskoslezského kraje EvÏe-

na To‰enovského. Ten se spolu

s námûstky dostavil do R˘mafiova

v pondûlí 21. kvûtna na setkání

s vedením mûsta R˘mafiova

a starosty okolních obcí za úãe-

lem projednání problematiky

ãerpání penûz z Evropské unie.

Na konferenci byla zmínûna i po-

tfiebnost aktualizace propagaãních

materiálÛ. Starostka Vrbna pod

Pradûdem Helena Kudelová upo-

zornila na nedostatky t˘kající se

napfiíklad pozvánky na vrbenské

koupali‰tû, které ov‰em jiÏ pût let

ve Vrbnû neexistuje. Zástupci or-

ganizace Jeseníky - sdruÏení ce-

stovního ruchu Marie Koufiilová

a Zdenûk ZerzáÀ pfiiblíÏili své

sdruÏení a zároveÀ podpofiili zá-

mûr sjednocení turistického ruchu

v celé oblasti JeseníkÛ. Konferen-

ce se dále zúãastnili Vilém Urbi‰,

místostarosta mûsta Bruntálu,

Pavel Hejsek, starosta Staré Vsi,

Zdenûk Jarmar, pfiedseda Eurore-

gionu Pradûd, a aktivisté Petr

Czasch a Martin Míãek.

Pfiítomní se shodli na dal‰ích dÛ-

vodech pro ustavení turistického

regionu JeseníkÛ:

1. Jeseníky jsou územím s dosta-

teãnû atraktivní turistickou na-

bídkou, je pro nû typick˘ urãit˘

druh cestovního ruchu, kter˘

jednotlivé prvky dané oblasti

spojuje a pfiitom i odli‰uje od 

ostatních turistick˘ch regionÛ.

2. Území JeseníkÛ pfiedstavuje

kompaktní celek, kter˘ byl takto

definován i usnesením vlády,

která schválila územnûplánova-

cí dokumentaci Velkého územ-
ního celku Jeseníky, v nûmÏ

jsou popsány základní a rozvojo-

vé charakteristiky a souvztaÏ-

nosti JeseníkÛ, vãetnû cestovní-

ho ruchu, ve vazbû na ochranu

a vyuÏívání tohoto hodnotného

krajinného celku.

3. Centrální horská ãást s podhÛ-

fiím vytváfií ucelen˘ systém obs-

luhy cestovního ruchu, kter˘ se

utváfiel po dlouhé historické ob-

dobí, vãetnû nástupních prostor,

obsluÏn˘ch komunikací a dal-

‰ích infrastrukturních systémÛ,

a je pod „znaãkou“ Jeseníky
i historicky znám, obdobnû ja-

ko turistické regiony ·umava,

âesk˘ ráj, Krkono‰e a dal‰í,

a proto by se nemûl ‰tûpit.
4. Dosavadní struktura sluÏeb

v rámci JeseníkÛ je pfiirozenû
provázaná - CHKO Jeseníky,
Horskou sluÏbou.

5. V̆ znamn˘m dÛvodem pro vy-

tvofiení Turistického regionu

Jeseníky je i systém podpory tu-

ristického ruchu v oblasti sluÏeb

a infrastruktury, kter˘ mÛÏe b˘t

úãinn˘, jen je-li cílen˘ na kon-

krétní turistickou destinaci, dis-

ponující sourod˘mi vnitfiními

vazbami, pfiípadnû strukturami

(zaveden˘m destinaãním mana-

gementem) a vztahem k místním

podnikatelsk˘m i nepodnikatel-

sk˘m subjektÛm. JiKo
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Dotace z EU: na rozvoj obcí 85% podpory unie a 7,5% od státu
Do R˘mafiova zavítal na první infor-
maãní náv‰tûvu hejtman Moravsko-
slezského kraje EvÏen To‰enovsk˘.
Starostové obcí R˘mafiovska se
kromû moÏností ãerpání penûz z ev-
ropsk˘ch fondÛ zajímali také o aktu-
ální v˘voj ve ‰kolství, hovofiilo se
o problematice lesÛ a ãistiãek od-
padních vod. Hlavním tématem ale
byly evropské peníze - starosty po-
tû‰ilo prÛbûÏné financování (to
v prvním období na‰eho ãlenství
v EU nebylo moÏné) a také pfiíslib do-
tace státu na vefiejnû prospû‰né
projekty ve v˘‰i 7,5 % nákladÛ.
,,Obce volají po informacích
o moÏnostech ãerpání penûz
z EU, potû‰ilo mû, Ïe jsou uÏ spí-
‰e pfiipraveny a vûdí, jaké obje-
my penûz pfiicházejí. Zajímají se
o konkrétní programy. ¤e‰í se
prÛbûÏné financování, protoÏe
mnozí Ïadatelé nejsou tak sol-
ventní, aby mohli projekt zaplatit
a pak unii naúãtovat náklady,“
fiekl po setkání hejtman EvÏen

To‰enovsk˘ s tím, Ïe pro region

je pfiipraveno více neÏ 20 miliard

korun pro období 2007-13

(s moÏností doãerpat peníze je‰-

tû v letech 2014 a 15).

První pracovní v˘jezd vûnovan˘

nejen problematice ãerpání pe-

nûz z Evropské unie dnes absol-

vovali hejtman kraje EvÏen

To‰enovsk˘, jeho námûstci Pa-

vol Luk‰a a Pavel Drobil a fiedi-

tel Úfiadu Regionální rady David

Sventek. Debatovali se starostka-

mi a starosty R˘mafiova a okol-

ních obcí - se‰lo se jich v R˘ma-

fiovû celkem 17. „R˘mafiovsko
jsme si jako první zastávku vy-
brali pfiedev‰ím proto, Ïe je to
region s velk˘mi problémy a Ïe
lidé tam moÏná mají pocit, Ïe se
na nû trochu ve velké debatû

o pfiíchodu automobilky Hyun-
dai zapomíná, ale není to prav-
da. V plánu máme pfiibliÏnû za
mûsíc dal‰í region na Bruntálsku
ãi Opavsku, postupnû nás ãeká
dal‰ích asi dvacet míst v kraji
a vÏdy chceme pozvat starosty
pfiilehl˘ch obcí,“ pfiiblíÏil hejt-

man. Obce dostaly také jak˘si

dal‰í vysvûtlovací manuál pfiímo

jim ‰it˘ na míru - tedy scénáfi

moÏností EU pro obce do 10 ti-

síc obyvatel. Pro tyto typy obcí

jsou pfiipraveny na rozvojové

programy celkem 2 miliardy ko-

run. (UÏ v lednu dostali starosto-

vé obcí a mûst v kraji na setkání

s hejtmanem pfiíruãku Mal˘ prÛ-

vodce velk˘mi moÏnostmi - ma-

nuál moÏností, jaké má cel˘ kraj.

Dal‰í ãísla pro kraj: PfiibliÏnû

stejná ãástka jako pro obce do 

10 tisíc je celkovû urãena pro mûs-

ta nad 50 tisíc a mûsta do 50 tisíc,

v na‰em kraji se mohou pfiipravit

celkem asi na 1 miliardu korun.)

První programy se mohou vypi-

sovat aÏ poté, co âeská republi-

ka uzavfie s Bruselem dohodu

a co bude schválen ná‰ regionál-

ní operaãní program - silniãní in-

frastruktura by mûla b˘t vypsána

v ãervnu, dal‰í programy v záfií,

obce si na peníze sáhnou poprvé

patrnû aÏ v roce 2008.

„R˘mafiov pfiipraven je, my má-
me na 60 akcí, které bychom rá-
di do soutûÏe o evropské peníze
pfiihlásili, a chceme si sáhnout na
maximální peníze. TakÏe my sami
budeme Ïádat podporu z progra-
mÛ urãen˘ch pro obce do
10 tisíc obyvatel, budeme Ïádat
jako svazek obcí R˘mafiovska
a máme programy pfiipravené
i pro pfiíhraniãní spolupráci
s Polskem. Jsme pfiipraveni
prakticky ihned nûkteré z pro-
gramÛ posílat Úfiadu Regionální
rady,“ pfiiblíÏil starosta R˘ma-

fiova Petr Klouda. Starosty zají-

maly také krajské programy, pfie-

dev‰ím na obnovu silnic II. a III.

tfiíd. „Jen smûrem na Bruntálsko
a R˘mafiovsko by mûla jít do mo-
dernizace silnic dal‰í pÛlmiliar-
da, velké rekonstrukce za pomo-

ci evropsk˘ch penûz jsme dûlali
i v prvním plánovacím období.
Pro dopravu smûrem k vám ale
bude nejdÛleÏitûj‰í urychlit stav-
bu dobrého spojení krajského
mûsta s Opavou, a to je úkol pro
Státní fond dopravní infrastruk-
tury,“ sdûlil starostÛm námûstek

hejtmana Luk‰a.

Velk˘m problémem pro mnohé

Ïadatele v prvním období po

vstupu âR do EU bylo kofinan-

cování programÛ (EU proplácela

náklady aÏ po dokonãení), pro

druhé období by pro nû byly nej-

lep‰í cestou buì zálohové platby

dopfiedu nebo proplácení je‰tû ne-

proplacen˘ch faktur, ménû se uÏ

pfiiklánûli k variantû prÛbûÏn˘ch

Ïádostí o peníze kaÏdé tfii mûsíce

v dobû realizace projektÛ. „Toto
je v jednání, o variantû rozhodnu-
to není. Jisté je, Ïe je tu závazn˘
pfiíslib státu na spolufinancování
v‰ech projektÛ ve vefiejném zájmu
(tedy i obcí) ve v˘‰i 7,5 %, na nû-
které projekty bude pfiispívat
i kraj. To znamená, Ïe napfiíklad
na modernizaci silnic nebo míst-
ních komunikací napojen˘ch na
dal‰í síÈ pfiispûje Evropa 85 %,
stát dal‰ími 7,5 %, coÏ bylo dfiíve
jen na Ïadateli. Ale zase jsou
pfiísnûj‰í kritéria právû na to,
jestli je projekt ve vefiejném zájmu
- komerãní Ïádosti se napfií‰tû do-
ãkají tfieba jen 40 % podpory unie
a Evropa dává také pfiednost
komplexnûj‰ím rozvojov˘m pro-
gramÛm, ne jednotlivostem,“
upfiesnil hejtman To‰enovsk˘

s tím, Ïe je tfieba penûz maximál-

nû dobfie vyuÏít, protoÏe taková

‰ance se uÏ opakovat nebude. 

Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

V˘znamná náv‰tûva
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V R˘mafiovû vznikne sdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m
Ve ãtvrtek 17. kvûtna probûhla ve Stfiedisku vol-
ného ãasu R˘mafiov informativní schÛzka rodiãÛ,
pfiíbuzn˘ch a pfiátel mentálnû postiÏen˘ch obãanÛ
R˘mafiova, jejímÏ smyslem bylo projednat moÏnost
zaloÏení místního sdruÏení pro pomoc mentálnû
handicapovan˘m. Podobná sdruÏení, organizující
voln˘ ãas a nabízející terapeutické aktivity pro
mentálnû postiÏené, v okolních mûstech jiÏ fiadu let
fungují, R˘mafiov zatím nic podobného nenabízí.
Na schÛzku se dostavili blízcí osmi mentálnû

postiÏen˘ch obãanÛ R˘mafiova, jako hosté se

jí zúãastnili také pracovníci mûstského úfia-

du, konkrétnû sociálního a ‰kolského odbo-

ru, a zástupci institucí, které se zab˘vají pra-

cí s dûtmi (SVâ a Dûtsk˘ domov Janovice).

Problematika mentálnû postiÏen˘ch je jed-

ním z témat komunitního plánování sociál-

ních sluÏeb v R˘mafiovû, tato cílová skupina

má v‰ak i v jeho rámci omezenou moÏnost

prosazovat své zájmy, protoÏe dosud není ni-

jak organizována. K fie‰ení této situace mûla

vést právû informativní schÛzka.

Jednání zahájila AneÏka Pfiikrylová, matka

mentálnû postiÏeného syna a jedna z iniciá-

torek schÛzky, která poÏádala jednotlivé ro-

diãe a pfiíbuzné handicapovan˘ch dûtí, aby

pfiiblíÏili svou situaci, nastínili nejzásadnûj‰í

problémy, s kter˘mi se pot˘kají, a také sami

navrhli moÏná fie‰ení. Z následné diskuse vy-

‰lo najevo, Ïe rodiny dûtí s nejrÛznûj‰ími

druhy postiÏení, od Downova syndromu,

pfies rÛzné stupnû mentální zaostalosti aÏ po

autismus, spojuje jedna a táÏ potfieba vytvo-

fiit v místû bydli‰tû, tedy v R˘mafiovû, cent-

rum pro mentálnû handicapované dûti a do-

spûlé, aÈ ve formû stacionáfie ãi prostoru

s programem pro voln˘ ãas.

Vût‰ina mentálnû postiÏen˘ch dûtí z R˘mafio-

va totiÏ po ukonãení povinné ‰kolní docházky,

kterou mohou absolvovat na Základní ‰kole,

R˘mafiov, ·kolní námûstí (dfiívûj‰í zvlá‰tní

‰kole), pfiíp. ve speciálním ‰kolním zafiízení

v jiném mûstû, zÛstávají zcela odkázáni na ro-

dinu a ztrácejí kontakt s okolním svûtem

a s kolektivem sv˘ch vrstevníkÛ. V̆ sledkem

této izolace je rychlá ztráta ve ‰kole získan˘ch

znalostí a dovedností a v nûkter˘ch pfiípadech

i útlum mentální ãinnosti.

Nûktefií r˘mafiov‰tí rodiãe fie‰í toto vakuum

dojíÏdûním do zafiízení pro mentálnû postiÏe-

né ãi chránûn˘ch dílen v Bruntále. V souvis-

losti s kaÏdodenním cestováním do dvacet

kilometrÛ vzdáleného mûsta se v‰ak pot˘ka-

jí s nemal˘mi obtíÏemi - finanãními, v zimû

také zdravotními. Ne v‰ichni handicapovaní

R˘mafiované jsou navíc schopni cestu do

Bruntálu a zpût absolvovat. Bûhem diskuse

dokonce zaznûla kritika bruntálsk˘ch chrá-

nûn˘ch dílen Sagapo, s jejichÏ sluÏbami ne-

jsou nûktefií rodiãe spokojeni.

Na schÛzce pfiedstavila Iva Václavíková, která

peãuje o mentálnû postiÏenou dceru, bruntál-

skou okresní organizaci Spoleãnosti pro pod-

poru lidí s mentálním postiÏením v âR, jíÏ je

ãlenkou. K tomuto sdruÏení patfií i nûkolik

dal‰ích r˘mafiovsk˘ch rodiãÛ. V závûru disku-

se probûhlo hlasování, jímÏ byla odsouhlase-

na my‰lenka vytvofiit v R˘mafiovû místní or-

ganizaci Spoleãnosti a upevnit tak pozici

mentálnû postiÏen˘ch R˘mafiovanÛ jak v kon-

taktu s orgány a institucemi mûsta, tak pfii zís-

kávání finanãních prostfiedkÛ z rÛzn˘ch gran-

tÛ. Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním

postiÏením v âR je totiÏ souãástí organizace

s evropskou pÛsobností a její ãlenové tak ma-

jí ‰anci získat pfiíspûvky z evropsk˘ch fondÛ.

Na závûr byl urãen ãtyfiãlenn˘ pfiípravn˘ v˘-

bor ve sloÏení AneÏka Pfiikrylová, Iva

Václavíková, Martina Dra‰koviãová a Jarmi-

la Kovafiíková. Tento v˘bor nyní provede re-

gistraci sdruÏení a bude pfiijímat pfiihlá‰ky od

dal‰ích zájemcÛ (ãlenem sdruÏení se mÛÏe

stát kdokoliv, komu není lhostejn˘ osud

mentálnû postiÏen˘ch). Termín pfií‰tí, tento-

krát jiÏ ustavující ãlenské schÛzky, na kterou

se mohou dostavit i dal‰í zájemci o ãlenství

ve vznikajícím sdruÏení, byl urãen na ãtvrtek

21. ãervna (opût v 18.00 v SVâ). Na progra-

mu bude volba v˘boru sdruÏení a projednání

plánu aktivit vãetnû cílÛ, o které bude sdru-

Ïení usilovat. ZN

Odbory MûÚ informují
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ: MÛÏe nastat kritická situace!
Velká vût‰ina fiidiãÛ, ktefií si musí do konce ro-

ku 2007 vymûnit pÛvodní fiidiãské prÛkazy za

nové, s v˘mûnou stále vyãkává. Tito fiidiãi

(s prÛkazy vydan˘mi do konce roku 1993) se

vystavují riziku, Ïe nov˘ fiidiãák nebudou mít

vãas, a po Novém roce tak nebudou smût za
volant.
Situace se stává alarmující, protoÏe z 2332

v R˘mafiovû evidovan˘ch fiidiãÛ, kter˘ch se

tato v˘mûna t˘ká, si jich nov˘ prÛkaz dosud

vyfiídilo jen 438 (18,78 %). Zb˘vajících 1894 fii-

diãÛ - tedy více neÏ osmdesát procent, má na

v˘mûnu uÏ jen osm mûsícÛ.

Vystavení nového fiidiãského oprávnûní pfii-

tom trvá zpravidla kolem dvaceti dnÛ a v pfií-

padû, Ïe úfiad bude ãelit hromadn˘m poÏadav-

kÛm na v˘mûnu, mohou nastat dal‰í kompli-

kace a doba vyfiízení se mÛÏe prodlouÏit.

Nehledû na to, Ïe není ani v silách tiskárny ta-

kové mnoÏství bûhem krátké doby zvládnout.

V̆ mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ nafiizuje zákon.

Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona 

ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, musí b˘t do 

31. prosince roku 2007 provedena v˘mûna

v‰ech fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, které byly vydány

v období od 1. ãervence 1964 do 31. prosin-
ce 1993.

¤idiãi evidovaní v R˘mafiovû mohou provést

v˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ na odboru dopra-

vy a silniãního hospodáfiství Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû (budova na ul. 8. kvûtna - napro-
ti RD R˘mafiov, II. patro, ã. dvefií 310) - Ïada-

tel vyplní Ïádost a pfiedloÏí jednu barevnou

prÛkazovou fotografii (35x45 mm). V̆ mûna

je osvobozena od správního poplatku (nedo-

chází-li souãasnû ke zmûnû údajÛ zapisova-

n˘ch do fiidiãského prÛkazu). 

JiKo a J. Ondrá‰ek
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Pfiipomínáme si

Pfied 70 lety ode‰el na vûãnost hrabû Franti‰ek Harrach
Pracovníci Mûstského muzea R˘ma-
fiov a Muzea ve Velkém Mezifiíãí spo-
leãnû se zástupci obou mûst nav‰tívi-
li obec Netín, která leÏí nedaleko Vel-
kého Mezifiíãí a kde stojí dÛstojná
hrobka HarrachÛ, LobkowiczÛ a Pod-
statzk˘ch. Zde se v pondûlí 14. kvût-
na uskuteãnil pietní akt k 70. v˘roãí
úmrtí v˘znamného ‰lechtice Franti‰-
ka Harracha, kter˘ Ïil a pÛsobil
i u nás.
„Pfiicházíme, abychom se s lás-
kou a nesmírnou úctou sklonili
pfied památkou na velkého ãlovû-
ka, skvûlého krajana a hluboce
vûfiícího kfiesÈana pana Franti‰ka
hrabûte Harracha, kter˘ opustil
na‰e slzavé údolí právû pfied se-
dmdesáti lety. Laskav˘, tolerantní
a velkorys˘ ‰lechtic krve i ducha,
bezmeznû oddan˘ své zemi, po-
cházel z janovické vûtve staroby-
lého ãeského rodu, kter˘ se velmi
pozitivnû zapsal do historie na‰e-
ho státu a v‰ech jeho obyvatel,“
fiekl pfii pietním aktu Jifií Karel

z r˘mafiovského muzea, kter˘ dá-

le vyzdvihl fascinující dosah

Harrachovy osobnosti a ‰irok˘

obzor zájmÛ a ãinností, z nichÏ

kaÏdé dokázal vûnovat maximum

sil. Byl fiádn˘m ãlenem âs. zemû-

dûlské akademie, zároveÀ prakti-

kem i teoretikem, podílel se i na

v˘voji pfiedváleãného rybníkáfi-

ství a vynikal téÏ v lesnictví jako

znalec a dokonal˘ hospodáfi, jak

dodnes prokazují rozsáhlé a zdra-

vé lesní porosty na Janovicku

i Velkomezifiíãsku. „Jsme si vû-
domi, Ïe jejich dÛslednou ochra-
nou a péãí dokázal uchovat nejen
na R˘mafiovsku, kdysi zemi tkalcÛ
a horníkÛ, uÏ poslední bohatství
chudého kraje, jeÏ dodnes pfiiná‰í
uÏitek a lidem práci. ZaslouÏí si
za to ná‰ nesmírn˘ dík,“ pokraão-

val ve v˘ãtu Harrachov˘ch pozi-

tivních krokÛ Jifií Karel.

V ãinech Franti‰ka Harracha jako

bychom tu‰ili, co b˘vá dnes tak

vzácné, nikdy nehledal rychl˘ ús-

pûch, ale kaÏd˘ krok moudfie váÏil

a smûfioval do budoucnosti. Jeho

ãiny vedla víra, Ïe mu zdûdûn˘

majetek propÛjãil Pán, aby s ním

odpovûdnû hospodafiil ve pro-

spûch ostatních. MoÏná jeho osob-

ní filosofii trochu ovlivnily téÏ

my‰lenky humánního a harmonic-

kého buddhismu, kter˘ poznal

v Indii, jiÏ si velmi oblíbil na svém

ãastém putování po cizích zemích.

Nesmírnou úctu spoleãnosti si

získal jiÏ za svého Ïivota rozsáh-

lou charitativní ãinností a její

‰tûdrou podporou. Maltézsk˘ ry-

tífi stál u zrodu fiady spolkÛ, jeÏ

daleko pfiedbûhly dobu a mnohé

z nich nedo‰ly svého naplnûní

dodnes. VzpomeÀme Spolek pro

povznesení Albánie, Rakouskou

ligu proti obchodu se Ïenami,

Spolek na podporu chud˘ch stu-

dentÛ ãi katolickou instituci Ve-

lehrad. Vysoce erudovan˘ odbor-

ník si uvûdomoval potfiebu stálé-

ho vzdûlávání a propagoval jej

téÏ ve v‰ech oblastech. Jako ãlen

spolku Îiva se zab˘val ochranou

zvífiat a byl téÏ dopisovatelem

stejnojmenného ãasopisu, kter˘

vychází dodnes.

„Pfiející mecená‰ podporoval vel-
komezifiíãsk˘ pûveck˘ spolek
Hlahol i tûlov˘chovné organizace
Orel a Sokol, ale neuzavíral svou
ruku ani regionálním nûmeck˘m
organizacím obdobného zamûfie-
ní na Janovicku. Od vzniku re-
publiky se stal aktivním ãinovní-
kem âs. âerveného kfiíÏe. Velmi
citlivû zavedl administrativu v ja-
zycích, jimiÏ hovofiili lidé na jeho
majetcích vãetnû ãeského jazy-
ka,“ fiekl Jifií Karel, kter˘ dále do-

plnil v˘ãet prospû‰n˘ch Harra-

chov˘ch aktivit. Pln˘m právem si

jeho ãinnosti pov‰iml i Vatikán

a papeÏ Pius XI. jej vyznamenal

za humanitární ãinnost jako jed-

noho z mála EvropanÛ ¤ádem sv.

Silvestra. „Lidé, ktefií jej znali
tfieba jen vzdálenû a ktefií Ïili na
majetcích rodiny ãi v okolí, jej
milovali. VáÏili si jej stejnû Nûmci
z Janovicka jako ãe‰tí Horáci
na Velkomezifiíãsku a pozdûji své
city pfienesli na jeho dcery, Ïel jen
na pár let,“ poznamenal Jifií

Karel.

Hrabû Franti‰ek Harrach mûl vel-

kou slabost pro umûní, byl úcty-

hodn˘m znalcem i vá‰niv˘m sbû-

ratelem. Cenné sbírky umûní ãi

muzejní nikdy neskr˘val pfied ve-

fiejností, ale nabízel je k zhlédnu-

tí v‰em zájemcÛm bez rozdílu po-

stavení. Velice si váÏil literárního

bohatství, jeÏ soustfiedil ve svém

rozsáhlém kniÏním fondu, a sám

byl téÏ literárnû ãinn˘: vydal nû-

kolik sbírek poezie, zab˘val se

dramatem a velmi cenné jsou i je-

ho cestopisy ãi korespondence

s dal‰ími osobnostmi doby, politi-

ky, duchovními, státníky, umûlci,

akademick˘mi hodnostáfii ãi v˘-

znamn˘mi odborníky.

„Aãkoli politická scéna neb˘vala

jeho prioritou, hájil zájmy obyva-
tel zemû na Moravském zemském
snûmu a do víru vefiejného dûní
byl neustále vtahován. Spolu-
práce s ne‰Èastn˘m následníkem
rakouského i ãeského trÛnu a od-
pÛrcem váleãn˘ch fie‰ení jej na-
konec pfiivedly aÏ na hranici smr-
ti, kdyÏ se odváÏnû snaÏil chránit
vlastním tûlem arcivévodu a jeho
choÈ pfied nesmysln˘mi v˘stfiely
mladistvého fanatika. Zde doslo-
va poloÏil ruku na tep svûtov˘ch
dûjin, neboÈ právû tato událost
spustila hrÛzy svûtové války, jeÏ
mu byla zcela cizí a nemyslná ja-
ko kaÏdé lidské utrpení,“ zaznûlo

dále z úst historika Jifiího Karla.

Je neuvûfiitelné, co v‰e dokázal vi-

tální aristokrat ve svém Ïivotû

stihnout, aãkoli po cel˘ Ïivot zá-

pasil s nepfiíjemn˘mi zdravotními

potíÏemi, jimÏ nakonec 14. kvût-

na 1937 v jihlavské nemocnici

podlehl. Snad BoÏí milost nedo-

volila, aby musel znova proÏít je‰-

tû dûsivûj‰í válku, ohroÏení a pro-

následování sv˘ch nejbliÏ‰ích.

„Zanechal po sobû nehynoucí pa-
mátku a nikdy mu nebudeme mo-
ci b˘t dostateãnû vdûãní za
ohromné dílo, které zanechal na-
‰í zemi i nám. Nikdy nezapomene-
me!“ tûmito slovy ukonãil Jifií

Karel svou fieã v kapli hrobky

HarrachÛ v Netínû u Velkého

Mezifiíãí. Následovala krátká zá-

du‰ní m‰e, kterou slouÏil P. Petr

AmbroÏ. V kryptû poloÏili zá-

stupci R˘mafiovska vûnec k rakvi

Franti‰ka hrabûte Harracha. Piet-

ního aktu se zúãastnila rodina

Podstatzk˘ch-LichtensteinÛ

z Prussinovitz, vnuci a pravnuci

hrabûte, za mûsto R˘mafiov Bc.

Leona Pleská, vedoucí odboru

‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov,

BoÏena Filipová, ãlenka zastupi-

telstva mûsta R˘mafiova, Dá‰a

Vogelová, pfiedstavitelka Osadní

rady Janovice, a Pavel Hejsek,

starosta Staré Vsi, dále starosta

a místostarosta Velkého Mezifiíãí,

zástupci pracovníkÛ mezifiíãské-

ho mûstského muzea a Mgr. 

D. Schallner, kter˘ akci inicioval.

Delegace pak nav‰tívila s mu-

zeem i zámek vãetnû soukromé

ãásti, kde byla velmi mile pfiijata

a poho‰tûna panem Janem

Nepomukem hrabûtem Podstat-

zk˘m, jeho Ïenou Anitou de

Longeril a syny. Pozdûji delegaci

pfiijal starosta Velkého Mezifiíãí.

Na spoleãném obûdû a po nûm

pak mûli v‰ichni pfiíleÏitost dlou-

ho hovofiit ve velmi srdeãné at-

mosféfie se star˘m panem Janem

Podtstatzk˘m, jeho sympatickou

sestrou Marií a jeho synem, histo-

rikem, kter˘ se zab˘vá sektami

stfiedovûkého ·panûlska. Jedná se

o nesmírnû milé, otevfiené, velko-

rysé, pfiátelské a laskavé lidi, kte-

fií jsou ‰Èastni, Ïe se po dlouhé

a únavné pouti po mnoha cizích

zemích opût vrátili z emigrace as-

poÀ na sklonku Ïivota domÛ.

Pfii‰li s láskou a bez kfiivdy v du-

‰i. Pfiíslu‰níci jednoho z nejstaro-

bylej‰ích rodÛ na‰í zemû se vÏdy

povaÏovali a povaÏují za âechy.

Byli velmi dojatí náv‰tûvou

z R˘mafiovska a poctou svému

velkému pfiedku Franti‰kovi

Harrachovi, kter˘ jako by znovu

oÏíval v jejich slovech, postojích

i jednání.

Z podkladÛ Mgr. Jifiího Karla
zpracoval JiKo

Hrabû Jan Podstatzk˘ a hrabûnka Anita de Lorgeril v rozhovoru se za-
stupitelkou R˘mafiova BoÏenou Filipovou Foto: archiv MûÚ R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2007

8

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Galerie U HalouzkÛ: Nejvût‰í betlém svûta
získal diplom Svûtového sdruÏení betlémáfiÛ v ¤ímû

Na slavnostním otevfiení nejvût‰ího
vyfiezávaného betlému na svûtû
s postavami v Ïivotní velikosti
a souãasnû k jeho zapsání do
Guinessovy knihy rekordÛ pozval do
Jifiíkova na R˘mafiovsku své pfiáte-
le a známé jeho tvÛrce a majitel
Pradûdovy galerie Jifií Halouzka.
Monumentální betlémov˘ komplet
obsahuje nyní více neÏ 140 figur
a stále roste.
Svûtové sdruÏení betlémáfiÛ se

sídlem v ¤ímû se rozhodlo udû-

lit diplom fiezbáfii a sochafii Jifií-

mu Halouzkovi za vyfiezání ve

svûtû unikátního obfiího betlé-

mu. Souãasnû byly betlém a dal-

‰í v˘jimeãné dílo mistra Ha-

louzky, socha medvûda vysoká

420 cm a váÏící 3 tuny, vyfieza-

ná bûhem jednoho dne z jedno-

ho kusu dfieva, zapsány do ãeské

Guinessovy knihy rekordÛ a ku-

riozit.

Po tomto slavnostním ceremo-

niálu se v‰ichni pfiítomní ode-

brali na prohlídku Pradûdovy

galerie. Tûm, kter˘m by pfiípad-

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Alena Jurá‰ová se ptá L˘die ·védíkové
Proã jsem si ji vybrala?
Je to ãlovûk, se kter˘m se cítím

hluboce spfiíznûna. AÈ jiÏ spoleã-

n˘m zájmem o pohyb, tak i rado-

stí z toho, Ïe mÛÏu nûco udûlat

pro druhé. Je upfiímná, stále pozi-

tivnû naladûná. Navíc ji vÏdy za-

hlédnu probûhnout mûstem a ne-

mám ‰anci ji zastavit a zeptat se jí,

jak se má.

Co tû vedlo k podnikání v oblasti
sportu a zdravého Ïivotního sty-
lu?

Sport je od dûtství m˘m velk˘m

koníãkem, na základní ‰kole jsem

byla úspû‰nou závodnicí, na

stfiední ‰kole ve v˘bûru atletic-

k˘ch talentÛ a od roku 1976 se ak-

tivnû podílím jako cviãitelka a tre-

nérka na rozvoji sportu v R˘ma-

fiovû.

A zdrav˘ Ïivotní styl? Ten hodnû

souvisí s pohybem - lidé, ktefií rá-

di sportují, vût‰inou nemají ke

zdravotnímu Ïivotnímu stylu da-

leko. Proto se snaÏím lidi získat

nejdfiíve pro pohyb.

MoÏná to bude znít jako pohádka,

ale kdyÏ jsem byla malá, pfiála

jsem si mít vlastní tûlocviãnu

a b˘t trenérkou - zaloÏením

Studia Sport a zdraví jsem si ten-

to dûtsk˘ sen splnila a od roku

1991 kraluji v‰em Beru‰kám, vel-

k˘m i mal˘m, ve své malé tûloc-

viãnû. Vûfiím, Ïe kdyÏ ãlovûk pev-

nû kráãí za sv˘mi sny a neskládá

zbranû po kaÏdé prohfie, tak se mu

sny vyplní.

Vûnuje‰ se práci s mládeÏí. Jak˘
má‰ názor na dne‰ní mládeÏ?
A co bys je‰tû udûlala, abys zís-
kala více mlad˘ch lidí pro sport?
MÛj názor je, Ïe dítû se vÏdy na-

rodí ãisté, jako nepopsan˘ list pa-

píru, a záleÏí hodnû na rodiãích,

co na tento list napí‰í. Chtûla bych 

oslovit rodiãe: Veìte dûti k pravi-

delnému sportování. Dobfie vede-

n˘ sportovní trénink nejenÏe 

upevÀuje zdraví dûtí, ale také roz-

víjí jejich kladné charakterové

vlastnosti.

Pomáhá‰ hlavnû Ïenám zmûnit
Ïivotní styl a dûlat nûco pro své
zdraví. Co bys poradila v‰em tûm,
ktefií chtûjí vypadat dobfie?
Jak jsem jiÏ jednou fiekla, zdrav˘

Ïivotní styl zaãíná pohybem.

Doporuãuji: Co nejvíce choìte,

obãas bûhejte a místo drah˘ch

krémÛ a pfiípravkÛ na hubnutí si

kupte permanentku do cviãení.

Místo v˘letÛ autem jezdûte na ko-

le, místo sezení u televize si za-

jdûte na hory nebo zaplavat.

Nevûfite klamav˘m reklamám

a zaãnûte Ïít zdravû - nevíte jak?

Poraìte se. A nezapomeÀte, Ïe 

úplnû kaÏd˘ ãlovûk vypadá dobfie,

kdyÏ se usmívá, má dobrou nála-

du a rozdává ji druh˘m lidem.

Jaké doporuãuje‰ pohybové akti-
vity kromû aerobiku a posilová-
ní?
Doporuãuji v‰estrannost - kombi-

novat aerobní formy cviãení, posi-

lování, streãink, relaxaci a doplÀo-

vat regenerací. Jak˘ druh sportu si

vyberete, záleÏí na vás. Lidé dûla-

jí ãasto chybu, Ïe provozují jen je-

den sport, kter˘m zatûÏují tûlo jed-

nostrannû, nûkdy i nesprávnû, coÏ

mÛÏe vést ke zdravotním potíÏím.

Poraìte se, ne kaÏd˘ sport je pro

kaÏdého vhodn˘.

Znám tû jako osobu, která je ne-
ustále v pohybu. Umí‰ vÛbec re-
laxovat? A jak relaxuje‰?
Je pravdou, Ïe moc ãasu na odpo-

ãinek mi nezb˘vá - urãitû nedodr-

Ïuji pravidlo 8-8-8. Ale moje prá-

ce mû tû‰í, takÏe se necítím ãasto

unavená. KdyÏ se pfiece únava

a pfiepracování dostaví, tak rela-

xuji rÛznû, vût‰inou aktivnû - jez-

dím na kole, bûhám v pfiírodû,

hraju na klavír, ãtu kníÏku, uãím

se anglicky a nûkdy jen tak leÏím

na gauãi a tfieba koukám na televi-

zi - podle toho, jak se cítím.

Vût‰inou kdyÏ potfiebuji relaxo-

vat, vyhledávám samotu, protoÏe

lidmi jsem obklopena dennû.

Co v R˘mafiovû postrádá‰?
Docela se mû jako r˘mafiovského

rodáka dotkl úpadek na‰í nemoc-

nice. Mrzí mû napfiíklad, Ïe

v R˘mafiovû se uÏ vÛbec nikdo

nenarodí a také Ïe lidé musí dojíÏ-

dût za lékafiskou péãí do jin˘ch

mûst.

Koupali‰tû, to je asi nejvût‰í bo-

lístka R˘mafiova - ráda plavu

a chtûla bych se je‰tû doãkat po-

fiádného r˘mafiovského koupali‰tû.

Jaké hodnoty jsou v tvém Ïivotû
nejdÛleÏitûj‰í?
Rodina, láska k bliÏnímu, pfiátel-

ství, zdraví.

Dobrá rodina a vûrní pfiátelé jsou

více neÏ peníze. KdyÏ kolem sebe

budete rozsévat nezi‰tnou lásku,

vûfite, Ïe se vám to vrátí neãekanû

a v pravou chvíli. A kdyÏ jste k to-

mu v‰emu je‰tû zdraví, tak máte

více ‰tûstí, neÏ si mÛÏete pfiát.

Tímto bych chtûla podûkovat své

rodinû, sv˘m pfiátelÛm a v‰em li-

dem za v‰e, co pro mû v Ïivotû 

udûlali, a za to, Ïe mû dokázali

podrÏet v nejtûÏ‰ích Ïivotních si-

tuacích.

Pfií‰tû: L˘die ·védíková se bude
ptát Aloise ·imka.
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n˘ tûlesn˘ handicap neumoÏnil 1,2 km dlou-

hou trasu galerie absolvovat pû‰ky, nabídl

hned v úvodu pan Halouzka moÏnost nastou-

pit do elektromobilu, vozítka, na které bez pro-

blémÛ najede i invalidní vozík.

PfiestfiiÏením slavnostní stuhy vstoupili ná-

v‰tûvníci do nejvût‰ího vyfiezávaného betlému

na svûtû. Impulsem k jeho vyfiezání bylo osob-

ní setkání fiezbáfie s papeÏem Janem Pavlem II.

v roce 1988. V souãasné dobû obsahuje 

143 soch a jejich poãet není koneãn˘. Tato ne-

vídaná podívaná se nachází pod oblohou, na

které je zachyceno postavení hvûzd v den na-

rození JeÏí‰e Krista. Jejím autorem je malífi

Pavel ·lechta.

„Podobnû jako housle by mûly mít i betlémové
figurky svou du‰i, proto je tvofiím vÏdy z jed-
noho kusu dfieva, zásadnû je neslepuji. Na svá
díla pouÏívám dfievo v‰ech stromÛ rostoucích
v okolních Jeseníkách, napfiíklad jefiáb, topol,
ale i dub. V souboru nechybí kromû tradiãní
svaté rodiny nebo tfií králÛ ãi andûlÛ také mno-
ho dal‰ích lidsk˘ch postav i zvífiat vãetnû vel-
blouda,“ vysvûtluje mistr. Jifiíkovsk˘ betlémáfi

na vzniku nov˘ch doplÀkÛ pracuje prÛbûÏnû

po cel˘ rok.

Dal‰í zastávka byla u ãtyfimetrové sochy med-

vûda, která je souãástí dûtského koutku. SlouÏí

zároveÀ jako prÛlezka a souãasnû s houpaãka-

mi jistû potû‰í nejmen‰í náv‰tûvníky galerie.

Zajímavostí jifiíkovské Pradûdovy galerie je ta-

ké nejvût‰í ãeská vyfiezávaná socha Pradûda ãi

nejvût‰í vyfiezávan˘ obraz, kter˘ má rozmûry

pûtkrát dva metry. V souãasné dobû mistr v‰ak

pracuje na obraze o rozmûrech 2 x 36 m

s osmnácti v˘jevy z ãesk˘ch dûjin.

Vfiel˘ vztah ke dfievu a k pfiírodû vÛbec d˘chá

na náv‰tûvníky pfii procházce galerie na kaÏ-

dém kroku. Nejen jezírko plné ryb s ekologic-

kou kofienovou ãistiãkou, která pracuje na

principu pfieãerpávání zneãi‰tûné vody z ryb-

níãku pfies kofieny rostlin, které se Ïiví kalem,

vodu filtrují a vrací zpût do rybníãku, ale také

v˘bûhy pro srnky, daÀky a konû, jejichÏ chov

majitel neustále roz‰ifiuje, jsou toho dÛkazem.

K celkovû pfiíjemné atmosféfie pfiispûl mimo ji-

né závûreãn˘ raut s bohat˘m obãerstvením.

Kdo si udûlal v pátek 18. kvûtna ãas na pro-

hlídku této skvostné galerie, byl jistû nad‰en 

umûním a velk˘m kusem práce pana Halouzky,

jehoÏ dílo urãitû pfiispûje k vût‰í náv‰tûvnosti

na‰eho pÛvabného, av‰ak turisty zatím málo

vyhledávaného kraje. Neváhejte a nav‰tivte

Pradûdovu galerii U HalouzkÛ v Jifiíkovû neda-

leko R˘mafiova. Poskytne vám i va‰im dûtem

zajímavou podívanou. Hana Pavlásková

Zdravotnictví

Pfiedepisování dopravy pacienta
Dle platn˘ch právních pfiedpisÛ

lze dopravu sanitkou pacientÛm

pfiedepsat pouze za následujících

podmínek:

1) Nárok na pfiepravu
Doprava bude indikována ze

zdravotních dÛvodÛ. Tzn. musí 

existovat dÛvody, proã pacient ne-

mÛÏe pouÏít hromadného doprav-

ního prostfiedku. Typické dÛvody

pro pouÏití sanity jsou:

• zmen‰ená hybnost pacienta

(chÛze o berlích, nedokáÏe na-

stoupit do autobusu, neujde

vzdálenost k zastávce autobu-

su...), situace, kdy je dle charak-

teru onemocnûní nutná urãitá

poloha anebo klidov˘ reÏim;

• dezorientace (pacient by nedo-

kázal vystoupit na správné za-

stávce a netrefil by do nemocni-

ce, zdravotního zafiízení);

• psychická alterace, kdy pacient

ohroÏuje své okolí nebo sebe

a forma jeho chování neumoÏÀu-

je dopravu bûÏn˘m zpÛsobem;

• stav pacienta neumoÏÀuje bûÏn˘

kontakt s okolím (poruchy imu-

nity);

• klinické stavy, febrilní stavy, zá-

vratû, teploty...

Není tedy moÏné pfiedepisovat sa-

nitku jen proto, Ïe pro pacienta je to

daleko, je na to zvykl˘, vyÏaduje to

atd. NemÛÏeme poskytovat sanitku

jako sociální sluÏbu. Zdravotní po-

ji‰Èovny toto neuhradí.

Pfiedepsat dopravu je oprávnûn lé-

kafi odesílajícího zdravotnické za-

fiízení. I u plánovaného kontrolní-

ho vy‰etfiení vypisuje Ïádanku ke

zdravotnímu transportu lékafi toho

smluvního zafiízení, které o kon-

trole rozhodlo. To platí v pfiípadû,

Ïe je zjevné, Ïe se zdravotní stav

pacienta nezmûní a bude i v ter-

mínu kontroly zdravotní doprava

nezbytná.

2) Místo pfiepravy
Lze pfiedepsat dopravu jen do nej-

bliÏ‰ího zdravotnického zafiízení,

které je schopno danou péãi po-

skytnout. ProtoÏe existuje svo-

bodná volba lékafie, není moÏné

bránit pacientovi, aby si zvolil

vzdálenûj‰í pracovi‰tû. Pak je ale

ze zdravotního poji‰tûní hrazena

pfieprava jen do vzdálenosti k nej-

bliÏ‰ímu pracovi‰ti.

3) Doprovod pacienta
Dle metodiky VZP: „Doprovo-

dem pacienta se rozumí doprová-

zející osoba, která není ãlenem po-

sádky vozidla a její pfiítomnost je

s ohledem na zdravotní stav paci-

enta nutná pro následující o‰etfiení

a vy‰etfiení ve zdravotnickém zafií-

zení.“

Indikovat doprovod pacienta je

moÏné pouze pro osobu, která má

podat lékafii vysvûtlení t˘kající se

zdravotního stavu pacienta. Napfi.:

pacient není schopen pfiedat lékafii

informaci o tom, jaké má potíÏe ãi

jaké bere léky. Touto osobou mÛÏe

b˘t o‰etfiující personál ãi ãlen rodi-

ny. Dále je moÏn˘ doprovod u dûtí

do 15 let a drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP/P.

Není pfiípustn˘ doprovod pfii pro-

pu‰tûní z hospitalizace, pfii návra-

tu z vy‰etfiení... Zde jiÏ nemÛÏe

b˘t fieãi o nûjakém podání vysvût-

lení. Není moÏné indikovat do-

provod jen na pfiání rodiny.

Samozfiejmû je moÏno pfiepravit

ãlena domácnosti na jeho Ïádost,

ale jako samoplátce. Toto není

hrazeno ze zdravotního poji‰tûní. 

Bc. Marcela Matú‰Û,
manaÏer marketingu

Podhorské nemocnice, a. s.,
pracovi‰tû Bruntál

Kardiologickou ambulanci v Bruntále vede specialista z Nemocnice Podlesí
Kardiologickou ambulanci inter-

ního oddûlení Podhorské nemoc-

nice v Bruntále vede od poãátku

dubna specialista z Nemocnice

Tfiinec-Podlesí MUDr. Bronislav

Holek. Jde o vzájemné propojení

v rámci skupiny AGEL (dfiíve

Euromednet), kdy je ze speciali-

zovaného centra koordinována

ãinnost odborného pracovi‰tû v ji-

né nemocnici. Pro pacienty

Podhorské nemocnice to má ce-

lou fiadu v˘hod, rychleji se dosta-

nou k diagnóze a rychleji se zahá-

jí jejich léãba, zkrátí se ãekací

lhÛty a zv˘‰í jejich komfort.

Kardiologická ambulance svou

ãinností pokr˘vá v‰echny oblasti

neinvazivní kardiologie, prová-

dí specializovaná vy‰etfiení, napfií-

klad echokardiografii, Holterov-

ské EKG monitorování a dal‰í.

Její ãinnost se díky specialistovi

z Nemocnice Podlesí mohla je‰tû

roz‰ífiit. V ambulanci nyní probí-

hají kontroly pacientÛ po speciali-

zovan˘ch v˘konech, napfiíklad po

koronoragrafiích a angioplasti-

kách, po kardiologick˘ch opera-

cích ãi po arytmologick˘ch vy‰et-

fieních. „Pacienti nemusí sloÏitû
cestovat do centra, kde probûhl
v˘kon, mají tak zaji‰tûn lep‰í kom-
fort, pfiitom jejich zdravotní stav
posuzuje kardiolog specialista,“
vysvûtlil primáfi interního oddûle-

ní Podhorské nemocnice MUDr.

Petr Opletal.

Ambulance poskytuje konzultace,

léãbu a vy‰etfiuje pacienty s nejzá-

vaÏnûj‰ími kardiologick˘mi one-

mocnûními, zaji‰Èuje servis pro

oddûlení, ale i lékafie ze spádové

oblasti. Kardiolog z ambulance

zafiizuje také pfiípadné zákroky

pacientÛ v Nemocnici Podlesí,

coÏ znamená zkrácení ãekacích

lhÛt, pfiesnûj‰í indikaci a rychlej‰í

péãi. „Ambulance se podílí na
konzultaãní kardiologické ãinnos-
ti v rámci interního oddûlení, to
povaÏuji za zv˘‰ení úrovnû péãe
o pacienty na‰eho oddûlení.
Práce kardiologa ze specializova-
ného centra v na‰í nemocnici je
v tomto smûru nadstandard, jeho
odborná úroveÀ a moÏnosti jsou
vysoké,“ dodal primáfi MUDr.

Petr Opletal. 

Simona Souãková, tisková mluvãí
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·kolství

Gymnasium triumphans
Zvolna se blíÏí konec ‰kolního

roku, a to je vÏdy dobrá pfiíleÏi-

tost k bilancování, k pfiem˘‰lení

o tom, co se podafiilo více, co

ménû, k hodnocení toho, nakolik

se na‰e pfiedstavy a pfiání kryjí

s realitou. Je jistû je‰tû brzy na

vyná‰ení definitivních soudÛ, ale

pfiesto mÛÏeme jiÏ nyní konsta-

tovat, Ïe z hlediska plnûní vzdû-

lávacích cílÛ na‰eho gymnázia

patfií leto‰ní ‰kolní rok k velmi

úspû‰n˘m. Tento ãlánek si proto

klade za cíl seznámit r˘mafiov-

skou vefiejnost alespoÀ s nûkte-

r˘mi fakty, která nás k danému

soudu vedou.

Na‰i studenti se jiÏ po nûkolik

desetiletí zapojují do naukov˘ch

a poznávacích soutûÏí v huma-

nitních i pfiírodovûdn˘ch obo-

rech, stejnû jako do soutûÏí spor-

tovních ãi umûleck˘ch. Letos su-

verénnû prokázali, Ïe patfií k nej-

lep‰ím v okrese, nûktefií z nich

zabodovali i v krajském mûfiítku.

Zde jsou jejich v˘sledky:

Na úrovni okresu získala Bar-

bora Kopeãková z kvarty 1. mís-

to v matematické olympiádû ka-

tegorie Z9, Tomá‰ Svojanovsk˘

z téÏe tfiídy 2. místo, Andrea Dol-

níãková ze sekundy 1. místo v ka-

tegorii Z7, Radomír ·emnick˘

a Tereza ·tefková ze sekundy 

3. místo v téÏe kategorii, Ven-

dula Kroãilová z primy 1. místo

v kategorii Z6, Tereza Bajcarová

z primy 3. místo v téÏe kategorii.

Ve fyzikální olympiádû získala

Barbora Kopeãková 3. místo

v kategorii E, Michaela Matulo-

vá z tercie 5. místo v kategorii F.

V zemûpisné olympiádû získal 

5. místo v kategorii A Jakub Cí-

leãek z primy, 1. místo v katego-

rii B Tereza ·tefková ze sekun-

dy, 5. místo v kategorii C Ale-

xandra Kunãíková z tercie.

Sa‰a dále získala v olympiádû

z jazyka anglického 2. místo

v kategorii 2B, tfietí pfiíãku obsa-

dila Tereza ·tefková. Také kate-

gorie 3 se stala doménou r˘ma-

fiovsk˘ch gymnazistÛ - Marian

Hlavica ze septimy získal 1. mís-

to, jeho spoluÏák Adam Matu‰ka

2. místo.

Ani matefisk˘ jazyk neãinil stu-

dentÛm problémy - v kategorii 

1 získala Barbora Kopeãková

3. místo, v kategorii 2 zvítûzila

Ludmila Ondra‰íková ze septi-

my, Marta Merková z oktávy ob-

sadila 4. pozici.

Florbalov˘ t˘m gymnázia získal

1. místo v turnaji r˘mafiovsk˘ch

stfiedních ‰kol; v soutûÏi „Nega-

tivní jevy ve spoleãnosti“ zvítû-

zila v literární ãásti se sv˘mi

básnûmi Markéta Petro‰ová ze 

4. roãníku, v ãásti v˘tvarné obsa-

dila 1. místo Jana ·tolfová ze

sexty, místo druhé patfií Regínû

âtvrtlíkové z kvinty.

Nejvût‰ím úspûchem na úrovni

kraje se dozajista stalo skvûlé 

4. místo Mariana Hlavici v olym-

piádû z anglického jazyka (kate-

gorie 3) a 4. místo Terezy ·tef-

kové v zemûpisné olympiádû.

Marta Merková obsadila 7.-8. mí-

sto v olympiádû z ãeského jazy-

ka - kategorie 2, Ludmila

Ondra‰íková se umístila na 15.-

16. místû. V kategorii 1 patfií 10.-

11. místo Barbofie Kopeãkové.

V chemické olympiádû pfiipadlo

Barbofie 11. místo, Lence Pfiida-

lové z kvarty 26. místo. Jitka

JeÏková z kvinty se stala úspû‰-

nou fie‰itelkou krajského kola

v matematické olympiádû - kate-

gorie C, Barbora Kopeãková ob-

sadila 8.-10. místo v kategorii Z9.

Mezinárodního úspûchu dosáhly

dvû studentky kvinty - Romana

Va‰ková a Sylva Ondrá‰ková, je-

jichÏ v˘tvarná díla byla vfiazena

do putovní v˘stavy „Manifesta!

Karikatury a ilustrace k Chartû

základních práv EU“ a momen-

tálnû objíÏdûjí celou Evropu.

Ani na‰i leto‰ní maturanti neza-

háleli, Lucie Linhartová z oktá-

vy sloÏila mezinárodní jazyko-

vou zkou‰ku z angliãtiny „First

Certificate in English“ s hodno-

cením „A“, které získá pouh˘ch

8 % v‰ech uchazeãÛ, Krist˘na

·afáfiová z oktávy úspû‰nû sloÏi-

la obdobnou zkou‰ku z nûmãiny

- „Zertifikat in Deutsch“ na

Goethe Institut, dal‰í 4 studenti

se této zkou‰ky zúãastní v ãer-

vnu.

Vedení ‰koly touto cestou dûku-

je jak v‰em studentÛm za vzor-

nou reprezentaci ‰koly a skvûlé

v˘sledky, tak jejich pedagogÛm

za ãas a kvalitní pfiípravu.

Spoleãnû se nám podafiilo doká-

zat, Ïe i v souãasn˘ch obtíÏn˘ch

podmínkách na‰e ‰kola pracuje

naplno a podává ‰piãkové v˘ko-

ny. Vedení Gymnázia R˘mafiov

Mladí sváfieãi se utkali o Zlat˘ pohár Linde
Mezinárodní soutûÏe ÏákÛ stfied-

ních ‰kol ve svafiování Zlat˘ po-

hár Linde ve Fr˘dku-Místku

jsme se zúãastnili jiÏ tfiikrát, a to

vÏdy s velmi dobr˘mi v˘sledky.

Kdo my? Pfiece Ïáci Stfiední ‰ko-

ly R˘mafiov, oboru Opraváfi ze-

mûdûlsk˘ch strojÛ.

Nûkdo si fiekne svafiování..., ale

to není jen slÛvko, to jsou hodiny

práce s kuklou na hlavû, zástûrou

na tûle a rukavicemi na rukou.

A nejen to. Sváfieã nemÛÏe umût

jen prakticky svafiovat nûjak˘

svár. Musí ovládat i technologii

a bezpeãnost práce ve svafiová-

ní. A co víc. SoutûÏe se mÛÏe 

zúãastnit jen Ïák, kter˘ úspû‰nû

absolvoval kurz ve svafiování se

závûreãnou státní zkou‰kou.

Tím v‰ím jsme si museli projít,

neÏ nûkteré z nás ‰kola vyslala

na soutûÏ. Leto‰ní roãník se ko-

nal koncem dubna na Stfiední

‰kole strojírenské a dopravní ve

Fr˘dku-Místku. KaÏdá ‰kola

mohla vyslat jen jednoho zástup-

ce pro danou kategorii.

A jaké byly v˘sledky? V katego-

rii svafiování obalovanou elekt-

rodou se Radek Tobiá‰ (Ïák 

II. roãníku oboru Opraváfi zemû-

dûlsk˘ch strojÛ) umístil na se-

dmém místû z celkového poãtu

27 zúãastnûn˘ch ‰kol. V katego-

rii svafiování v ochranné atmo-

sféfie se David Chovanec (Ïák III.

roãníku oboru Opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ) umístil na desátém

místû z celkového poãtu 47 ‰kol.

A Ïe to byl úspûch? To je jasné.

Pfiedseda âeské sváfieãské spo-

leãnosti ANB se vyjádfiil po-

chvalnû o kvalitû sváfieãsk˘ch

prací a pfii závûreãném hodnoce-

ní a vyhla‰ování v˘sledkÛ si ne-

nechala ujít pfiíleÏitost pozdravit

se s mlad˘mi sváfieãi ani ná-

mûstkynû hejtmana MS kraje

PhDr. Jaroslava Wenigerová,

která vyzdvihla potfiebu dûlnic-

k˘ch profesí strojírenského ty-

pu. Stafií odcházejí do dÛchodu

a mlad˘ch se nedostává.

Co to pro nás znamená? Na‰i

‰kolu uÏ nav‰tívilo nûkolik fi-

rem, aby udûlaly nábor do profe-

se opraváfie, takÏe i moÏnost po-

volání v této oblasti se jeví jako

perspektivní. Îáci S· R˘mafiov

Staatsfachschule für Seidenweberei (budova souãasného gymnázia) r. 1927

Foto: archiv S· R˘mafiov
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ZU· R˘mafiov

zve na koncert
Ireny Budweiserové

7. ãervna 2007
v 19.00

v kapli
V Lipkách

(Vstupné dobrovolné
bude pouÏito mimo jiné
pro r˘mafiovskou farnost
a Dûtsk˘ domov Janovice)

Irena Budweiserová
Irena Budweiserová je známá pfiedev‰ím jako

ãlenka legendárního Spirituál kvintetu, v nûmÏ

pÛsobí od roku 1980 s krat‰í pauzou dodnes.

Vystudovala zpûv na konzervatofii v Praze

u Aleny Pafiízkové a Laìky Kozderkové. Od

konce 80. let zaãala vedle pÛsobení ve Spirituál

kvintetu spolupracovat napfi. s jazzov˘m pia-

nistou Luìkem ·vábensk˘m, kontrabasistou

Vítem Fialou ãi klavíristou Petrem Maláskem.

V roce 1993 vy‰lo její první sólové album Blue
Soul, dal‰í následovala v letech 1996 (Moment

s kytaristou Janem Îáãkem a Svlíkání z kÛÏe).

V roce 1998 vznikla její doprovodná kapela

Fade In, s níÏ Irena Budweiserová zpívá a hra-

je na perkuse. V roce 2000 spoleãnû natoãili al-

bum Kor˘‰i ãasu, o tfii roky pozdûji vzniklo au-

torské album Nûkdy si pfiipadám jak pták.

Zatím poslední sólov˘ projekt sloÏen˘ ze spiri-

tuálÛ a gospelÛ byl natoãen roku 2005 pod ná-

zvem Nobody’s fault... Kromû Spirituál kvinte-

tu a kapely Fade In vystupuje Irena

Budweiserová s klasick˘m kytaristou Vladis-

lavem Bláhou. Jejich repertoár tvofií ‰panûlské

lidové písnû, tradicionály a skladby v˘znam-

n˘ch kytarov˘ch autorÛ. Irena Budweiserová

od roku 1992 hraje také v muzikálech autorské

dvojice Zdenûk Merta a Stanislav Mo‰a, která

ji obsadila do her Sny svatojánsk˘ch nocí,
Bastard, Babylon a Svût pln˘ andûlÛ. Vystupuje

také v muzikálu Romeo a Julie skladatele

Borise Urbánka a libretisty Jarka Nohavici,

kter˘ se hraje ãásteãnû na pódiu a ãásteãnû na

ledové plo‰e.
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V kÛÏi ... vozíãkáfie

aneb Bariérov˘ R˘mafiov
Tématem na‰ich reportáÏí V kÛÏi... byly do-

posud bûÏné profese, se kter˘mi se mÛÏeme

setkat kaÏd˘ den. Mají své skryté kouzlo, ale

ne vÏdy si uvûdomujeme jejich nezbytnost.

Od tohoto vydání se v‰ak budeme v reportá-

Ïích vûnovat i zajímav˘m a potfiebn˘m li-

dem, ktefií jsou nûãím v˘jimeãní. PfiiãemÏ

v˘jimeãnost v tomto pfiípadû nebude mûfiena

dosaÏen˘mi úspûchy ani získan˘mi medaile-

mi. V̆ jimeãnost tûchto lidí bude vyjádfiena

zcela prozaicky tím, ãeho dosáhli vlastním

sebezapfiením, odfiíkáním, mnohdy ztrátou

pfiátel a nezfiídka i nepochopením okolí.

KaÏd˘ z nás alespoÀ jednou v Ïivotû potfie-

boval pomoc bliÏního, mnohdy úplnû nezná-

mého ãlovûka. Lidé, o kter˘ch bude fieã ten-

tokrát, jsou vût‰inou na pomoc druh˘ch a ce-

lé na‰í spoleãnosti odkázáni neustále. Bez ci-

zí pomoci by se prakticky nemohli obejít.

I kdyÏ si to nechtûjí, alespoÀ nûktefií, vÛbec

pfiipustit. V dne‰ní reportáÏi dáme prostor li-

dem, jejichÏ handicap jim pfiifikl roli „vozíã-

káfiÛ“, chcete-li spoluobãanÛm upoutan˘ch

na invalidní vozík nebo kfieslo.

Podle slov pfiedsedy místní organizace Svazu

tûlesnû postiÏen˘ch v R˘mafiovû Franti‰ka

Urbaníka je v na‰em mûstû osm registrovan˘ch

vozíãkáfiÛ. Zajímalo nás, jaké problémy musí li-

dé upoutaní na invalidní vozík fie‰it pfii vyfiizo-

vání kaÏdodenních záleÏitostí, aÈ se jedná o ná-

v‰tûvu úfiadÛ, institucí, zdravotních zafiízení, na-

kupování v obchodech ãi o náv‰tûvu kulturních

nebo spoleãensk˘ch akcí. Za tím úãelem jsme

oslovili Borise âermáka z R˘mafiova a Petra

·védíka z Velké ·táhle. Oba jsou nuceni pouÏí-

vat invalidní vozík, buì ãásteãnû, nebo trvale.

reportáÏ

Pfiicházím na smluvenou schÛzku

k okálovému domku zelenkavé

barvy na Opavské ulici. UÏ jsem

oãekáván. Krátké pfiivítání man-

ÏelÛ âermákov˘ch, sedáme si na

terasu jejich domku a zaãíná vy-

právûní, pfii kterém se ãlovûk do-

vídá informace, které by mu ni-

kdy ani nepfii‰ly na mysl. „Nej-
sem odkázan˘ jen na vozík, mohu
se i krátce projít doma nebo na
zahrádce s francouzsk˘mi berle-
mi. Pokud musím ale dál, vozík
potfiebuji. ManÏelka mi dokáÏe
pomoci se zafiizováním nejnutnûj-
‰ích vûcí, takÏe pokud nemusím,
tak ani nechodím nûkam daleko,“
svûfiil se Boris âermák.

Co mu schází nejvíce? Kvalit-

nûj‰í sluÏby v rámci dopravy do

vzdálenûj‰ích zdravotnick˘ch za-

fiízení nebo jen obyãejn˘ pfievoz

k lékafii. „Auto mám, pfiíspûvek
na dopravu dostanu, ale manÏel-
ka nemá fiidiãák a já uÏ oprávnû-
ní k fiízení vozidla nedostanu.
Chybí mi nûkdo, kdo mû odveze
v urãitou hodinu nûkam, tam na
mû poãká a zase mû pfiiveze zpát-
ky,“ posteskl si pan âermák a do-

dal, Ïe to je je‰tû mal˘ problém,

ale pokud potfiebuje do zdravotní-

ho zafiízení ve vzdálenûj‰ím mûs-

tû, je to záleÏitost na pÛl dne. A to

jen tak nûkoho neseÏene. „Víte,
napfiíklad v Ostravû funguje velmi
dobfie dopravní sluÏba pro vozíã-
káfie, pochopitelnû za úplatu.
A o tom to je. Pokud my dostává-
me urãité pfiíspûvky, které by se
daly pouÏít na tyto dopravní úãely,
tak proã ne,“ uvaÏuje nahlas Boris

âermák, kter˘ dále fiíká, Ïe si ne-

chce pfiipadat, Ïe nûkoho v souvis-

losti s dopravou obtûÏuje. A také si

není jist, zda vÛbec podobná sluÏ-

ba v R˘mafiovû existuje.

Nûkterá kola u invalidních vozí-

kÛ se musí hustit aÏ na sedm at-

mosfér, nûkterá kola jsou bezdu-

‰ová s takzvanou plnou gumou.

V pfiípadû vozíku pana âermáka

je potfieba kola hustit, ale nikde

není vefiejnû dostupn˘ v˘konn˘

kompresor, kter˘ by poÏadované

atmosféry zvládl. „âerpaãka na
Opavské zvládne tak maximálnû
pût a pÛl, coÏ je málo na to, aby
vozík jel lehce po cestû nebo
chodníku. A teì zkuste jet po
R˘mafiovû s vozíkem. HrÛza! AÏ
na pár svûtl˘ch v˘jimek máte v‰u-

de zv˘‰ené obrubníky. A pokud mi
manÏelka pomÛÏe z vozíku vstát,
aby se s ním najelo na chodník,
tak není zase nikde nic, ãeho bych
se mohl chytit, abych neupadl,“
stûÏuje si pan âermák.

Podle nûj se pfii v˘stavbû nov˘ch

chodníkÛ jen málokdy bere 

v úvahu vozíãkáfi. Nájezdy a sjez-

dy se budují vût‰inou pro auta,

ale vÛbec ne pro vozíãkáfie. Pro

nûkteré vozíãkáfie je problém pfie-

konat dvoucentimetrovou barié-

ru. To proto, Ïe pfiední koleãka

vozíku jsou velmi malá a takovou

pfiekáÏku zkrátka nepfiejedou. UÏ

se i stalo, Ïe se koleãka o takov˘-

to „práh“ zablokovala a pan âer-

mák setrvaãností upadl z vozíku

na zem.

TaktéÏ stání pro invalidy jsou pod-

le pana âermáka od v‰eho nejdá-

le: „Parkovi‰tû pro invalidy na
námûstí v R˘mafiovû je umístûno
uprostfied. Ale kam já potfiebuji
nejãastûji? Na po‰tu, do spofiitelny
a do lékárny. Mûlo by tedy b˘t lo-
gicky umístûno nûkde v dolní ãásti
námûstí. Platí to i o ostatních stá-
ních.“ Podobn˘ch pfiípadÛ by-

chom mohli jmenovat celou fiadu.

Napfiíklad u novû zrekonstruova-

ného parkovi‰tû na Pfiíkopech ze

strany Národní ulice pod ‰kolou je

stání pro invalidy v protilehlém

rohu a není vyuÏíváno vozíãkáfii

vÛbec. DÛleÏit˘ je fakt, Ïe parko-

vi‰tû splÀuje podmínky Evropské

unie, tj. Ïe na nûm vÛbec nûjaké

stání pro invalidy je (!).

Ale abychom jen nekritizovali.

Ve mûstû jsou i svûtlá místa v po-

dobû parkovacích míst v blízkos-

ti nákupních center, napfiíklad po-

traviny H+H na ulici 1. máje, po-

travináfiská prodejna Lazarczyk

na Opavské ulici ãi nadnárodní

fietûzec Penny market mají parko-

vi‰tû pro vozíãkáfie, aÈ jiÏ oznaãe-

ná ãi neoznaãená, v blízkosti

vchodÛ.

Velk˘ problém vidí pan âermák

rovnûÏ v otevírání dvefií s tzv.

systémem Brano: „KdyÏ jedu na
vozíku a chci otevfiít dvefie opatfie-
ná tímto systémem, jsem nucen je
otevírat nohou. Jinak to totiÏ nel-
ze, protoÏe rukama musíte toãit
koly vozíku. Ale jak to vypadá,
kdyÏ otevíráte dvefie botou?
Na‰tûstí se najde v dne‰ní dobû
je‰tû dost ochotn˘ch lidí, ktefií vám
rádi pomohou, pokud je ãlovûk
slu‰n˘.“ Nepochopiteln˘ je podle

pana âermáka fakt, Ïe odbor soci-

álních vûcí a zdravotnictví je umís-
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tûn na okraji mûsta R˘mafiova. 

Odbor, kter˘ vyuÏívají lidé po 

operacích, tûlesnû postiÏení, vo-

zíãkáfii, Ïadatelé o prÛkazy ZTP

a podobnû. Dopravit se na takovou

vzdálenost na vozíku je témûfi ne-

moÏné a ãekat, aÏ pojede bezbari-

érov˘ autobus? To nebude vozíã-

káfi dûlat nic jiného neÏ studovat

jízdní fiády a ve‰ker˘ ãas stráví na

autobusov˘ch zastávkách.

„Pokud se jiÏ k budovû sociálky
dostanete, tak stojíte pfied dal‰ím
obrovsk˘m problémem, jak se do-
stat dovnitfi. Nájezdová plo‰ina je
totiÏ tak strmá, Ïe zdrav˘ ãlovûk
by mûl co dûlat, aby ji vyjel. KdyÏ
je mokro nebo sníh, tak není ‰an-
ce vÛbec. Mezi dvefimi, které se
neustále zavírají, je navíc zv˘‰en˘
práh, a to mám osma‰edesát kilo.
Nevím, jak by se tam dostával
metrákov˘ chlap na vozíku, a to
prosím hovofiíme o sociálním
a zdravotním odboru Mûstského
úfiadu v R˘mafiovû,“ kroutí nevû-

fiícnû hlavou pan âermák. Na 

úfiedníky mûstského úfiadu v‰ak

nedá dopustit. VÏdy, kdyÏ bylo

potfieba, pfiijeli k nûmu domÛ, aby

vyfiídili na místû v‰echny potfieb-

né náleÏitosti, napfiíklad ovûfiili

podpis.

V závûru na‰eho rozhovoru Boris

âermák konstatoval, Ïe pro nûj

má bezbariérovost smysl v tom,

aby mûl kde zaparkovat své auto,

kdyÏ potfiebuje nûco vyfiídit, a po-

tom se tûch dvacet nebo tfiicet

metrÛ uÏ nûjak˘m zpÛsobem ke

svému cíli dostane. Úplné bezba-

riérovosti nelze podle nûj asi do-

sáhnout v Ïádném mûstû. Pokud

nebudeme hovofiit napfiíklad o re-

habilitaãním centru v Hrabyni

u Ostravy, které je zcela bezbari-

érové a kde lze vyuÏít v‰ech do-

stupn˘ch sluÏeb.

Za dal‰ími pfiekáÏkami na‰eho

mûsta jsme se vydali s druh˘m

vozíãkáfiem Petrem ·védíkem.

Nûkdo jej zná jako reprezentanta

oddílu tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ TJ Jiskry R˘mafiov. A nemu-

síme chodit pfiíli‰ daleko. První

na‰í zastávkou je Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov. Narozdíl od sousední

lékárny Avion, která je bariérová,

av‰ak má signální zafiízení pro

pfiivolání obsluhy, o mûstském 

úfiadu se to fiíci nedá. Tady je in-

valida odkázán opravdu jen sám

na sebe a na pomoc druh˘ch, pfií-

padnû pokud se dostane dvojit˘-

mi dvefimi, otevfien˘mi protilehle,

tak na pomoc pracovnic podatel-

ny MûÚ R˘mafiov.

Staãí, abychom obe‰li námûstí,

a s údivem zji‰Èujeme, kolik pfie-

káÏek brání vozíãkáfiÛm ve vol-

ném pohybu. Zdrav˘ ãlovûk si ta-

to úskalí ani neuvûdomuje.

Pokraãujeme v na‰em putování

dál. Pfii dal‰í zastávce jsme mile

pfiekvapeni. Lékárna na horním

konci námûstí je bezbariérová.

Vozíãkáfi se tady lehce dostane po

krátké nájezdové plo‰inû. Mírné

problémy by mohly ãinit dvefie,

které mají opût tzv. samozavírací

systém. Dal‰í dÛleÏitou institucí

je Komerãní banka. Opût schody

a Ïádn˘ zvonek. Automat na v˘-

dej hotovosti vÏdy nestaãí, je po-

tfieba také vyfiizovat uvnitfi banky.

BohuÏel...

Podobnû jako Boris âermák vidí

problematiku vozíãkáfiÛ i Petr

·védík. âlovûk ov‰em pfii pohle-

du na bravurní ovládání jeho po-

jízdného kfiesla nab˘vá dojmu, Ïe

trénuje v nûjaké artistické ‰kole.

Drobnûj‰í vyv˘‰eniny a nerov-

nosti zvládá témûfi s pfiehledem,

ale... „Nejvût‰í problémy mi dûla-
jí vy‰‰í obrubníky a absence ná-
jezdÛ a sjezdÛ s chodníkÛ a po-
tom rovnûÏ velká vzdálenost par-
kovi‰È pro invalidy od potravi-
náfisk˘ch prodejen. Bariérov˘ je
rovnûÏ Mûstsk˘ úfiad v Bfiidliãné,
kam se ãlovûk po schodech nedo-
stane, kdyÏ jde nûco vyfiídit, ale
tam je narozdíl od úfiadu v R˘-
mafiovû alespoÀ zvonek,“ konsta-

toval Petr ·védík. Stejnou kritiku

jako pan âermák vyslovil také na

adresu tûÏko pfiístupného odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû.

Jedeme dál. Na cestû od Komer-

ãní banky se vracíme kolem jídel-

ny na Radniãní ulici. A máme 

opût smÛlu. V‰ude po stranách

vysoké obrubníky a z boãní stra-

ny navíc schodi‰tû. Na obûd si te-

dy mÛÏeme nechat zajít chuÈ.

PÛjdeme si koupit nûco k snûdku

do prodejny CA&VA. Ale ouha...

Schody, schody a zase schody.

I kdyÏ se pfied námi samoãinnû 

otevfiely dvefie, není nám to nic

platné.

Námûstí tedy zklamanû opou‰tí-

me ve speciálnû upravené Felicii

a jedeme se porozhlédnout, jak to

vypadá s potravináfisk˘mi prodej-

nami a jejich bezbariérovostí na

jin˘ch místech na‰eho mûsta. Po

projetí v‰ech bûÏnû dostupn˘ch

míst zji‰Èujeme, Ïe jediná prodej-

na H+H, prodejna pana Lazar-

czyka na Opavské ulici, R˘ma-

fiovanka na Bartákovû ulici

a Penny market jsou plnû bezba-

riérové. Nûkdo mÛÏe namítnout -

ale to snad staãí...? Nestaãí! Co

dal‰í instituce, restaurace (s v˘-

jimkou hotelu Excelent a Slunce),

specializované obchody a tak dá-

le?

Ale abychom se nedívali jen ne-

gativnû. Je potfieba fiíci, Ïe na dal-

‰í bezbariérová místa jsme nara-

zili v Domû zdraví (r˘mafiovská

poliklinika) s v˘tahem, kde na-

jdou vozíãkáfii kromû zdravotních

ambulancí také jiné potfiebné

sluÏby (holiãství, kadefinictví,

textil, zdravotní poji‰Èovnu a dal-

‰í). V souãasnosti také celé Stfie-

disko volného ãasu (kulturní

dÛm) umoÏÀuje plnû bezbariéro-

v˘ pfiístup a s trochou fantazie

i r˘mafiovské kino pfii vstupu boã-

ním vchodem.

Vzhledem k tomu, Ïe Petr ·védík

bydlí v bezbariérovém rodinném

domû ve Velké ·táhli, je pro nûj

v˘hodnûj‰í b˘t registrován u bfii-

dliãenské organizace tûlesnû po-

stiÏen˘ch. „Organizace nám za-
ji‰Èuje rekonvalescentní pobyty
a zájezdy, na kter˘ch probíhají
rÛzná cviãení a speciální masáÏe,
ale pokud by si chtûl ãlovûk jít
sám zaplavat, napfiíklad na kryt˘
bazén do Bfiidliãné, nemá ‰anci -

je tam hodnû schodÛ. Pfii mém
postiÏení, kdyÏ se uÏ rozhodnu ba-
zén nav‰tívit, musím schody, poté
co opustím vozík, absolvovat po
rukou“ svûfiil se s úsmûvem mÛj

prÛvodce.

Velkou pomocí je pro v‰echny 

imobilní obãany pomoc nejbliÏ-

‰ích. Pro Petra ·védíka je velkou

oporou rodina, která mu velmi

pomáhá, nedokáÏe si v‰ak pfied-

stavit Ïivot ve stáfií, kdy ãlovûk

zÛstane sám a bez pomoci. 

Petr je ãerstvû ostfiíhán, napadá

mû otázka, které bezbariérové ho-

liãství nav‰tívil. Jeho odpovûì je

pfiekvapující: „Ostfiíhal jsem se
strojkem úplnû sám, na tom pfiece
nic není,“ odpovídá s úsmûvem.

Dále se dovídám, Ïe vÛbec nej-

hor‰í období pro vozíãkáfie je zi-

ma, kdy je témûfi nemoÏné se

v závislosti na v˘‰ce snûhové po-

kr˘vky dostat z domu.

Valná vût‰ina vozíãkáfiÛ je odká-

zána na pomoc druh˘ch. Spolu-

obãané, celá spoleãnost a stát by

jim jejich osud mûli co moÏná

nejvíce zjednodu‰it, a nikoliv

pfied nû klást je‰tû více pfiekáÏek,

kter˘ch stojí pfied jejich vozíky uÏ

beztak dost.  Pfiipravil JiKo
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Z kÛlny zmizelo
náfiadí za 9 tisíc

Mezi 29. dubnem a 7. kvûtnem se

do kÛlny rekreaãní chaty nad

Anenskou Hutí vloupal zlodûj. Do

kÛlny se dostal poté, co od‰roubo-

val petlici dvefií. Odnesl si odtud

motorov˘ vyÏínaã a elektrické

plotové nÛÏky za 8 800 Kã.

Ohlédla se na dítû
a narazila do stromu

V Malé ·táhli do‰lo v pondûlí 

7. kvûtna k dopravní nehodû, kte-

rou zavinila nepozornost 33leté fii-

diãky Fordu Escort. Ta se pfii jízdû

ohlédla na zadní sedadlo, kde se-

dûl její syn v autosedaãce, a sjela

se silnice. Náraz do stromu auto

odhodil do pfiíkopu. Îena i její

3let˘ syn utrpûli lehká zranûní.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc Kã.

MládeÏi
se opût nenalévalo

V pondûlí 7. kvûtna ve veãerních

hodinách probûhla v Bfiidliãné dal-

‰í kontrolní bezpeãnostní akce za-

mûfiená na dodrÏování zákazu po-

dávání alkoholick˘ch nápojÛ dû-

tem a mládeÏi. Kontrola byla pro-

vedena v baru, v penzionu a v res-

tauraci v Bfiidliãné, a v Ïádném

z tûchto kontrolovan˘ch podnikÛ

policisté nezjistili poru‰ení zákona.

Studenti se v noci
procházeli po gymnáziu

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfiili vnik-

nutí do místního gymnázia, ke kte-

rému do‰lo v noci 7. kvûtna. Jako

podezfielé ustanovili dva spoluÏá-

ky ve vûku 16 a 17 let. Ho‰i se do-

hodli, Ïe v noci do ‰koly vniknou,

a proto si po vyuãování odjistili

v pfiízemí jednokfiídlové okno. Tím

pak kolem jedenácté hodiny do

gymnázia vlezli a po budovû se jen

tak procházeli. Ze ‰koly nic neod-

cizili. Pfiípad bude po pro‰etfiení

zfiejmû odloÏen. ·kola Ïáky po-

trestá za poru‰ení ‰kolního fiádu.

Pohfie‰ovan˘ hoch
nalezen

KdyÏ se 10. kvûtna veãer nevrátil

devítilet˘ chlapec z Bfiidliãné z ven-

ku domÛ a nedal o sobû Ïádnou

zprávu, rodiãe pfiivolali na pomoc

policii. Policisté zjistili, Ïe hoch byl

v minulosti uÏ jednou pohfie‰ovan˘.

Získali jeho popis a zaãali po nûm

pátrat. Provedli kontroly v lékafi-

sk˘ch zafiízeních a také u znám˘ch,

kamarádÛ a pfiátel chlapcovy rodi-

ny, ale bohuÏel bezv˘slednû. Te-

prve následujícího dne ráno byl po-

hfie‰ovan˘ nalezen v bytû místního

muÏe v Bfiidliãné. Tam údajnû pfii-

‰el veãer s tím, Ïe zde má povoleno

pfiespat a Ïe doma jsou hádky. MuÏ

mu uvûfiil a nechal ho u sebe pfieno-

covat. Chlapec byl po vypátrání

v pofiádku pfiedán matce.

Exhibicionista
z R˘mafiova

je trestnû stíhán
V tûchto dnech zahájil policejní ko-

misafi SKPV Bruntál trestní stíhání

20letého mladíka z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin v˘trÏnictví. Je obvinûn,

Ïe se letos v lednu a únoru na ulici

Revoluãní v R˘mafiovû v podnapi-

lém stavu nûkolikrát obnaÏil, a do-

konce masturboval pfied 48letou Ïe-

nou, která procházela kolem.

Zpracovala redakce na základû
podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Na jedoucí kamion se zfiítil strom
U Ondfiejova do‰lo 9. kvûtna ráno k nehodû nákladní soupra-

vy s návûsem. ¤idiã kamionu uvedl, Ïe mu pfii jízdû spadl pfií-

mo pfied kabinu vyvrácen˘ kmen stromu. Kmen dopadl na

ãelní ãást kabiny, zbytky padlého stromu zasáhly dal‰í projíÏ-

dûjící nákladní soupravu. ¤idiã prvního kamionu dostal smyk

a návûsem narazil do svodidla. Po stfietu zÛstaly obû soupravy

stát v silnici. ZpÛsobená ‰koda má u hÛfie zasaÏeného kamio-

nu ãinit asi pÛl milionu Kã, na návûsu 5 000 Kã a na Ivecu,

které po‰kodily úlomky kmene, 20 tisíc Kã. Ke zranûní osob

nedo‰lo. U nehody kamionÛ v Ondfiejovû zasahovala také jed-

notka Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského

kraje ze stanice v R˘mafiovû, která odstranila spadl˘ kmen.

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00,

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Pro vyznavaãe nudismu

a naturismu nabízí aquacent-

rum plavání bez plavek,

a to kaÏdou tfietí stfiedu

v mûsíci od 19 do 21 hodin.

NejbliÏ‰í termín

je 20. ãervna.

AQUACENTRUM
R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén
v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost
v ãervnu

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 7. dubna 2007
byl zahájen kurz
plavání pro dûti

ve vûku od 6 mûsícÛ
na plaveckém bazénu
v Bfiidliãné. Kurz pro-

bíhá 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

Foto: archiv PâR Bruntál
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Studentsk˘ klub

Jazzclub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Stanislav Lapka: Dopisy Nikomu (11)
Pfiíteli Nikdo, Kvûten 2006

dnes Ti bez velk˘ch úvodÛ chci napsat

o tom, jak se mne dotklo ‰tûstí.

Skonãila leto‰ní dlouhá zima. Pfii‰lo dlouho

oãekávané jaro. O‰etfiuji na zahradû okolo

dfievûného srubu stromky okousané srnkami

a zajíci. Pohoda sluneãného dne mi dává za-

pomenout na deprese, nemoc, pfied kterou

jsem uprchl do dfievûného domku, co jsme si

s mou Ïenou postavili na louce uprostfied le-

sÛ, nedaleko jednoho malebného jihoãeské-

ho mûsta. Vzpomínky na krásné chvíle a zá-

Ïitky z blízké i vzdálenûj‰í minulosti mne dr-

Ïí nad moãálem depresí. Prchavé okamÏiky

‰tûstí a pohody. Nebylo jich v mém Ïivotû

stárnoucího muÏe moc, ani málo. Pfiehrávám

si v pamûti, ve vûrn˘ch barvách, do kaÏdého

detailu jeden z nich:

Pfied více neÏ ãtvrtstoletím jsem se toulal na

letní dovolené, v ãase prázdnin, s dûtmi po

Jizersk˘ch horách, krajem brusiãÛ a skláfiÛ.

Doba byla ‰edivá. Husákovy normalizaãní

mraky jsem nechal za sebou ve vzdálené

Bratislavû, kde jsem tehdy Ïil. Starosti v‰ed-

ních dnÛ zapadaly do hluboké trávy toulek

po loukách a lesích okolo Jablonce nad

Nisou. Lesy Jizersk˘ch hor je‰tû nebyly spá-

leny kysel˘mi de‰ti. Nad vrcholky stromÛ

vyãnívala torza dfievûn˘ch vyhlídkov˘ch vû-

Ïí. Na nûkteré z nich se dalo, s urãitou dáv-

kou odvahy, je‰tû vylézt. Rozhledny nabíze-

ly pfiekrásné v˘hledy. Nahofie modré nebe,

dole strni‰tû smrkÛ. Nebylo tûÏké si pfiedsta-

vit, jak krásné chvíle tu museli pfii rodinn˘ch

vycházkách pfied válkou proÏívat sklenáfii

a brusiãi cingrlátek do kfii‰Èálov˘ch lustrÛ.

âistili si na lesních pû‰inkách plíce. DrÏeli,

tak jako já, ve sv˘ch mozolnat˘ch rukou

drobné dlanû sv˘ch dûtí, aby pfiíjemnû una-

veni vycházkou po lesních pû‰inách usedli

ke stolÛm v˘letní restaurace ve stínu roz-

hledny. Îeny si dávali Mattoniho minerálku,

muÏi utírali pûnu piva z hust˘ch knírÛ, dûti

na sebe pokfiikovaly. âesky i nûmecky.

Vládla pohoda.

Po hospÛdkách uprostfied svûÏích lesÛ zÛsta-

ly zbytky základÛ. Po domech rodin skláfiÛ

a brusiãÛ zÛstaly plané tfie‰nû a jablonû.

Domy se propadly do sklepÛ. Zahrady za-

rostly plevelem. Rodiny ãesk˘ch skláfiÛ

a brusiãÛ opustily, bez toho, Ïe by chtûly, své

domovy, skláfiské pece a brusky nedlouho po

tom, co Henlein zavelel. Nûmeãtí skláfii

zmrzli u Stalingradu. Nûktefií, co mûli ‰tûstí,

se vrátili do sv˘ch domovÛ, aby byli vzápûtí

odsunuti domÛ. Do Nûmecka.

Na jedné z dlouh˘ch vycházek se nám poda-

fiilo najít starou, pÛvodní brusírnu skla. Tak

jako na pfielomu století, manufakturním zpÛ-

sobem, postaru, brousil chlap kamenn˘mi ko-

touãi na bruskách sv˘ch otcÛ a dûdÛ kusy sk-

la do Ïádan˘ch podob. Slovo dalo slovo.

Star˘ brusiã nám poradil trasu okolo Josefova

dolu, kudy jsme se mûli dostat k rozhlednû,

na kterou jsme je‰tû nevystoupili.

Druh˘ den jsme se tam vydali. Asi po hodinû

jsme vystoupali hlubokou travou na vr‰ek

táhlého horského hfiebenu. Dole, dvû sta

metrÛ pod námi, leÏel pfiímo pfied na‰ima 

oãima ráj na zemi. Zmocnil se mne intenziv-

ní pocit radosti. Jako by se mne dotklo ‰tûstí.

Uprostfied sytû zelené louky, poseté Ïlut˘mi

teãkami pampeli‰ek, stála pohádková dfievû-

ná chaloupka. Mezi tyãemi s prádelními ‰ÀÛ-

rami, pod bíl˘mi snûhov˘mi kfiídly pol‰táfiÛ

a pefiin, pobíhaly dûti ve svûtle modr˘ch ko-

‰ilkách. Mezi pokfiikujícími pomnûnkami

krouÏily jako noãní mot˘li s ãern˘mi kfiídly

a bíl˘mi hlaviãkami fiádové sestry.

Obraz ‰tûstí, zarámovan˘ do plotu z dfievû-

n˘ch planûk.

Sestoupili jsme dolÛ. Dûti na druhé stranû

plotu se k nám zvûdavû pfiihrnuly. Ponofiil

jsem se do jejich oãí, hlubok˘ch modr˘ch

studánek, pln˘ch ãiré vody bezelstné zvûda-

vosti. Chvíli trvalo, neÏ jsem se vynofiil, na-

dechl a pochopil. Drobeãkové na druhé stra-

nû plotu jsou mentálnû postiÏení.

Husákova doba budování socialismu nesná-

‰ela na své tváfii, peãlivû upravené tlust˘m

ãerven˘m makeupem „dokonalosti“, Ïádné

skvrny. Blázni, schizofrenici, neurotici, pro-

stû v‰ichni mentálnû postiÏení, museli b˘t 

izolováni. V ohrazen˘ch domech, co nejdál

od nás „normálních“. A jen u nich, tûch „ji-

n˘ch“, mohly najít místo fiádové sestry.

Znásilnûné panny, pro které jinde nezbylo

místo, kdyÏ nechal Gottwald, truhláfi nedouk,

klá‰tery zbourat.

Tam na druhé stranû plotu jsem kromû prcha-

vého dotyku ‰tûstí pocítil závist. Vidûl jsem na

vlastní oãi ‰Èastné dûti a Ïeny, co mûly ‰tûstí

Ïít v ráji na zemi. Na správné stranû plotu.

V oáze uprostfied pou‰tû „normální“ spoleã-

nosti socialistického blázince normalizace.

Ráj uprostfied pekla. Dûti mezi mraky bíl˘ch

pefiin na zeleném nebi, mezi Ïlut˘mi hvûzda-

mi pampeli‰ek. Matky neposkvrnûné poãe-

tím, v ãerném hávu s bílou korunou na hlavû.

Mûl jsem chuÈ pfielézt plot a zÛstat. Ne‰lo to,

moje dûti se mû pevnû drÏely. Obrátili jsme

se aÏ po dlouhé chvíli. Smrákalo se. Byl ãas

návratu. âekala nás cesta domÛ, do ohrady

z planûk v‰edních dní.

Skonãila zima, pfii‰lo dal‰í jaro. Doba se

zmûnila. Mentálnû postiÏené dûti mohou Ïít

se sv˘mi rodiãi. Vznikají nové klá‰tery.

KaÏd˘ se mÛÏe svobodnû stát bezdomov-

cem. Îebrání není zakázáno. Zmizel ostnat˘

drát okolo hranic. MÛÏeme se svobodnû po-

hybovat v ohradách supermarketÛ. V‰eho je

dost. Stoupá poãet sebevraÏd. Peníze mají

moc. Moc má peníze. Stromy v Jizersk˘ch

horách jsou popáleny kysel˘mi de‰ti. Doba

se zmûnila.

V R˘mafiovû vznikl jazzov˘ klub
Vûfite nebo nevûfite, v r˘mafiovském Stfiedisku volného ãasu zahájil

ãinnost jazzov˘ klub. Jeho cílem je zpestfiit nabídku hudebních pofia-

dÛ o Ïánr, kter˘ byl doposud v R˘mafiovû zastoupen spí‰e v˘ji-

meãnû, a kter˘ má pfiitom pfiíznivce ve v‰ech generacích.

Jazzov˘ klub bude minimálnû jednou za mûsíc pofiádat

koncert, vedle jazzu chce nabídnout také alternativu ãi

folk a dal‰í spfiíznûné hudební Ïánry.

My‰lenka zaloÏit jazzov˘ klub vznikla po loÀsk˘ch ús-

pû‰n˘ch koncertech jazzové legendy Laca Dezciho

a Celuly New York ãi známého hudebníka Vladimíra

Václavka, kter˘ vystoupil s Milo‰em Dvofiáãkem. Tyto 

osobnosti budiÏ reprezentanty toho, jak˘ druh hudby chce jaz-

zov˘ klub r˘mafiovsk˘m posluchaãÛm postupnû pfiedstavovat.

Prvním pofiadem jazzového klubu byl nedávn˘ koncert jazzmana 

evropského renomé Petera Lipy. Na programu najedeme i dal‰í zvuã-

ná jména, napfi. bubeníka Pavla Fajta, Xaviera Baumaxy, v jednání je

recitál Jifiího Schmitzera. Vrcholem bude fiíjnov˘ koncert 

americké zpûvaãky Very Love, kterou doprovodí GK

Brothers Blues Band Live. NejbliÏ‰ím koncertem jaz-

zového klubu je vystoupení legendární jazzrockové

kapely Jazz Q, která v˘razn˘m zpÛsobem ovlivnila

podobu ãeské nezávislé hudební scény.

Jazzov˘ klub je otevfien v‰em fanou‰kÛm dobré hudby.

Bez podpory posluchaãÛ se jeho fungování neobejde,

stejnû jako bez pfiíznû sponzorÛ, ktefií jsou ochotni pod-

pofiit snahu pfiinést do R˘mafiova kvalitní hudební pofiady.

Podrobnosti související s programem jazzového klubu se v nejbliÏ‰í

dobû objeví na stránkách www.svcrymarov.cz/jazzclub. Johan, ZN
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Legendární Jazz Q zavítají do R˘mafiova
Dal‰í lahÛdkou v programu r˘mafiovského

jazzclubu bude koncert jazzrockové legendy,

skupiny Jazz Q, kter˘ se uskuteãní v nedûli

17. ãervna ve 20 hodin v malém sále SVâ.

Kapelu Jazz Q zaloÏili roce 1964 flétnista

Jifií Stivín a klávesista Jifií Kratochvíl. V se-

dmdesát˘ch letech, v dobû, kdy uÏ mûla ka-

pela za sebou fiadu ocenûní z evropsk˘ch jaz-

zov˘ch festivalÛ, vydávají Jazz Q spoleãnû

s rockov˘mi The Blue Effect, v jejímÏ ãele

stojí kytarista Radim Hladík, první oficiální

desku Coniunctio (1970). Tento v na‰ich ze-

mûpisn˘ch ‰ífikách ojedinûl˘ pokus o spojení

jazzu a rocku je v˘razn˘m krokem Jazz

Q k elektrifikaci. Kapelu opou‰tí Jifií Stivín

inklinující spí‰e k akustické hudbû a Martin

Kratochvíl vyráÏí s Jazz Q neomylnû do vod

avantgardního rocku a elektrického jazzu,

aby se staly stûÏejní kapelou jazzrockové 

vlny sedmdesát˘ch let.

V roce 1973 zaãíná s kapelou vystupovat

anglická bluesová zpûvaãka Joan Duggen, je-

jíÏ schopnosti v˘raznû ovlivnily první samo-

statnou desku Jazz Q Symbiosis z roku 1974.

V témÏe roce vychází Jazz Q je‰tû deska

Pozorovatelna, nahraná jiÏ dfiíve. Atmosféru

koncertÛ Jazz Q a Joan Duggan si mohou

mlad‰í pfiíznivci alespoÀ pfiibliÏnû vychutnat

na desce 1974 - 75 Live, vydané v roce 1991.

V roce 1976 vydávají Jazz Q zásadní desku

Elegie, která v mnohém pfiesáhla hranice do-

by i jazzrockového stylu. Dal‰í v˘voj kapely

pak mÛÏeme vyãíst z desek Zvûsti,

Hodokvas ãi HvûzdoÀ, které jsou spí‰e sna-

hou o spojení polyfonní evropské hudby s af-

roamerick˘m hudebním základem.

Na pódia se kapela vrátila v roce 2001 pfii

pfiíleÏitosti vydání reedice alba Pozorovatel-

na. V její sestavû dnes excelují kromû

Martina Kratochvíla kytarista Zdenûk Fi‰er,

baskytarista Pfiemysl Faukner, bubeník

Jaromír Hele‰ic a textafi, zpûvák a hráã na

foukací harmoniku Oskar Petr.

Pfiedprodej vstupenek na koncert bude zahájen

v Infocentru R˘mafiov 25. kvûtna. Johan

Tankodrom na Vûtrné
Je to uÏ rok, co jistá firma opra-

vovala inÏen˘rské sítû na Vûtr-

né. Nehledû na to, Ïe v˘mûna

potrubí trvala mnohem déle, neÏ

bylo v plánu, vypadá na‰e ulice

dodnes jako vojenské cviãi‰tû

pro dûlostfielce a tankisty. Zde je

pár fotografií, které del‰í ko-

mentáfi ani nepotfiebují.

Chci jen fiíct, Ïe tráva moÏná za

takov˘ch deset patnáct let do-

roste a trochu déle to bude trvat

poniãen˘m stromkÛm. Ale vytr-

hané dlaÏdice a kusy asfaltu se

asi samy od sebe hned tak ne-

spraví! ·tûpán Sedláãek

Pfiedprodej zaji‰Èuje Infocentrum R˘mafiov,
nám. Míru 6, R˘mafiov; tel.: 554 212 381

Foto: archiv autor ãlánku



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: KdyÏ staví‰ past z pomluv, uloví‰ ne‰tûstí. 
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Známá i neznámá v˘roãí
25. 5. Den Afriky - v˘roãí zaloÏení Organizace africké jed-

noty roku 1963
25. 5. 1907 zemfi. Jan Gebauer, jazykovûdec a literární vûdec (nar. 

8. 10. 1838) - 100. v˘roãí úmrtí

25. 5. 1937 zemfi. Karel Kramáfi, právník a politik (nar. 27. 12. 1860)

- 70. v˘roãí úmrtí

31. 5. 1892 nar. Bohuslav Reynek, malífi, grafik, básník a pfiekla-

datel (zemfi. 28. 9. 1971) - 115. v˘roãí narození

27. 5. 1942 atentát na zastupujícího fií‰ského protektora Reinharda
Heydricha - 65. v˘roãí

28. 5. Mezinárodní den poãítaãÛ, pfiipomíná se den, kdy
v roce 1950 anglick˘ matematik Alan Mathison
Turing zvefiejnil svÛj koncept umûlé inteligence

28. 5. 1942 nacisté zahájili popravy pro schvalování atentátu na
Heydricha, do 4. 7. bylo v Praze popraveno 442 osob 

- 65. v˘roãí

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku
1. 6. Mezinárodní den dûtí, slaví se od roku 1950
1. 6. 1907 nar. Jan Patoãka, filozof, estetik, pfiekladatel, historik 

(zemfi. 13. 3. 1977) - 100. v˘roãí narození

1. 6. 1942 popraven Vladislav Vanãura, spisovatel (nar. 23. 6. 1891)

- 65. v˘roãí úmrtí

2. 6. 1922 zemfi. Josef Václav Myslbek, sochafi (nar. 20. 6. 1848) 

- 85. v˘roãí úmrtí

2. 6. 1927 zemfi. Otto Gutfreund, sochafi (nar. 3. 8. 1889) - 80. v˘-

roãí úmrtí

3. 6. 1932 zemfi. Rudolf Kremliãka, malífi (nar. 19. 6. 1886) 

- 75. v˘roãí úmrtí

4. 6. Mezinárodní den boje proti násilí na dûtech, od ro-
ku 1982 (OSN)

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, slaví se od roku
1973 z rozhodnutí konference OSN o problémech Ïi-
votního prostfiedí

6. 6. 1987 zemfi. Eduard Peti‰ka, spisovatel, pfiekladatel, autor 

knih pro dûti (nar. 14. 5. 1924) - 20. v˘roãí úmrtí

7. 6. 1847 zemfi. ·ebestián Hnûvkovsk˘, národní buditel, spiso-

vatel (nar. 19. 3. 1770) - 160. v˘roãí úmrtí

7. 6. 1882 nar. Rudolf Tûsnohlídek, spisovatel a publicista (zemfi. 

12. 1. 1928) - 125. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Helena Hole‰ová ............................................................ R˘mafiov

Jana Knotková ................................................................ R˘mafiov

Luká‰ Hynek ................................................................... R˘mafiov

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

Milada Bednáfiová - R˘mafiov .............................................. 80 let

Jifiina Rybková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Ludmila ·tûpaníková - R˘mafiov ......................................... 81 let

BoÏena Kalandfiíková - R˘mafiov ......................................... 81 let

Gerlinde JankÛ - R˘mafiov .................................................... 82 let

Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov .................................................... 83 let

Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ........................................ 85 let

RÛÏena Zábranská - R˘mafiov .............................................. 85 let

Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov ......................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
ZdeÀka Hudeãková - R˘mafiov .............................................. 1919

Dobroslava Nováková - R˘mafiov .......................................... 1920

BoÏena Vávrová - Janovice .................................................... 1933

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc ãerven
• âerven ãerven˘ jako z rÛÏe kvût.

• âerven studen˘ - sedlák krãí rameny.

• V ãervnu de‰tivo a chladno zpÛsobí rok neúrodn˘ snadno.

• âervnové veãerní hfimûní - ryb a rakÛ nadûlení.

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

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

• KdyÏ pr‰í na Medarda, namokne kaÏdá brázda. (8. ãervna)

• KdyÏ na Medarda pr‰í, nebudou toho roku houby rÛst.

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

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

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Pozvánka na v˘stavu

2. - 30. ãervna - V˘stava k soutûÏi „O Cenu Karla Schinzela“
VernisáÏ se uskuteãní 2. ãervna v 16 hodin
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Kam na v˘let

Z údolí fieky Moravy ke svaté Trojici pû‰ky nebo na kole
KdyÏ se prodluÏují dny, lze podnikat jedno-

denní v˘lety i do vzdálenûj‰ích míst, v jese-

nické oblasti tfieba aÏ ke Kralickému

SnûÏníku. Tam by nás z R˘mafiova mohla

dovést i ãervenû znaãená dálková evropská

turistická trasa E3, ale to by nebyl v˘let na

jeden den. Místa kolem pohraniãních hor

Kralického SnûÏníku patfií kraji, kde zaãíná

svÛj tok fieka Morava, kde se st˘kají rozvod-

nice tfií mofií - Baltského, Severního a âer-

ného - a jehoÏ se dot˘kají i dávné ãi ménû

dávné váleãné dûjiny na‰ich zemí, po nichÏ

zÛstaly v místech pod SnûÏníkem a pfiede-

v‰ím kolem Králík památky v podobû beto-

nov˘ch pevností a partyzánsk˘ch bunkrÛ.

Hlavní moravská fieka Morava se na svou

353 km dlouhou pouÈ od pramene pod vr-

cholem Kralického SnûÏníku vydává jiÏním

smûrem hluboce zafiíznut˘m údolím, mezi

pfiíkr˘mi svahy dvou hlavních horsk˘ch

hfibetÛ kralického masivu na na‰em území.

KdyÏ se pfiiblíÏí její vody k vrchÛm Hanu‰o-

vické vrchoviny, zhruba po 15 km svého to-

ku, kde se jiÏ údolí roz‰ifiuje, obrací svÛj tok

k v˘chodu, aby pfiibliÏnû po dal‰ích sedmi

kilometrech své cesty u Hanu‰ovic pfiijala

vody fieky Krupé a v Hanu‰ovicích i vody fie-

ky Branné. V Hanu‰ovicích opût zmûní smûr

a dal‰ích 15 km teãe na jihozápad ke

Klá‰terci.

SoubûÏnû s fiekou Moravou obûma údolími

vedou silnice a Ïelezniãní tratû. Od ·umper-

ka do Hanu‰ovic je to traÈ ã. 292 ·umperk -

Krnov, z Hanu‰ovic smûrem západním Ïe-

lezniãní traÈ ã. 025 do Dolní Lipky, která po-

kraãuje dál do âech k Letohradu. Vláãek jez-

dící po této trati vyuÏívají i turisté, ktefií se

vydávají na túry do okolních hor.

Na ná‰ v˘let do severních míst Hanu‰ovické

vrchoviny pojedeme tímto vláãkem také.

Vystoupíme v Ïelezniãní stanici Podlesí, kte-

rá je od stejnojmenné obce vzdálená 3 km.

Nahoru k obci nás od silnice za tratí dovede

modfie znaãená cesta. Podlesí se do roku

1948 jmenovalo Krumperky, bylo zaloÏeno

v roce 1598, od roku 1612 bylo mûstem, od

roku 1843 pouze mûsteãkem. Má svÛj znak

i peãeÈ. Na námûstí najdeme b˘valou radnici,

nûkolik historick˘ch domÛ a morov˘ sloup.

Na horním konci obce stojí kostel sv. Mafií

Magdaleny s pozdnû barokními plastikami.

Za obcí budeme dále stoupat úvozovou ces-

tou s alejí úboãím vrchu Pohofielce k okraji

lesa, kde se k na‰í modré znaãce pfiidá i znaã-

ka ãervená. Spoleãnû potom nároãn˘m, sko-

ro pÛlkilometrov˘m stoupáním dojdou k sil-

niãce pod vrcholem Pohofielce (851 m n. m.).

Ze silniãky vpravo bez znaãení dojdeme asi

po 250 metrech k Severomoravské chatû.

Chatu, která stojí na okraji louky, odkud jsou

daleké v˘hledy smûrem ke Kralickému

SnûÏníku, postavili ãlenové nûmeckého hor-

ského spolku z Podlesí. Po válce chata zÛsta-

la prázdná, zaãátkem 60. let vyhofiela a kon-

cem 60. let byla na jejím místû postavena

chata nová, u níÏ je hfii‰tû, mal˘ bazén a ly-

Ïafisk˘ vlek. B˘vá otevfiena celoroãnû, má 

ubytovací kapacitu 60 lÛÏek a kolemjdoucí

se zde mohou obãerstvit (PrÛvodce dodává,

Ïe jen tehdy, pokud je otevfiena).

Od chaty se vrátíme zpût k rozcestí silnic,

odkud po modré znaãce dojdeme po necelém

kilometru k lovecké chatû. Za ní, za skupi-

nou lip pfii silniãce Podlesí - Bílá Voda na 

úboãí hory Jefiáb (1003 m n. m.), je poutní

místo s kaplí sv. Trojice. Zajímavá povûst,

která se o jejím vzniku zachovala, vypráví,

Ïe se tudy nûkdy v 18. století vracel z posví-

cení houslista, kterého nároãná cesta tak vy-

ãerpala, Ïe si zde pod velk˘m bukem zdfiíml.

Ale ne na dlouho. Z dfiímoty ho vyru‰ilo ja-

kési mruãení, a kdyÏ se probral, spatfiil med-

vûda. Na nic neãekal, popadl housle i v˘-

sluÏku a rychle vy‰plhal na strom. Medvûd

se v‰ak nemûl k odchodu, a tak se mil˘ mu-

zikant zaãal modlit, pak po medvûdovi házel

koláãe a nakonec mu zaãal hrát na housle.

Jeho hra pfiivedla k místu hajného, kter˘

medvûda zastfielil. Houslista potom z vdûã-

nosti za záchranu povûsil na strom obrázek

sv. Trojice. U nûj se ãasto modlívali náhodní

chodci a v roce 1786 se u obrázku ukr˘vali

obyvatelé nedalek˘ch Králík pfied prusk˘mi

vojsky. Jako díky za své zachránûní vybudo-

vali u obrázku dfievûnou kapli zasvûcenou sv.

Trojici a kaÏd˘ rok 26. ãervence se tam ko-

nala procesí. V roce 1898 byla namísto dfie-

vûné kaple postavena zdûná v pseudogotic-

kém slohu s dfievûn˘m oltáfiem nejsvûtûj‰í

Trojice. VÏdy první nedûli po svatodu‰ních

svátcích se zde koná pouÈ.

Na stromech v aleji je‰tû visí staré nezfietel-

né obrázky. V okolí kaple vyvûrá nûkolik ra-

dioaktivních pramenÛ, stejnû jako u Podlesí,

kde pr˘ mají mírnû radioaktivní vodu

i v místním vodovodu. Ke sv. Trojici vede

i cyklostezka ã. 4071 od Bílé Vody k Podlesí

a dál aÏ ke Kladskému sedlu. Od pfiehrady

Pastviny z Orlick˘ch hor sem vede cyklos-

tezka ã. 4077. My od kaple pÛjdeme lesem

silniãkou se Ïlutou znaãkou kolem radioak-

tivního pramene Rudolf asi 3 km, za místem

Lazy se na‰e cesta dostane na v˘hledov˘

hfibet k Rovince, odkud máme pfied sebou

v˘hledy k údolí fieky Moravy a smûrem

k Postfielmovu. Na‰i 16 km dlouhou túru 

ukonãíme v obci KomÀátka na Ïelezniãní za-

stávce, i kdyÏ Ïlutá znaãka vede pfies dal‰í

kopce aÏ do ·umperka.

Pfied cyklisty stojí pomûrnû nenároãn˘ v˘let.

Je potfieba se dopravit na zastávku Podlesí

(napfi. vlak ·umperk - Hanu‰ovice, Hanu‰o-

vice - Letohrad). Od nádraÏí vyjedeme po

ãervené znaãce k rozcestníku Malá Morava,

kde odboãíme vlevo a po silnici vystoupáme

pfies Vysok˘ Potok aÏ na Svatou Trojici, kde

stojí kaple sv. Trojice, cestu k ní lemuje alej

s obrázky kfiíÏové cesty. Pokraãujeme po ãer-

vené znaãce, která nás povede aÏ do ãeského

Ml˘nického Dvora. Nejprve jedeme po lesní

asfaltové, místy kamenité cestû. Jedeme po

vrstevnici západního svahu Boudy aÏ k b˘-

valé hájence U Tfií tabulí. Odtud opatrnû sjíÏ-

díme po rozbité asfaltové polní cestû pfies

Hfiebínek na Písafiovské sedlo. Na silnici od-

boãíme vpravo a po dvou stech metrech zase

vlevo na polní cestu, která nás pfiivede k dal-

‰í hájence. Nyní nás ãeká krátk˘ sjezd po ne-

udrÏované uÏ‰í lesní cestû, kterou vystfiídá

‰iroká zpevnûná cesta. Jedeme západním

svahem Spáleniska, za Osiãn˘m vrchem nás

ãervená znaãka nasmûruje ostfie doprava a po

lesní cestû sjíÏdíme k hlavní silnici v Ml˘-

nickém Dvofie. Podél Ïelezniãní zastávky

pfiijedeme ke kostelu, odtud vlevo po polní

neznaãené silniãce dorazíme aÏ do dolní ãás-

ti Heroltic. Pokraãujeme rovnû po silnici ko-

lem rezervace ra‰elini‰tû Mûkk˘ les a ‰títec-

kého nádraÏí do centra mûsta ·títy.

Ze ·títÛ jedeme po silnici úzk˘m údolím fiíã-

ky Bfiezné pfies letovisko Drozdovská Pila na

okraj Ho‰tejna, kde odboãíme doleva na ne-

znaãenou silnici do stfiedu obce. Na hradním

kopci nad Ho‰tejnem si mÛÏeme prohléd-

nout dnes jen nepatrné zbytky hradu ze 

13. století a kamenn˘ obelisk z roku 1845,

kter˘ pfiipomíná stavbu Ïelezniãní trati.

Z Ho‰tejna pojedeme údolím Moravské

Sázavy po silniãce kolem nádraÏí do

Hnûvkova - za podjezdem u rozvodny neo-

pomeÀte odboãit vlevo. Z Hnûvkova, kter˘

je s okolním svûtem propojen pouze silnicí,

po níÏ jedeme, pokraãujeme okolo nového

Ïelezniãního tunelu k zastávce Lupûné a po-

dél trati do Zábfiehu, kde mÛÏeme nasednout

na vlak a dojet zpût do ·umperku nebo zvo-

lit trasu do R˘mafiova.

Informace: PrÛvodce nejkrásnûj‰ími trasami

JeseníkÛ a PrÛvodce po âechách, Moravû

a Slezsku ãl. 9, Tucet tipÛ pro cyklisty - mûs-

to ·umperk, David Miãunek.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová
Kaple sv. Trojice

Foto: zdroj www.turistika.cz
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Mûstská knihovna
z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (6. ãást)

Na‰e dal‰í cesta vedla do hlavní-

ho mûsta Portugalska Lisabonu.

LeÏí na severním bfiehu fieky

Tejo, 17 km od Atlantiku. Má

550 tisíc obyvatel, s pfiilehl˘mi

ãástmi 2 miliony. Centrum, které

bylo r. 1755 srovnáno se zemí

zemûtfiesením, pochází v podsta-

tû z 18. století. Prohlídku jsme

zaãali z velkého parkovi‰tû ob-

klopeného krásn˘mi parky s vo-

dotrysky ve starobylé ãtvrti

Belem u fieky Tejo. Pfiedev‰ím

z tohoto místa vyplouvaly kara-

vely na své objevitelské plavby,

a kdyÏ od roku asi 1500 získal

Manuel I. vliv v Asii a Brazílii,

bohatství Portugalska rostlo.

V Belemu je to dobfie vidût.

Pfiedev‰ím jsme zde nav‰tívili

klá‰ter Jeronimos. Byl podobnû

vyzdoben jako klá‰ter v Batalze

jemn˘mi kamenn˘mi ornamenty

podloubí volnû otevfieného do

klá‰terní zahrady. Ke klá‰teru

pfiiléhá obrovsk˘ kostel Santa

Maria. Je také krásnû vyzdoben

v manuelském stylu. U vchodu

zleva je hrobka a leÏící socha

Vasca de Gamy. Na pravé stranû

je náhrobek nûjakého národního

portugalského básníka. V tomto

kostele je pohfiben i král Manuel

I. Navíc je zde umístûno muzeum

námofiních objevÛ. BohuÏel jsem

v nûm nebyl. Nedaleko kostela

na fiece nechal v letech 1515-21

Manuel I. postavit mal˘ pevnost-

ní hrádek. Je obdobnû vyzdoben

jako klá‰ter a uvnitfi je pr˘ moc

krásn˘. Ani tam jsme nebyli.

V areálu Belemu je také pomník

objevitelÛ. Nechal ho postavit

SalazarÛv reÏim r. 1967 jako

vzpomínku na námofiníky a na

v‰echny ty, ktefií se podíleli na

rychlém rozvoji Portugalska ve

vûku zámofisk˘ch objevÛ. Pa-

mátník má podobu karavely se

sochami panovníkÛ a objevitelÛ,

stojícími z v˘chodu i ze západu

jako na naklonûné rovinû. První

z nich je Jindfiich Mofieplavec,

syn Jana I. Na mofii nikdy nebyl,

ale v‰echno, co bylo spojeno s ob-

jevováním, podporoval. Dále je

zde znázornûn Vasco de Gama,

objevitel cesty okolo mysu

Dobré nadûje do Indie a dál na

v˘chod r. 1498. Byl to velk˘ ko-

fiistník, Ïenoucí se za bohatstvím,

zlatem a kofiením (hfiebíãek, pepfi,

skofiice, mu‰kátov˘ ofií‰ek). Stojí

tu i Magalhaes, objevitel cesty do

Tichého oceánu r. 1521. Je podle

nûj nazván prÛliv u JiÏní Ameri-

ky. Zemfiel na Filipínách pfii po-

tyãce s domorodci. Pedro Alva-

rez, objevitel Brazílie. Je zajíma-

vé, Ïe v Brazílii se dodnes mluví

portugalsky, i kdyÏ v‰ude okolo

se mluví ‰panûlsky. Na památníku

je celá fiada dal‰ích v˘znamn˘ch

osobností.

Zmínûné zemûtfiesení, které po-

stihlo stfied mûsta 1. listopadu 

r. 1755 dopoledne, propuklo tfii-

krát za sebou a poté následovala

vlna tsunami v˘‰ky 60 m, která

totálnû dokonãila zkázu mûsta.

Tenkrát spadlo 17 kostelÛ, v ni-

chÏ lidé právû slavili svátek

V‰ech svat˘ch. O Ïivot pfii‰lo 

15 tisíc lidí.

Je‰tû ani nedoznûly poslední

otfiesy pÛdy, kdyÏ ministersk˘

pfiedseda Josefa I. Pombal pro-

hlásil: „Pohfibûte mrtvé a nakrm-

te Ïivé.“ Nastolil pofiádek a pus-

til se do plánÛ obnovy mûsta mo-

dernû pravoúhl˘mi ulicemi.

Obnova trvala nûkolik rokÛ.

Dodnes je to dobfie patrné. Po té-

to události dal Josef I. Pombalo-

vi neomezenou moc, tak mu dÛ-

vûfioval. KdyÏ král umfiel, nové

kralovninû moci se Pombal z nû-

jakého dÛvodu znelíbil. Byl od-

souzen k domácímu vûzení, kde

ve stáfií zemfiel.

Pfied vstupem do obnovené ãtvr-

ti je u fieky Tejo velké námûstí

Prado de Comercio, na kterém

stojí velká socha Josefa I. na ko-

ni. Hned na severní stranû je tri-

umfální oblouk, bohatû a krásnû

sochafisky vyzdoben˘ (jen o tro-

chu men‰í neÏ ten v PafiíÏi). Za

tímto obloukem je pû‰í zóna se

spoustou mal˘ch restaurací, ob-

chÛdkÛ, rÛzn˘ch kanceláfií, lavi-

ãek, krásnou zelení, pouliãními

malífii a lidmi, ktefií nûkam spû-

chají. Dále následuje jedno ná-

mûstí za druh˘m, kaÏdé má svou

dlouhou a bohatou historii.

Nûkteré jsou svûdky událostí,

které ovlivnily politickou situaci

v celé zemi.

Nedaleko této ru‰né ãtvrti je vy-

v˘‰enina s maursk˘m hradem.

Vedou k nûmu úzké kfiivolaké 

Lisabon, klá‰ter, v˘zdoba v manuelském stylu, klá‰terní vnitfiní za-
hrada

Lisabon, klá‰ter, katedrála a muzeum

Lisabon, kostel sv. Antonia, kam chodili námofiníci, neÏ vyplouvali na
mofie

Évora, sloupovité zbytky fiímské svatynû, dfiíve zasvûcené bohyni
Dianû
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uliãky, ãasto s dlouh˘mi scho-

di‰ti. Po stranách jsou staré

om‰elé domky s nízk˘mi balko-

ny, ze kter˘ch do uliãek visí prá-

dlo. Jsou ãasto pfiizdobené kvûti-

nami a okrasn˘mi stromky a ke-

fii v rÛzn˘ch nádobách, ty stojí

i u dvefií na ulici. V‰echna okna

jsou velice maliãká.

Stojí zde i stará katedrála sv.

Antonína z 15. stol. Nav‰tûvo-

vali ji námofiníci, ktefií se chysta-

li na mofie. Na úplném vr‰ku mûl

král Alfons, poté co byli r. 1147

Maurové vyhnáni, urãit˘ ãas

svoje sídlo. Pozdûji v˘znam hra-

du pominul a hrad chátral aÏ do

r. 1938, kdy ho SalazarÛv reÏim

opravil a pfiemûnil v místo odpo-

ãinku a klidu. Jsou tu malé res-

taurace, laviãky, dlouhé chodní-

ky na procházky. Z hradeb je

krásn˘ v˘hled na mûsto. Dalo by

se tam pob˘t tfieba cel˘ den.

Zpût dolÛ jsme ‰li pfiibliÏnû stej-

nou romantickou cestou. UÏ

jsme byli z toho celodenního

chození unavení. V autobuse

jsme odpoãívali. Bylo uÏ pozdní

odpoledne, kdyÏ jsme odjíÏdûli

z Lisabonu. PfiejíÏdûli jsme pfies

fieku Tejo po obrovském, 2 km

dlouhém a 60 m vysokém, visu-

tém mostû, jenÏ byl dostavûn 

r. 1966. Nejdfiíve se jmenoval

SalazarÛv a nyní po karafiátové

revoluci v r. 1974 se naz˘vá

most 25. dubna. Karafiátová re-

voluce se tak jmenuje proto, Ïe

pfii pfievratu studenti dávali vojá-

kÛm do pu‰ek karafiáty. Tehdy

mladí dÛstojníci provedli dal‰í

státní pfievrat a pfiekvapivû uspo-

fiádali fiádné demokratické volby.

Zvolen˘m zástupcÛm pak pfieda-

li moc. Od té doby je v Portu-

galsku demokracie.

Na úpatí jiÏní strany mostu je 

82 m vysok˘ podstavec a na nûm

28 m vysoká socha JeÏí‰e Krista

s rozpaÏen˘ma rukama. Tento

pomník je ‰iroko daleko vidût.

Pfii opou‰tûní mostu jsem je‰tû

zahlédl star˘ viadukt z 18. stol.,

kter˘m se do mûsta dfiíve pfiivá-

dûla voda z aÏ 58kilometrové

vzdálenosti. Nejvy‰‰í oblouk do-

sahuje v˘‰ky 65 m. Je to staveb-

ní památka.

Posledním portugalsk˘m mûs-

tem, které jsme nav‰tívili, bylo

mûsto Évora. LeÏí uÏ hluboko ve

vnitrozemí na jihu Portugalska.

ZaloÏili ho ¤ímané. Po nich tam

zbyly sloupovité zbytky chrámu

zasvûceného bohyni Dianû. AÏ

do r. 1870 slouÏil jako zbrojnice,

divadlo, jatka. Pamatuji se je‰tû

na zbytky fiímsk˘ch hradeb.

Stfiedovûké jsou zachovalé. Bylo

jich potfieba. Mûsto nûkolikrát

napadli ·panûlé. Je tam stará ka-

tedrála, stavûla se od roku 47

a dostavûna byla r. 1204. Dvû vû-

Ïe jsou soumûrné, ale okna a dal-

‰í prvky jsou nesourodé. Chtûli

jsme se podívat na pár minut do-

vnitfi, ale kdyÏ se zjistilo, Ïe se

musí platit, nikdo tam ne‰el.

V kfiivolak˘ch uliãkách staré

ãásti bylo plno restaurací, ob-

chÛdkÛ se suven˘ry atd. Ve mûs-

tû byla stará ka‰na z r. 1571, vo-

dou byla napájena ze starého vi-

aduktu. Byla to pûkná procház-

ka. Nakonec jsme vidûli je‰tû

klá‰ter s kostelem sv. Antonína

a kostnicí. Té na‰í v Kutné Hofie

se nemohla rovnat. Na zpáteãní

cestû jsme ‰li okolo starobylé

univerzity. Historická ãást mûsta

je od r. 1986 chránûna organiza-

cí UNESCO.

Na jihu Portugalska se nejvíc na

svûtû pûstuje korkov˘ dub. KÛra

z tohoto stromu je nemûnná, vo-

dotûsná, izolaãní atd. Odebírá se

v létû nejménû 25let˘m stromÛm

a pak po dal‰ích 10 letech.

Nechává se na hromadû su‰it 

10 - 20 mûsícÛ. Potom se musí

kÛra vafiit za nûkolikeré v˘mûny

varného roztoku. Nakonec se

musí dÛkladnû vydesinfikovat,

aby se tfieba víno od zátek neka-

zilo. Zátky se vykrajují strojovû.

Je z toho velk˘ odpad, ale i ten

se zpracovává na dal‰í v˘robky,

tfieba na podlahové krytiny.

Dále jsme uÏ jeli znovu do

·panûlska, tentokrát do jiÏního.

Kdybychom si nemuseli mûnit

ãas na hodinkách, ani bych si

moÏná hned nev‰iml hranice.

Pas po nás nikdo nechtûl.

Cesta vedla dále na v˘chod do

mûsta Merida. Na to mûsto jsme

mûli jen málo ãasu, pfiesto jsme

jako obvykle vidûli to hlavní.

Byla to fiímská kolonie, zaloÏená

r. 25 za císafie Augusta. V úz-

k˘ch uliãkách bylo vidût spoustu

obchodÛ a lidí, ktefií nûkam spû-

chali. Zaznamenal jsem nûkolik

námûstí s historick˘mi objekty,

ale uÏ ani nevím, jak se jmeno-

valy. To, co mi utkvûlo v pamûti,

bylo hlavnû fiímské divadlo.

Trochu rekonstruované. Hned

vedle byl amfiteátr pro gladiá-

torské hry pro 15 tisíc divákÛ.

Dobfie bylo vidût místa, kam se

umisÈovala dravá zvûfi. Nedaleko

stála i fiímská vila s muzeem.

Na kraji mûsta byl je‰tû dal‰í

amfiteátr pro závody tfií spfieÏení

s vozy. O kus dál byly mohutné

sloupovité zbytky Ïulového

Dianina chrámu. Bylo vidût, Ïe

se v nûm provádí rÛzné vyko-

Évora, námûstí s ka‰nou

Merida, moderní most pfies fieku Guadinu

Merida, fiímské divadlo

Merida, amfiteátr pro gladiátorské hry
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Obû moderní pily, bedfiichovská i staroveská,

stály na koneãné stanici v˘konn˘ch lesních

Ïeleznic, jeÏ kulatinu dováÏely aÏ do podni-

kÛ. Úzkokolejné lesní dráhy mûly velk˘ v˘-

znam pro svoz vytûÏeného dfieva k pilám

v dobû, kdy neexistovaly dostateãné doprav-

ní prostfiedky pohánûné dieslov˘m ãi benzi-

nov˘m pohonem, a byly ve své dobû velmi

v˘znamn˘m technick˘m zafiízením harra-

chovsk˘ch janovick˘ch lesÛ od poloviny 

90. let 19. stol.

Je‰tû dnes mÛÏeme nalézt na nûkolika mís-

tech u Staré Vsi zbytky kolejí harrachovské

dráÏky, ale ãastûji dobfie umístûné násypy,

mostky a záseky do úboãí, po nichÏ se ply-

nule zásoboval provoz nedaleké pily. Navíc

se jednalo o skládací zafiízení pfienosné, jeÏ

se mohlo podle potfieby pfiekládat na jiná

místa. Zájemci o lesní dráÏky dodnes nav‰tû-

vují její zbytky s posvátnou úctou a jejich

torzo by mûlo b˘t chránûno jako technická

památka.

Îeleznice typu Dolberg zahájily provoz roku

1892 a byly vybudovány zásluhou lesmistra

Rudolfa Riegera. Lesní dráha v okolí Staré

Vsi mûla dvû vûtve. První vedla kolem

Stfiíbrného potoka v délce 1694 m a na ni

pfied Jánsk˘m potokem navazovala dal‰í.

Táhla se podél bfiehu Kluãského potoka

(Klausenbachu) dokonce cel˘ch 4210 m s od-

boãkou k západu. Pfiekraãovala císafiskou sil-

nici R˘mafiov - ·umperk do lesÛ smûrem na

západ od ní.

Staroveské dráÏky dosahovaly revírÛ staro-

veského, ale i Ïìárského. Lesní dráha dál ob-

starávala dopravu kulatiny z vût‰í ãásti roz-

sáhlého revíru Rab‰tejn, ale pfiedev‰ím

Ferdinandova. Vedla v délce

3300 m údolím podél Ferdi-

nandovského potoka. Pro traÈ

se budovaly podle momentál-

ní potfieby dokonale uprave-

né stezky se svr‰kem o ‰ífii 

3 m. TraÈ sledující pozvolna

terénní klesání k pile vyuÏí-

vala s velkou v˘hodou pfiiro-

zené gravitace pfii nevelké

spotfiebû energie. V zimû se

pak prostoru pro traÈ uÏívalo

ke svozu dfieva na saních.

Vláãek tvofiilo aÏ 16 vozíkÛ,

pfiiãemÏ na jeden se nakláda-

ly zhruba 4 m3 kulatiny (cel˘

vláãek pfievezl zhruba kolem 70 m3 dfieva).

KaÏd˘ vozík mûl svého fiidiãe a zároveÀ brz-

dafie s klikovou brzdou a jel samostatnû

v patfiiãném odstupu, aby nedo‰lo ke sráÏce.

Vagóny jely samospádem. Na vytahování

vozíkÛ do kopcÛ a jízdu po rovinû se uÏívali

konû, pro nûÏ byla upravena po vnitfiní stra-

nû kolejí dostateãnû ‰iroká stezka (0,75 m).

Lesní dráhy slouÏily aÏ do 50. let 20. století,

janovická byla naposledy v provozu roku

1948.

Od 16. století do roku 1902 se dfievo dopra-

vovalo téÏ upravenou vodní cestou se sousta-

vou rybníãkÛ - klausÛ, jejichÏ hrázky jsou

je‰tû patrné na Moravici ãi poblíÏ Îìárského

Potoka (Klause, od toho Klausenbach - nyní

Kluãovsk˘ potok). Do koryta kanálu se na-

házela kulatina a otevfiela stavidla, zesílen˘

proud vody pak vÏdy dopravil postupnû ná-

klad k dal‰ím rybníãkÛm aÏ do niÏ‰ích po-

loh. Plnûní rybníãku po vypu‰tûní trvalo

zhruba 8 - 12 hodin, potom se stavidlo otev-

fielo a pfiipravení dûlníci zaãali intenzivnû

vhazovat do toku s asi hodinu zv˘‰enou hla-

dinou dfievo. Pak bylo nutno stavidlo uzavfiít

a nádrÏ se opût pomalu plnila.

Plávky na janovickém panství patfiily k nej-

v˘znamnûj‰ím v Jeseníkách. Z rab‰tejnského

revíru se plavilo dfiíví po Dlouhé vodû do

Oskavy a zprava po Ferdinandovském poto-

ce. Od Îìárského Potoka se dfievo plavilo po

Kluãovském potoce (Klausenbachu) a Stfií-

brném potoce do Staré Vsi. Pozdûji uÏ pláv-

ky nestaãily stále vy‰‰í poptávce po uÏitko-

vém dfievu a zanikly.

Kromû toho vznikala od poloviny 19. století

uÏiteãná síÈ lesních silnic pro koÀské potahy

i v odlehl˘ch ãástech zemû, jako bylo Jese-

nicko. Nové dopravní prostfiedky neslouÏily

jen k tûÏbû, ale i k rychlému odstraÀování

kalamitních dfievin. I pfii promy‰lené stavbû

sítû lesních silniãních komunikací stál vyni-

kající harrachovsk˘ ekonom, lesmistr Rudolf

Rieger. Mgr. Jifií Karel

Jak se na Janovicku sváÏelo dfievo z hrabûcích lesÛ

Z historie

pávky ãi rekonstrukce. Nejvíc se

mi v‰ak líbil fiímsk˘ most 

z 1. stol. pfi. n. l. pfies velkou fieku

Guadianu. Je 739 m dlouh˘, 

s 60 oblouky. Dobfie zachoval˘.

Umím si pfiedstavit, jak hrdé legie

s prapory vjíÏdí pfies tento most

do opevnûného mûsta s nûkolika

branami. PoblíÏ je triumfální ob-

louk. Nûkolik stovek metrÛ dál je

velk˘ moderní most, kudy do

souãasného mûsta vjíÏdûjí auta.

O trochu pozdûji jsem si staãil je‰-

tû poznamenat: Ve stfiedovûku

tento kraj patfiil mezi nejchud‰í

oblasti ·panûlska. âasto se stáva-

lo, Ïe lidi materiální zoufalství do-

hnalo k tomu, aby hledali ‰tûstí ve

svûtû. Ty nejodváÏnûj‰í z nich

k adrenalinovému zpÛsobu Ïivota

podle dne‰ních mûfiítek. Nikolás

de Ovando byl v roce 1501 jme-

nován guvernérem Indie. Roku

1504 se do svûta vydal Hermán

Cortéz, aby pozdûji zlikvidoval

mocnou fií‰i AztékÛ. Francisco

Pizarro, dal‰í krvav˘ hrdina, kter˘

dobyl fií‰i InkÛ. Francisco de

Orellana, také pocházející z toho-

to kraje, objevil Amazonku. Dá se

fiíci, Ïe tato oblast je kolébkou ob-

jevitelÛ. (Dokonãení pfií‰tû)

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

Merida, fiímsk˘ most 739 m dlouh˘ s 60 oblouky je z 1. stol. p.n.l.
Fota: Jifií Strako‰
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recenze

O lásce a jin˘ch bûsech
Titul románu Gabriela Garcíi

Márqueze vystihuje velmi trefnû

povahu tohoto lidského citu, kdyÏ

mu upírá ve‰kerou idyliãnost a fia-

dí jej k démonÛm. âím jin˘m neÏ

bûsem je opravdová, osudová,

spalující láska, která odedávna

pfiitahuje umûlce, kterou filosofo-

vé tak rádi definují a v‰ichni 

ostatní touÏí alespoÀ jednou pro-

Ïít, byÈ na vlastní nebezpeãí.

Divadelních pfiedstavení je v R˘-

mafiovû bûhem roku jako ‰afrá-

nu; jedinou stálicí je místní 

ochotnick˘ spolek Mahen se

sv˘mi dvûma hrami za sezónu.

Zpestfiením zbylého vzducho-

prázdna jsou sporadická vystou-

pení hostujících divadel, která

pfii sv˘ch zájezdech nabídnou tu

veselou pohádku pro dûti, tu

stejnû veselou komedii pro do-

spûlé, zkrátka to, co se v‰eobec-

nû povaÏuje za nejpfiitaÏlivûj‰í

artikl a co ostatnû tvofií i typick˘

repertoár r˘mafiovsk˘ch ochotní-

kÛ. O to vût‰í pozornost pak pfii-

táhnou hry „z jiného soudku“,

které se obãas objeví na progra-

mu jako blesk z ãistého nebe -

vzpomeÀme neobarokní opery

Víta Zouhara a Tomá‰e Hanzlí-

ka, které pfied pár lety plnily ka-

pli V Lipkách.

Shodou okolností se podobn˘

„pfiírodní úkaz“ odehrál i letos,

bûhem dvou kvûtnov˘ch veãerÛ.

Ve ãtvrtek 10. 5. se na jevi‰ti

mûstského kina hrála Chvilková
slabost Donalda Churchilla

v provedení Divadla Radka

Brzobohatého, o den pozdûji se

na prknech koncertního sálu

ZU· konala premiéra hry Lás-
kou posedlí Sama Sheparda, kte-

rou nastudovali Ïáci literárnû-

dramatického oboru. Na první

pohled zcela nesrovnatelná pfied-

stavení mûla velmi mnoho spo-

leãného.

Obû hry, tfiebas zcela jin˘m zpÛ-

sobem, vypráví o tomtéÏ - o lás-

ce a jin˘ch bûsech, jeÏ ji cit pro-

vázejí. Chvilková slabost s vti-

pem, ale pfiitom zcela váÏnû po-

jednává o krizi stfiedního vûku,

o kfiiÏovatkách, na nichÏ se oci-

tají lidé kolem padesátky, v mo-

mentû, kdy jejich dûti dospívají

a opou‰tûjí rodinné hnízdo, kdy

se ze vztahu dvou lidí dávno vy-

tratila vá‰eÀ i romantika a kdy je

snad moÏno zaãít znovu. Roz-

vodová situace, notoricky známá

z pfieváÏné vût‰iny manÏelství, je

ve Chvilkové slabosti zobrazena

poanglicku, s lehkou nadsázkou,

a pfiesto se v‰ím - se v‰emi bûsy -

co k tomu patfií.

Audrey (Hana Maciuchová)

a Tony (Radoslav Brzobohat˘)

jsou rozvedení manÏelé, ktefií

stojí na prahu nov˘ch vztahÛ, ale

pfiesto stále (a neradi) cítí pouto,

jeÏ je k sobû svazuje. Setkávají

se v letním bytû, aby si rozdûlili

nábytek, ve skuteãnosti v‰ak

proto, aby znova proprali své

‰pinavé prádlo. Z briskních slov-

ních pfiestfielek postupnû vyvstá-

vá obraz jejich manÏelství, napl-

nûného nevûrou, alkoholismem

a dal‰ími slabostmi Tonyho, ale

také únavou, lhostejností a rezig-

nací Audrey. V‰echno se zdá

ztraceno, Tony má mladou Ïenu,

která navíc právû porodí dítû,

Audrey má pfied svatbou s no-

v˘m pfiítelem. Do hry ale vstou-

pí dospívající dcera Lucy (v R˘-

mafiovû ji hrála nepfiíli‰ známá

Katefiina Velebová), která se stá-

le snaÏí své rodiãe svést dohro-

mady. Ta také nakonec zapÛsobí

jako povûstn˘ deus ex machina,

kdyÏ matce prozradí pravou po-

vahu otcova vztahu a pomÛÏe

tak obûma pfiiznat si, Ïe se na-

vzájem stále milují.

Donald Churchill (1930 - 1991)

vystavûl svou hru jako konver-

zaãní komedii, v níÏ nechybí ko-

mické situace, ale ani váÏné té-

ma ze Ïivota. Láska jako neustá-

l˘ boj kdo s koho, jako souboj

pohlaví, jako válka dvou nejbliÏ-

‰ích lidí, z níÏ vítûzové vycháze-

jí paradoxnû pfiemoÏeni svou

„chvilkovou slabostí“, je spojena

s bûsy Ïárlivosti, jedovatosti

a v˘ãitek, a to i v pfiípadû, Ïe ja-

ko v Churchillovû hfie vede k pfií-

mûfií (happyend totiÏ ve skuteã-

né lásce nikdy nenastane). Pro

Hanu Maciuchovou a Radoslava

Brzobohatého byla Chvilková
slabost v reÏii Jana Buriana pfií-

leÏitostí pro opravdov˘ hereck˘

koncert (v˘kon Katefiiny Vele-

bové coby pubescentky-zachrán-

kynû tolik pfiesvûdãiv˘ nebyl, ale

nebyl ani kazem na kráse).

R˘mafiovsk˘ divák mûl po dlou-

hé dobû zase moÏnost vidût kva-

litní pfiedstavení se ‰piãkov˘mi

hereck˘mi v˘kony a smyslupl-

n˘m pfiíbûhem.

O nûco mlad‰í ChurchillÛv zá-

mofisk˘ kolega Sam Shepard

(1943), stejnû jako on nejen au-

tor, ale také v˘born˘ herec, zpra-

coval téma osudové lásky po

svém v jedné ze sv˘ch nejúspû‰-

nûj‰ích her Láskou posedlí (byla

i zfilmována). Narozdíl od brit-

ského dramatika neumístil dûj

do úhledného letního bytu pfií-

slu‰níkÛ stfiední vrstvy, ale do

motelového pokoje kdesi na jihu

Spojen˘ch státÛ. Hlavními akté-

ry v souladu s tím uãinil ãleny

ménû prestiÏních kruhÛ, „kovbo-

je“ Eddieho a May, která pracuje

v motelové kuchyni. Také tato

dvojice se setkává po nûkolika

letech a i jejich setkání je plné

bolestn˘ch vzpomínek, v nichÏ

hraje roli nevûra, alkohol a ztrá-

ta iluzí, a navíc jedno tragické

tajemství.

Eddie (Luká‰ Adam) pfiijíÏdí

k May (Ludmila Ondra‰íková),

kterou kdysi opustil, aby ji zno-

vu pfiesvûdãil, Ïe ji miluje, a od-

vedl s sebou. May ale chce zaãít

nov˘ Ïivot, v pokoji ãeká na pfií-

tele Martina (Marek âermák).

Plach˘, slovy May jemnocitn˘

Martin se posléze stává kataly-

zátorem v‰ech vá‰ní a bûsÛ, jeÏ

ovládají osudov˘ vztah Eddieho

a May. Ti dva, neustále k sobû

vábeni a znovu od sebe odpuzo-

váni, pfied Martinem postupnû

odhalí celou temnou stránku své

spoleãné minulosti. Jsou totiÏ

nejen dávn˘mi milenci, ale i ne-

vlastními sourozenci a souãasnû

potomky vraÏedkynû a její obûti.

V místnosti je pfiítomna i ãtvrtá

osoba, ne zcela jasnû definovaná

postava Starce (Vratislav Koneã-

n˘). Stafiec, snad duch, snad hlas

svûdomí obou protagonistÛ, se

ukáÏe b˘t otcem Eddieho a May,

kter˘ díky své nezvladatelné

touze nevûdomky zniãil i jejich

Ïivot. Stafiec vná‰í do pfiíbûhu

prvek iracionality, vstupuje do

nûj se zdánlivû odvûcn˘mi vzpo-

mínkami, které dotváfií obraz za-

pomenuté historie jeho nefiestné
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rozhovor

lásky ke dvûma Ïenám i dûdiãné-

ho hfiíchu, kter˘ pfienesl na poko-

lení sv˘ch dûtí. Jak se ukáÏe

v závûru, Stafiec, byÈ osoba evi-

dentnû z jiného svûta, není v‰e-

vûdoucí a nemá sílu do dûje za-

sáhnout. Jeho nevyjasnûná exi-

stence i role v pfiíbûhu diváka

zneklidÀuje, Stafiec zároveÀ na-

stoluje klíãovou otázku o tom,

zda není lépe Ïít se svou láskou

ve svûtû, kter˘ si vysníme, neÏ

v tom reálném.

O poznání tragiãtûj‰í a surovûj‰í

pfiíbûh Sama Sheparda zpracová-

vá de facto totéÏ téma jako uhla-

zenûj‰í komedie Donalda Chur-

chilla, téma lásky a její zniãující

síly, která ovládá lidské jednání

a zároveÀ naplÀuje Ïivot aÏ zbû-

silou intenzitou. Shepardova hra,

v níÏ mimochodem v 80. letech

na Broadwayi exceloval zaãína-

jící Bruce Willis, se podobnû ja-

ko Churchillova Chvilková sla-
bost odehrává v omezeném pro-

storu (pfiíleÏitost pro rozvinutí

ponorkové atmosféry) a s ome-

zen˘m poãtem jednajících po-

stav. Ve‰kerá tíha zodpovûdnosti

za vyprávûn˘ pfiíbûh tak leÏí na

v˘konech hercÛ. Pro Ïáky lite-

rárnû-dramatického oboru ZU·

to byla tûÏká zkou‰ka, trojice

mlad˘ch hercÛ, kterou doplnil

nestor r˘mafiovsk˘ch ochotníkÛ,

se v‰ak s nelehkou v˘zvou po-

prala opravdu se ctí.

ReÏisérka hry a vedoucí drama-

tického oboru Silvie Jablonãí-

ková zvolila pro leto‰ní ‰kolní

rok pfiípravu celoveãerního pfied-

stavení poprvé. „Îáci uÏ dlouho
chtûli udûlat divadelní hru, ale
já jsem dlouho hledala pfiíbûh,
kter˘ by stál za to. Vloni Helena
Chlebcová absolvovala s mono-
logem ze hry Láskou posedlí.
Zaujal mû, sehnala jsem si cel˘
scénáfi, a kdyÏ jsem si ho pfieãet-
la, vûdûla jsem, Ïe je to ono,“ fií-

ká reÏisérka. Podobnû vybírala

i hudbu (ústfiední melodií hry je

úryvek z písnû A Hole kapely

One Minute Silence), dokud ne-

mûla jistotu, Ïe pfiesnû vystihuje

její zámûr. Na otázku, proã zvo-

lila tak tûÏkou dramatickou lát-

ku, odpovídá: „Myslím, Ïe je to
siln˘ pfiíbûh, kter˘ diváka donutí
pfiem˘‰let. Navíc pro moje Ïáky
to byla dobrá prÛprava, museli
se pfiekonat a udûlat nûco, co

je‰tû nikdy nezkusili.“ Nespornû

nejlep‰í a nejpfiesvûdãivûj‰í byla

May Ludmily Ondra‰íkové. Na

jejím v˘konu byl stejnû jako na

Luká‰i Adamovi v roli Eddieho

patrn˘ pokrok, kter˘ bûhem prá-

ce na hfie udûlali.

Silvie Jablonãíková chce s pfied-

stavením vystoupit i mimo R˘-

mafiov, uvaÏuje dokonce o úãasti

na nûkteré celorepublikové pfie-

hlídce divadelních souborÛ.

V R˘mafiovû budou její Ïáci le-

tos vystupovat je‰tû v rámci pro-

jektu Afrika (20. 6.), pfiedvedou

pásmo scének pfii náboru nov˘ch

ÏákÛ (21. a 22. 6.) a v nûkolika

vystoupeních pro matefiské ‰koly

(22. 5. a 13. 6.). Pro pfií‰tí ‰kolní

rok reÏisérka plánuje práci na

stínovém divadle. ZN

Zpovûì principála Radka Brzobohatého
Jedním z velk˘ch snÛ Radka Brzobohatého, ‰éfa stejnojmenného praÏského divadla, bylo zahrát si roli Cyrana. Dvakrát se mu to nepovedlo a podle nûj uÏ na
to dnes nemá vûk. Pfied pfiedstavením hry Chvilková slabost (10. 5.) poskytl Radek Brzobohat˘ redakci R˘mafiovského horizontu exkluzivní rozhovor.

R˘mafiov‰tí diváci vás mohli na-
posled vidût v pfiedstavení Zlaté je-
zero s paní Kvûtou Fialovou.
Dnes veãer se pfiedstavíte v Chvil-
kové slabosti. ZaÏil jste sám nûkdy
v Ïivotû podobnou situaci, jaká se
odehrává v této hfie?

S mou Ïenou, se kterou Ïiji se-

dmadvacet let, se mi podobná situ-

ace v manÏelství nepfiihodila. Od

sv˘ch pfiátel a kamarádÛ v‰ak vím,

Ïe situace, která se odehrává v té-

to hfie, je v Ïivotû pomûrnû ãast˘m

jevem. Autor hry Donald Chur-

chill byl nejen vynikající spisova-

tel, ale i herec. Zemfiel teprve pfied

nûkolika lety. Jednou nás v diva-

dle nav‰tívila jeho dcera, která je

také hereãka, a prohlásila, Ïe tato

hra je vlastnû o jeho Ïivotû.

Která role je vám ve va‰em sou-
ãasném repertoáru nejbliÏ‰í nebo
které pfiedstavení je pro vás nû-
ãím víc neÏ jen pouhou odehra-
nou inscenací?
TûÏko fiíct, nedûlám mezi rolemi

Ïádné rozdíly. Role, které hraji, se

snaÏím vybírat. A nejen v divadle,

ale i v televizi, ve filmu nebo

v rozhlase. Ale pfiece jen jedna mi

pfiirostla k srdci. JiÏ del‰í dobu

hrajeme inscenaci Dva na smeti‰-

ti, kterou napsal pÛvodnû Míra

Horníãek, my jsme si ji pak tro-

chu upravili a odehráli jsme za

poslední dvû sezóny asi sto dvacet

repríz. Hraji v ní se sv˘m synem

Ondrou, kter˘ ztvárÀuje klavíris-

tu, coÏ je právû ta jedna z dopsa-

n˘ch rolí, a také se svou dlouhole-

tou kolegyní Hankou Maciucho-

vou, se kterou se známe jiÏ léta.

Hráli jsme spolu je‰tû na Vino-

hradech, cítíme se na jevi‰ti jako

dobfií partnefii, nemusíme si nic fií-

kat, staãí náznak a uÏ víme. Tato

hra je pro mû velice pfiíjemná zá-

leÏitost.

Kter˘ ze souãasn˘ch autorÛ nebo
klasikÛ vás oslovuje nejvíce?
¤ekl byste o sobû, Ïe jste spí‰ he-
rec váÏnûj‰ích rolí, nebo pfiijmete
rád i roli v komediálních hrách?
Souãasn˘ch autorÛ je velmi málo,

témûfi nikdo. Mohu se zmínit na-

pfiíklad o Jirkovi Hubaãovi, je to

chlapec star‰í neÏ já a je vynikají-

cí. Velice si váÏím anglické drama-

tické literatury, která je v˘borná,

zejména v té komediální rovinû,

potom francouzská a nûkterá ame-

rická literatura. A co se t˘ãe herec-

kého ‰uplíku? Jak fiíkávali mí uãi-

telé na divadelní fakultû, coÏ byli

Ladislav Pe‰ek a Jirka Plach˘, he-

rec, kter˘ hraje tragické vûci, musí

umût taky komediální vûci, jinak je

to herec na pendrek. Byli samo-

zfiejmû herecké v˘jimky, napfiíklad

Vlasta Burian nebo Láìa Men‰ík,

i kdyÏ ten taky hrál ve váÏnûj‰ích

rolích. Já jsem v Ïivotû hrál vût‰i-

nou v tûch hrdinsk˘ch a tragick˘ch

hrách, uÏ ménû v komediích. Mûl

jsem také ‰tûstí na klasiku, která se

uÏ dnes moc nenosí. âasto se hrál

Wilde, Shakespeare, Moliére. A to

byla, paneãku, ‰kola! Dneska vi-

dím, Ïe to ty mlad˘ lidi neumûj. Je

pro nû i velkej kum‰t chodit tfieba

ve fraku.

Jak to bylo vlastnû s tím va‰ím
nesplnûn˘m pfiáním zahrát si
Cyrana?
Táta mûl velikou knihovnu, uÏ ja-

ko kluk jsem si, tu‰ím v patnácti,

pfieãetl Cyrana a jen tak ze zájmu

se nauãil ver‰e zpamûti. Moc jsem

touÏil zahrát si tuto postavu. KdyÏ

jsem pÛsobil v libeÀském divadle,

obsadil mû reÏisér Václav

Lohnisk˘ do Cyrana, jenÏe to mi

bylo asi jedenatfiicet a cítil jsem se

na tuto vysnûnou roli mlad˘.

Nevyzrál˘. Va‰ek se zlobil, ale

pak mû pochopil. Tuhle postavu

musíte mít v sobû, vyzrát k ní.

Dal‰í nabídka pfii‰la v Divadle na

Vinohradech, dostal jsem ji k pa-

desátinám. JenÏe reÏisér Franti‰ek

·tûpánek dostal uprostfied zkou-

‰ek tûÏk˘ infarkt a o Cyrana jsem

pfii‰el podruhé. A dneska uÏ je pro

mne tato role pasé (smûje se).
Jak ãasto vyjíÏdíte za sv˘mi divá-
ky po vlastech ãesk˘ch? ZáleÏí to
jen na nasmlouvan˘ch pfiedsta-
veních nebo máte i své vlastní he-
recké iniciativy?
Tím, Ïe na‰e divadlo je divadlo

rodinné a o zájezdy se stará ob-

chodní oddûlení a dûvãata, která

mají k divadlu vztah, vyfiizují jed-

notlivé objednávky, tak tady tato

záleÏitost jde tak trochu mimo

mû. JelikoÏ pocházím z Vala‰ska,

z venkova, tak mám k divákÛm

men‰ích mûst nejen vfiel˘ vztah,

ale já je doslova ctím. Vyrostl

jsem ve Vala‰ském Mezifiíãí, coÏ
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bylo velice kulturní mûsto. Tam

jsem také v deseti letech zaãal

hrát. Byli tam skvûlí muzikanti,

herci, malífii. Velmi dobfie tam

fungovaly tfii herecké ochotnické

soubory, a dokonce jedna ochot-

nická filharmonie. TakÏe z toho

plyne, Ïe diváci men‰ích mûst,

obzvlá‰È, kdyÏ je tam napfiíklad

divadelní tradice, jsou daleko

vstfiícnûj‰í, vnímavûj‰í neÏ napfií-

klad v Praze. Proto v podstatû

v‰ichni jezdíme rádi na takovéto

divadelní scény do âech, na tûch

moravsk˘ch mi záleÏí je‰tû víc

(dodává opût se smíchem).
Diváci vás mohou vidût v televiz-
ním seriálu Ulice, hrajete je‰tû
v Karlínû, v Pardubicích, jste te-
dy pomûrnû velmi vytíÏen˘, pfie-
sto se zeptám, jakou novou hru,
pfiípadnû film, v souãasné dobû
pfiipravujete? Údajnû jste dostal
nabídku toãit SnûÏenky a machry
po dvaceti letech, je to pravda?
Co pfiipravuji nového, to vám ne-

fieknu, protoÏe jsem ‰ílenû povûr-

ãivej. Co se t˘ãe SnûÏenek, to je

jediná vûc, kterou pfiiznám. Je to

vlastnû pokraãování toho, co jsme

dûlali pfied pûtadvaceti lety.

Natáãení se pfiipravuje uÏ rok.

Dnes je to pfiedev‰ím otázka pe-

nûz. Tenkrát tam byla velice zají-

mavá parta a bylo to moc pfiíjem-

né natáãení. V‰ichni bychom se

ke SnûÏenkám velmi rádi vrátili.

Po pûtadvaceti letech mají ty po-

stavy uÏ svÛj jinej osud. Ale tfieba

to vyjde.

Vá‰ hlas pÛsobí velmi uklidÀují-
cím dojmem, velmi dobfie se po-
slouchá, najdou se také herecké
pfiíleÏitosti v rozhlase?
Problém je v tom, Ïe mám stra‰nû

málo ãasu. A potom âesk˘ roz-

hlas pfiestal dûlat rozhlasové hry,

bohuÏel. Jedin˘ rozhlasov˘ pofiad,

kter˘ uÏ dûlám asi sedm let pro

rozhlasovou stanici Praha 2, se

jmenuje (Ne)Vinn˘ dotazník

Radka Brzobohatého a toãí se na-

Ïivo na jiÏní Moravû ve sklepû

JoÏky ·mukafie ve Staroviãkách.

Díky autentickému prostfiedí se

tak v písniãkách odráÏí zvlá‰tní

a originální atmosféra. Vysílá se

jednou za mûsíc a vznikl proto, Ïe

jednu dobu se pfiestala úplnû vysí-

lat lidová muzika, a ta je pfiece zá-

klad kultury kaÏdého národa.

Proto vznikl i tento pofiad.

Dûtství jste proÏil na Moravû. Jak
vzpomínáte na léta her a malin
nezral˘ch?
Konãila II. svûtová válka, mnû

bylo tfiináct. Tam na tûch

Valachách to bylo v‰echno dost

ostr˘. Obzvlá‰È po atentátu na

Heydricha zaãaly vznikat party-

zánské skupiny, vû‰elo a stfiílelo

se témûfi kaÏd˘ den. KdyÏ o tom

vyprávím sv˘m dûtem, tak se mi

smûjí a fiíkají, ty si vymej‰lí‰. Je

fakt, Ïe na‰e generace dospûla da-

leko dfiív. UÏ v tûch tfiinácti.

Dne‰ní tfiináctiletí vûdí o Ïivotû

prd. Po válce jsem proÏíval skaut-

ské období. Tvrdím, Ïe ná‰ mezi-

fiíãskej skauting byl lep‰í neÏ

Foglarova Dvojka nebo Pûtka.

PonûvadÏ na Svojsíkov˘ch závo-

dech jsme byli vÏdycky lep‰í neÏ

PraÏáci. My jsme byli kluci z hor

a PraÏáci se nám v nûkter˘ch dis-

ciplínách vÛbec nemohli rovnat.

Zkrátka byli to kluci z velkomûs-

ta. A pak pfii‰el sedmapadesát˘

a díky Láìovi Pe‰kovi, kter˘ mû

vidûl v jednom ochotnick˘m

pfiedstavení, jsem ode‰el do Prahy

na divadelní fakultu.

Jak na vás pÛsobí zdej‰í jesenic-
k˘ kraj a lidé, ktefií tady Ïijí?
Vracíte se sem rád?
Beskydy nemiluji jen proto, Ïe

jsem tam vyrostl, ale také proto,

Ïe se mi zdají veselej‰í neÏ

Jeseníky. Jesenick˘ kraj mi pfiipa-

dá smutn˘. Kdybych tady netoãil

pár filmÛ, tak bych sem asi nikdy

nezavítal. Jezdil jsem lyÏovat na

Ovãárnu, kdyÏ jsem byl v angaÏ-

má v Olomouci. Dojem smutku

jsem nemûl jenom já, také mí ko-

legové, ktefií ke zdej‰ímu kraji ne-

mají Ïádn˘ vztah. Ale pfii jednom

natáãení jsem si uvûdomil, Ïe ten-

to kraj, aã vyzafiuje jak˘si smutek,

provází urãitá poetiãnost. To na-

pfiíklad, kdyÏ jsme toãili brzo ráno

a ãekali jsme na v˘chod slunce.

Pamatuji si, Ïe poblíÏ byl také

krásnej zámek, kter˘ mûl svou po-

ezii. Ale ten smutek pfievládal.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2007

1. 6. 20.07 velk˘ sál Majáles

SVâ

2. 6. 16.00 Mûstské V̆ stava paliãkování

muzeum

2. 6. 16.00 Mûstské VernisáÏ v˘stavy k soutûÏi „O Cenu 

muzeum Karla Schinzela“

9. 6. 9.00 SVâ Malá death match párty

(Turnaj v Unreal turnamentu)

17. 6. 20.00 mal˘ sál Koncert Jazz Q

SVâ

23. 6. SVâ Procházka pohádkami

sobota 26. kvûtna 19.30

Apocalypto
Drama (USA 2006)

Zánik starobylé fií‰e MayÛ aneb Jedna z teorií o mayské civilizaci,

vyobrazená prostfiednictvím pfiíbûhu jediného muÏe. Mayská kultura,

její vznik, neobyãejná vyspûlost a také zánik jsou dodnes opfiedeny

fiadou záhad. ReÏie: M. Gibson. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 2. ãervna 19.30

Goyovy pfiízraky
Drama (USA/·panûlsko/âR 2006)

Roku 1792 nastupuje Francisco Goya na ‰panûlsk˘ královsk˘ dvÛr jako

dvorní malífi, v ãasech, kdy církev posiluje svou moc obnovením inkvi-

zice. Do jejích spárÛ se dostane i Goyova múza Ines. Je obvinûna z ka-

cífiství a uvûznûna. Za v‰ím stojí GoyÛv lstiv˘ pfiítel, katolick˘ mnich

Lorenzo, kter˘ má je‰tû jedno temné tajemství... ReÏie: Milo‰ Forman;

hrají: S. Skargard, N. Portman, J. Bardem ad. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 9. ãervna 19.30

âerné Vánoce
Horor (USA 2006)

Skupinka kamarádek spoleãnû slaví vánoãní svátky. Ozve se nûkolik

obscénních telefonátÛ a pak dívky zaãnou jedna po druhé mizet. Jsou

totiÏ v domû, kde se pfied patnácti lety odehrála brutální vraÏda. Nyní

se vrah vrací na místo ãinu... Pfiístupn˘ od 15 let
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné
Informaãní centrum (IC) Bfiidliãná, které sídlí v budovû MûÚ Bfiidliãná, podává tímto informace nejen pro turisty.

Informujeme:
Autobusové a vlakové spoje Zajímavosti Bfiidliãné - putovní trasy

SluÏby ve mûstû a okolí Kulturní akce

Ubytování a stravování ve mûstû

K dispozici:
Mapy v‰eho druhu

Ti‰tûné broÏury - turist. prÛvodce, katalog ubytování R˘mafiov-

sko 2007

Katalogy s letní dovolenou - âedok, Eximtours, Sunnydays atd.

Hrady a zámky v âR - vstupné, otevírací doba

Program divadel v Olomouci, Opavû, Ostravû a Praze

Zprostfiedkování nabídky sluÏeb CEKA (cest. kanceláfi)

a SIC (Studentské informaãní centrum) R˘mafiov

- jejich adresa: www.prima.skolniweb.cz a tel. 554 211 525

Nabídka IC
- vzdûlávací kurzy: vefiejné finance

- technika administrativy

- obchodní korespondence

- kurz pro prÛvodce

- obchodní anglick˘ a nûmeck˘ jazyk

Zaji‰Èujeme:
Zájezdy v tuzemsku i v zahraniãí

·kolní zájezdy, v˘lety, exkurze, lyÏafiské

kurzy

Dopravu pro jednotlivce i skupiny

Ubytování a stravování kolektivÛ v âR

Letenky, mezinárodní jízdenky

BûÏné akce:
Oblíbené nákupní zájezdy do Nysy

Zájezdy na muzikály (Angelika, Bídníci,

Jesus Christ Superstar a dal‰í)

Zájezdy na sportovní akce

Nabízíme vstupenky na koncerty (Wanasto-

vi vjecy, Buty, Scorpions, Kabát a dal‰í)

Dal‰í na‰e akce:
Pfiipravili jsme pro dûti od 10 do 14 let letní

sportovní tábor na chatû v Tvrdkovû.

Kontakty IC: Miroslava Kozubová, Iva

Záhumenská

tel. 554 286 390-1, fax.: 554 286 108

e-mail: ICBridlicna@seznam.cz

Dal‰í akce ve Vajglovû Z kopané
V dal‰ím utkání

v kopané 1. B tfiídy

si pfiijelo muÏstvo

z Chom˘Ïe pro po-

ráÏku, domácí zví-

tûzili 3:0. Hlavnû

ve druhém poloãase

si dobrou kombi-

naãní hrou vynutili

velkou pfievahu, ale

brankovû vyjádfie-

nou pouze dvûma

góly. První branku

dal Patrman a dal‰í pfiidali Calek

a Divacky. Je velká ‰koda, Ïe se domácím

nedafiilo podobnû i na podzim, kdy za 

13 zápasÛ získali pouh˘ch 6 bodÛ. Teì na

jafie za odehran˘ch 8 utkání vybojovali uÏ

19 bodÛ a je‰tû pût zápasÛ mají pfied se-

bou. Není tedy divu, Ïe na kaÏd˘ domácí

zápas pfiichází ãím dál tím více divákÛ,

ktefií jsou zatím spokojeni, jak s pfiedve-

denou hrou, tak s pûkn˘mi brankami,

vÏdyÈ jarní skóre je impozantní - 30:7.

Lze si jen pfiát, aby forma vydrÏela co nej-

déle a nástup do nového roãníku byl po-

dobn˘ nástupu do jarní ãásti soutûÏe.

Jedna perliãka na závûr: V Bfiidliãné by-

la postavena první soukromá májka díky

panu Ujfalu‰imu, kter˘ ani nechtûl pro-

zradit, kde se nachází - viz foto.

Daniel Mach

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce z Bfiidliãné a ‰irokého 

okolí na dal‰í atraktivní podívanou do Vajglova. Pokud se

chcete dobfie pobavit, zatanãit a nûco dobrého ochutnat,

pfiijìte do hospÛdky U âarodûjnic v sobotu 2. ãervna. V ten-

to den se tady bude kácet májka s doprovodn˘m programem.

Napfiíklad se pfiedstaví místní skupina „RUP“ se sv˘m crazy

vystoupením, dûti se svezou na koních, bude k vidûní i vy-

stoupení kouzelníka-iluzionisty. Nebude samozfiejmû chybût

táborák, opékání bufitÛ, makrel i kufiátek. K tomu patfií jako

tfie‰niãka na dortu bohatá tombola. K dobré náladû urãitû pfii-

spûje i skupina „Tuty Fruty“. V kaÏdém pfiípadû si tuto so-

botní zábavu spojenou s tradiãním kácením májky nenechte

ujít a pfiijìte, nebudete zklamáni.
Fota: archiv D. Macha
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Z okolních obcí a mûst

Láska a porozumûní neznají hranice
Tragické následky ãernobylské

havárie není nutno ‰iroce pfiipomí-

nat. ¤eknûme si jen, Ïe se tragédie

odehrála pfied jedenadvaceti lety

(26. dubna 1986) a její dopady na

zdraví lidí a na Ïivotní prostfiedí ji

charakterizují jako nejváÏnûj‰í

v historii lidstva. Více neÏ 100 ti-

síc lidí bylo evakuováno okamÏi-

tû, celkov˘ poãet evakuovan˘ch

pfiekroãil 350 tisíc a více neÏ 5 mi-

lionÛ lidí stále Ïije na kontamino-

van˘ch územích. Ekonomické

ztráty v fiádu stovek miliard dola-

rÛ, které havárie vyvolala ve tfiech

nejvíce postiÏen˘ch zemích

(Ukrajina, Bûlorusko, Rusko),

jsou pro tyto státy enormnû zatû-

Ïující. Rakovina ‰títné Ïlázy se ob-

jevila u více jak 4000 dûtí, z toho

jich 9 na následky tohoto onemoc-

nûní zemfielo. Byly prokázány pfií-

pady infarktÛ u dûtí ve vûku 5 - 7

let. Oãekává se, Ïe v prÛbûhu ná-

sledujících desetiletí zemfie nûko-

lik tisíc dal‰ích lidí na zhoubné no-

votvary v dÛsledku havárie.

Proto se obãanské sdruÏení Spo-

leãenství pomoci manÏelÛ Gabri-

ely a Jifiího Macháta rozhodlo

zmírnit následky ãernobylské ha-

várie a dûtem s ménû závaÏn˘m

onemocnûním, sirotkÛm ãi dûtem

ze sociálnû slab˘ch rodin podalo

pomocnou ruku. Pfii jedné náv‰tû-

vû ukrajinského Vy‰horodu jim

fieditel jedné ze tfií ‰kol fiekl:

„Pouze pût procent dûtí je zdra-
v˘ch a tfiicet procent dûtí je velmi
váÏnû nemocn˘ch.“
JiÏ deset let pofiádá sdruÏení za

vydatné pomoci mûstsk˘ch a obec-

ních úfiadÛ a díky darÛm a dota-

cím nejrÛznûj‰ích firem z celé re-

publiky ‰estit˘denní pobyty tûch-

to 10 - 12let˘ch dûtí. Je pfiíznaãné,

Ïe zakladatel sdruÏení a otec této

bájeãné my‰lenky pan Jifií Machát

se narodil v roce 1938 v Chustu

na západní Ukrajinû. Do oblasti

Karlova, Karlovy Studánky,

Bruntálu, Svûtlé a Andûlské hory

zajíÏdí sdruÏení s dûtmi od roku

2003.

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos zaháji-

lo ãtyfidenní ozdravn˘ pobyt v na-

‰em regionu deset chlapcÛ a deset

dûvãat z ukrajinského Vy‰horodu,

ãtvrté ãernobylské zóny. Dûti pfii-

jely 14. kvûtna a kromû náv‰tûvy

v˘‰e zmínûn˘ch obcí a mûst usku-

teãnily v˘‰lap na Ovãárnu a Pra-

dûd. Dûti na jejich dlouhé cestû

doprovází vÛbec poprvé fiádové

sestry fieckokatolické církve Ve-

ronika a Olga. Na otázku, jak se

jim v âesku líbí, odpovídají svor-

nû: „Je tady velice krásnû, hlavnû
va‰i lidé jsou neskonale ‰tûdfií
a upfiímní, s odkryt˘m srdcem.“
âtyfidenní pobyt na R˘mafiovsku

a Bruntálsku dûtem za velmi v˘-

hodn˘ch podmínek poskytli man-

Ïelé Dvofiáãkovi v karlovské tu-

ristické ubytovnû Jitfienka a taktéÏ

smluvní cenu za stravu jim nabíd-

la hospÛdka Ve Srubu. Jednoden-

ní azyl jim pro zmûnu v Karlovû

Studánce nabídly Láznû Karlova

Studánka za velkého dobrodiní

Pavly Skrutkové. Vy‰horodské

dûti na oplátku v lázních uspofiá-

daly folklórní vystoupení s tan-

cem a zpûvy a odmûnou jim za to

byla chutná veãefie. Ov‰em je‰tû

dfiív si staãili kluci, ale i nûkteré

holky, „zaãutat“ na malém plácku

kopanou s fotbalisty ze Základní

‰koly v Karlovû Studánce. Ukra-

jina proti âesku, to tady je‰tû ne-

bylo! A jaké bylo skóre? Ukrajina

(Vy‰horod) zvítûzila zaslouÏenû

nad âeskem (Karlovou Studán-

kou) v pomûru 2:1.

Po ãtyfiech dnech odjíÏdûjí dûti do

Krkono‰, potom do Jáchymova,

trvalého bydli‰tû manÏelÛ Machá-

tov˘ch, odkud budou témûfi kaÏd˘

den podnikat nejrÛznûj‰í v˘lety

do jiÏních, severních i západních

âech. ·estit˘denní pobyt zavr‰í 

ukrajinské dûti v Praze a potom je

ãeká dvoudenní cesta do jejich

domovÛ.

Paní Machátová si velmi pochva-

luje dobrou spolupráci s Charitou

v Plzni, Mariánsk˘ch Lázních,

âesk˘ch Budûjovicích a od leto‰-

ka i s Charitou v Litomûfiicích.

Nutno poznamenat, Ïe cel˘ pro-

jekt je zaloÏen v˘hradnû na dob-

roãinnosti. Sami manÏelé Machá-

tovi nevlastní osobní vozidlo ani

poãítaã. „Jsem nad‰ená z míst-
ních lidí, ktefií jsou neskonale
vstfiícní a dobrosrdeãní, u nás
v âechách jsou jiní. Nûkdy mám
pocit, jako by zdej‰í lidé ãekali je-
nom na mû,“ smûje se nad‰enû

paní Gabriela Machátová. Záro-

veÀ si v‰ak posteskla, Ïe by potfie-

bovali mlad‰í následovníky, po-

kraãovatele dobrosrdeãného zá-

mûru, ktefií by je dokázali zastou-

pit. „V témûfi sedmdesáti letech se
jiÏ tûÏko stoupá na Pradûd nebo
na SnûÏku a bude to ãím dál tím
hor‰í,“ dodává s úsmûvem paní

Gabriela.

Dûti mají pfied sebou je‰tû pofiád-

n˘ kus cesty a neuvûfiitelnû nabit˘

program. Neb˘t dvou dobr˘ch du-

‰í, Gabriely a Jifiího Macháta, nej-

spí‰ by vÛbec netu‰ily, kde vlast-

nû âeská republika a Jeseníky le-

Ïí. JiKo

Motorkáfii si dali sraz na chatû Kopfiivné v Malé Morávce
Nev‰ední, zajímavé aÏ adrenalino-

vé záÏitky se naskytly v‰em divá-

kÛm, ktefií nav‰tívili ve dnech 

11. - 13. kvûtna areál horské chaty

Kopfiivná v Malé Morávce, kde se

v tûchto dnech konal první roãník

motorkáfiského srazu. Pofiadate-

lem a organizátorem bohatého ví-

kendového programu byla zmiÀo-

vaná chata Kopfiivná. Mezi hosty

ne‰lo pfiehlédnout na‰eho vynika-

jícího motocyklového jezdce Ivo

Ka‰tana, úãastníka mnoha dálko-

v˘ch závodÛ Rallye Dakar.

Bûhem hlavního sobotního pro-

gramu bylo pro náv‰tûvníky pfii-

praveno hned nûkolik zajímav˘ch

akcí, jízda na horsk˘ch kolobûÏ-

kách nebo na elektrickém b˘ku.

Na veãer byla naplánována taneã-

ní zábava za doprovodu kapel

The Pant a Styler. Bezesporu nej-

vût‰ím lákadlem byla moÏnost

proletût se helikoptérou. Lety za-

ji‰Èovala firma Heliwork CZ, 

s. r. o., Uniãov, s pilotem vrtulní-

ku Jaromírem Krest˘nem. Nas-

kytla se tak jedineãná moÏnost

proletût se nad krásn˘m horsk˘m

masivem JeseníkÛ, vãetnû pfieletu

nad nejvy‰‰í horou Moravy Pradû-

dem. Jak nám potvrdil Jaroslav

Luke‰ z Kopfiivné, o tento pro nû-

které z náv‰tûvníkÛ aÏ Ïivotní zá-

Ïitek byl nevídan˘ zájem.

V prÛbûhu celého dne, kdy se na

obloze v pravideln˘ch interva-

lech stfiídalo slunce, ale i de‰Èové

mraky, si diváci mohli prohléd-

nout v‰echny pfiítomné motocyk-

lové stroje, stejnû jako ne zcela

bûÏné minikrosové motocykly,

které zde prezentovala firma Ivo

Ka‰tana. Sám Ka‰tan vûnoval

ãást dne besedû s lidmi, pfiede-

v‰ím pak o samotné Rallye Da-

Zleva: organizátor Jaroslav Luke‰, host Ivo Ka‰tan a pilot Jaromír Krest˘n
Foto: Miroslav ·koda
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kar. Hovofiil také o osobním Ïivo-

tû a plánech do budoucna. Poslu-

chaãi se mohli napfiíklad dozvû-

dût, Ïe aã je Ivo Ka‰tan úspû‰n˘m

sportovcem a jezdcem na rych-

l˘ch strojích, nabídku proletût se

spoleãnû s ostatními rád pfiene-

chal jin˘m. Beseda byla ukonãe-

na autogramiádou s tímto úspû‰-

n˘m motocyklov˘m jezdcem.

Nejen o dobrou náladu, bohaté

obãerstvení a nev‰ední záÏitky se

postarali partnefii: pivovar JeÏek

Jihlava, âSOB poji‰Èovna, fa

ROKO Motor Zlín, Telefonica,

O2, Kofola, RAKORD Krnov

a mediální partner rádio Orion.

Takové je ohlédnutí za prvním

a jistû ne posledním setkáním vy-

znavaãÛ jedné stopy na Kopfiiv-

né. Jak nám potvrdil spoluorgani-

zátor Jaroslav Luke‰, plánují se

i dal‰í spoleãenské akce, o kte-

r˘ch budeme rádi informovat,

a to nejen motocyklové nad‰ence.

(Dal‰í informace ãtenáfii najdou
na www.koprivna.cz.)

Miroslav ·koda

Uhlífisk˘ vrch: pfiibudou vyjíÏìky koÀsk˘m spfieÏením a nové informaãní tabule
Uhlífisk˘ vrch, 672 metrÛ vysoká

vyhaslá sopka na okraji Bruntá-

lu, zaÏívá v posledních letech ve-

lik˘ nárÛst zájmu ze strany míst-

ních a náv‰tûvníkÛ z blízka i da-

leka. K souãasn˘m atraktivitám

brzy pfiibude dal‰í - vyjíÏìky ko-

ãárem s koÀsk˘m spfieÏením.

Pfiírodní památka s kostelem

Panny Marie Pomocné na vrcho-

lu a unikání ãtyfifiadou, více neÏ

dvû stû rokÛ starou lipovou alejí

(vysázenou v období 1766 aÏ

1770) v posledních letech znaãnû

nab˘vá na v˘znamu. Stalo se z ní

vyhledávané poutní i rekreaãní

místo.

Kostel na vrcholu je od jara roku

2004 v noãních hodinách osvût-

len a dává o sobû vûdût ‰iroko da-

leko, cestu ke kostelu lemují ne-

jen zmínûné lípy, ale také uÏ dva-

náct vyfiezávan˘ch kfiíÏov˘ch za-

stavení, jejichÏ autorem je brun-

tálsk˘ fiezbáfi Franti‰ek Nedom-

lel. Jednotlivá zastavení financují

soukromí dárci.

Spoleãnost pro obnovu Uhlífiské-

ho vrchu zde v tûchto dnech bu-

duje dfievûn˘ altánek, kter˘ bude

slouÏit jako místo odpoãinku

a pfiístfie‰í pro náv‰tûvníky. Slav-

nostnû bude otevfien v nedûli 

24. ãervna pfii pfiíleÏitosti oslav

Dne mûsta.

Rada mûsta Bruntálu vyslovila

souhlas s provozováním v˘let-

ních jízd koãárem s koÀsk˘m

spfieÏením na trase Bruntál -

Moravskoslezsk˘ Koãov - Uhlífi-

sk˘ vrch. Provozovat je bude fir-

ma ze sousedního Moravsko-

slezského Koãova a jedním z klí-

ãov˘ch úsekÛ trasy bude právû

Uhlífisk˘ vrch. Kraj vyhlásil po-

ãátkem leto‰ního roku dotaãní

program na podporu aktivit v ob-

lasti Ïivotního prostfiedí a bruntál-

ská radnice této moÏnosti vyuÏi-

la. Získala prostfiedky na realizaci

projektu V̆ stavba nauãné stezky

na Uhlífiském vrchu u Bruntálu.

Mûsto se bude na akci podílet tfii-

ceti procenty. Samotnou nauãnou

stezku bude tvofiit ‰est informaã-

ních tabulí umístûn˘ch v areálu

Uhlífiského vrchu, pfiiãemÏ jedna

tabule bude mít úvodní popisn˘

charakter a dal‰ích pût bude kon-

krétnû zamûfieno na danou ãást

Uhlífiského vrchu. Smyslem na-

uãné stezky bude pfiiblíÏení

a zprostfiedkování informací

o Uhlífiském vrchu na místû sa-

motném. Informace mohou b˘t

zajímavé pro turisty a mohou pfie-

kvapit i místní náv‰tûvníky této

pfiírodní a historické dominanty.

Nauãná stezka mÛÏe b˘t také

vhodn˘m prostfiedkem pro matefi-

ské, základní i stfiední ‰koly, kte-

ré mohou náv‰tûvy Uhlífiského

vrchu zahrnout do sv˘ch vzdûlá-

vacích programÛ.

Samotné informaãní tabule (po-

stavené na dfievûném základû)

v‰ak nebudou jedin˘m v˘stupem

dotovaného projektu. Jeho sou-

ãástí bude rovnûÏ informaãní bro-

Ïurka k nauãné stezce, která vy-

jde v poãtu deseti tisíc kusÛ a mÛ-

Ïe b˘t lákadlem k náv‰tûvû

Uhlífiského vrchu. Vefiejnosti bu-

de distribuována prostfiednictvím

mûstsk˘ch informaãních center

v kraji. Jifií Ondrá‰ek

Objektivem ZdeÀka Habra

Prázdniny u vody, srpen 2003



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2007

32

Osadní v˘bory informují

Organizace a spolky

Kynologové ze Staré Vsi uspofiádali v˘stavu
Na kynologickém cviãi‰ti ve Staré Vsi se

v sobotu 5. kvûtna uskuteãnila Oblastní v˘-

stava nûmeck˘ch ovãákÛ. Pfiedcházely jí vel-

ké pfiípravy, které obná‰ely pfiípravu terénu,

nákup obãerstvení, shánûní penûz a darÛ od

sponzorÛ, aby bylo moÏné zakoupit poháry

a ceny pro vítûze. Celkem se pfiihlásilo 46 je-

dincÛ - 17 psÛ a 29 fen.

Poãasí pfiálo, a tak mohla v 9 hodin v˘stava

zaãít. Byly obsazeny v‰echny tfiídy, tj. tfiída

dorostu, tfiída mlad˘ch, tfiída dospívajících

i tfiída dospûl˘ch. V kaÏdé tfiídû se posuzují

zvlá‰tû psi a zvlá‰tû feny. Dlouholetá ãlenka

ZKO Stará Ves Alena Ludwigová, která

chová ve své chovatelské stanici Od Natál-
ky nûmecké ovãáky, ale i bernard˘ny, pfied-

stavila na této v˘stavû dva své jedince, ktefií

dostali nejlep‰í moÏné ocenûní. Luis od

Natálky ve tfiídû dorostu byl ocenûn znám-

kou velmi nadûjn˘ a Janek od Natálky ve

tfiídû dospûl˘ch dostal známku v˘bornou.

Dále jiÏ jen obrazem - ukázkou nûkter˘ch je-

dincÛ, ktefií se v˘stavy ve Staré Vsi zúãastni-

li. Více informací, fotek a kompletní v˘sled-

kovou listinu naleznete na: www.zkostara-

ves.estranky.cz.

Lucie Matulová, ãlenka ZKO Stará Ves

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
âesk˘ âerven˘ kfiíÏ (ââK) v R˘mafiovû má své sídlo na

Bartákovû ulici 11, v pfiízemí nynûj‰í budovy Bytermu.

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe se zab˘vá pfiede-

v‰ím sbûrem a v˘dejem ãistého a nepo‰kozeného obno‰e-

ného sezónního obleãení. Pfiijímáme jen vûci z pfiírodního

materiálu (bavlna).

Skupina ââK také nabízí ‰kolení první pomoci, nejen ‰kolám,

ale i vefiejnosti - maximálnû pro 20 osob. Tato ‰kolení jsou prová-

dûna vÏdy dvûma zdravotníky záchranné sluÏby. Zájemci o ‰ko-

lení se mohou informovat na tel. ãísle 775 285 588 nebo na 

e-mailu cck.ry@ seznam.cz, kde dostanou bliÏ‰í informace.

Pfií‰tí ‰kolení první pomoci se uskuteãní 30. 5. v 16 hod.
v prostorách ââK R˘mafiov. Pfiedná‰et budou opût zku-
‰ení záchranáfii SoÀa Janíková a Libor Sobek. Z dÛvodu

omezené kapacity místností se zájemci mohou pfiihlásit na
mobil. ãísle: 775 285 588. Pfiedsedkynû Vûra Koláfiová

HHaassiiããii zzvvoouu nnaa ssoouuttûûÏÏ
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Janovicích
zve v‰echny pfiíznivce poÏárního sportu

na soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ,
která se bude konat

3. ãervna 2007
v janovickém zámeckém parku.

Zahájení soutûÏe v 10 hodin.
Obãerstvení zaji‰tûno v areálu. Foto: archiv Petra Boxana

Nedûlní ‰kola ve Stránském otevfiela kurzy fiemesel
V pondûlí 7. kvûtna se uskuteãnil první kurz

plstûní vlny a ko‰íkáfiství. Kurz uspofiádalo

Obãanské sdruÏení Stránské pro studenty

Gymnázia R˘mafiov. Ti si nejdfiíve vyslechli

krátk˘ v˘klad o chovu pÛvodní vala‰ské ov-

ce. V̆ klad se odehrával pfiímo v pastevním

areálu a studenti tak mohli oveãky pozorovat

v jejich pfiirozeném prostfiedí. Milé, ale záro-

veÀ neplánované pfiekvapení pfiipravila stu-

dentÛm ovce Îofie, která v 5.15 porodila dva

beránky. Na‰im mil˘m náv‰tûvníkÛm se tedy

po‰tûstilo vidût zhruba tfiíhodinová jehÀátka

tohoto ohroÏeného druhu.

Kurz zaãal plstûním vlny právû z vala‰sk˘ch

ovcí. V‰ichni velmi rychle pochopili postup pfii

v˘robû plsti. Ti odváÏnûj‰í se pustili i do kom-

binace barev. Po usu‰ení plsti si kaÏd˘ u‰ije ta‰-

ku ãi vyrobí kvûtinku, ale to jiÏ ve ‰kole.

Dále si studenti vyzkou‰eli, co obná‰í ko‰í-

káfiské fiemeslo. Vyrábûli podloÏku pod hrne-

ãek. Práce s pedigem mnohé zaujala natolik,

Ïe vznikaly zajímavé varianty v˘robkÛ. Ruce

jen kmitaly. Pfiipraveno bylo také obãerstve-

ní v podobû dvou pekáãÛ buchet.

Fota: archiv ZKO Stará Ves
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âas byl neúprosn˘ a s ním i ko-

nec pfiíjemného posezení. KaÏd˘

si hrdû odná‰el hotové v˘robky

a snad i pár pfiíjemn˘ch záÏitkÛ.

Nedûlní ‰kola prozatím funguje

v provizorních prostorách, ale

Obãanské sdruÏení Stránské se

ze v‰ech sil snaÏí opravy provést

co nejrychleji. Chybí omítky,

a tak sdruÏení ze v‰ech sil hledá

sponzory, ktefií by projektu po-

mohli „na nohy“. Úkol je to ná-

roãn˘, ale odmûnou je právû zá-

jem lidí jako v tomto kurzu. Paní

uãitelky DoleÏelová a H˘Ïová

zasluhují pochvalu, Ïe netráví

ãas se studenty jen stereotypem,

ale snaÏí se vymyslet nûco nové-

ho a neotfielého. Nenároãní ná-

v‰tûvníci u nás mají vÏdy dvefie

otevfiené. Na poÏádání mÛÏeme

pfiijet s „fiemesly“ kamkoli.

(Kontakt: paní Kfienková 723 04

05 35)

Obãanské sdruÏení Stránské se

vûnuje propagaci a uchování fie-

mesel. Pozvedá historii obce

Stránské, letos pfii obecní oslavû

14. 7. bude k vidûní nová kroni-

ka obce a dal‰í zajímavosti.

Chtûlo by dosáhnout, aby se

Stránské stalo atraktivním mís-

tem jak pro turisty, tak pro oby-

vatele. Pofiádá ménû akcí, ale

vÏdy s maximálním nasazením

tak, aby si náv‰tûvníci odná‰eli

nûco uÏiteãného, aÈ uÏ vûdomos-

ti ãi hotov˘ v˘robek. ProtoÏe

fieãníkÛ je na svûtû dost, jen ten

skutek utek. Obãanské sdruÏení

Stránské se tû‰í na dal‰í náv‰tûv-

níky.

Za OS Stránské
Vladimíra Kfienková

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

1. První pomoc pfii úrazech
Poranûní hlavy
Poranûní hlavy patfií k nejtûÏ‰ím stavÛm

v rámci dûtské traumatologie. Dochází k tzv.

mozkolebeãnímu poranûní, úrazu centrálního

nervového systému - orgánu, kter˘ fiídí a ko-

ordinuje ãinnost celého tûla. Podle druhu úra-

zu se mohou vyskytnout i pfii primárnû pfiíz-

nivém prÛbûhu léãení trvalé neurologické ná-

sledky.

Nejãastûj‰ími pfiíãinami b˘vají pády na hla-

vu, úder do hlavy ostr˘m nebo tup˘m pfied-

mûtem, násilí pÛsobící stlaãení lebky. Velkou

mûrou se podílí sportovní úrazy - silové dis-

ciplíny jako box, hokej, zápas. Úraz je ãasto

zpÛsoben pádem s kola, se skateboardu, pá-

dem s konû, skokem do vody pfii neznalosti

terénu a nárazem hlavy o dno. âastou pfiíãi-

nou je autonehoda - nezaji‰tûné dítû ve vo-

zidle nebo sraÏení dítûte projíÏdûjícím do-

pravním prostfiedkem. Specifick˘mi pfiíãina-

mi vídan˘mi u mal˘ch dûtí jsou pády dítûte

z otevfiené a nezaji‰tûné post˘lky a tzv. „baby

shake syndrom“ - tfies kojencem pfii hfie ve vi-

su v podpaÏí drÏeném, pfii kterém hlava rych-

le uh˘bá do stran.

Mezi pfiíznaky patfií porucha vûdomí, bolest
hlavy, závratû, nevolnost, zvracení. MÛÏe

se objevit nezvykl˘ pláã, chrápání, i kdyÏ dí-

tû obvykle nechrápe. ZávaÏn˘m pfiíznakem

svûdãícím pro prasklinu spodiny lební, je má-

lo intenzivní, ale dlouhodobé krvácení
z ucha, nosu, nûkdy z úst, které mÛÏe b˘t

doprovázeno v˘tokem naÏloutlé tekutiny -

mozkomí‰ního moku. Po del‰í dobû, i za nû-

kolik hodin, se mÛÏe objevit tzv. „br˘lov˘
hematom“ - krevní v˘ron pod oãnicemi

a dolními víãky.

Samostatné poranûní lebky b˘vá ménû zá-

vaÏné neÏ souãasné poranûní mozkové tkánû.

Nejãastûji vzniká prasklina lebeãní kosti ne-

bo více závaÏná zlomenina baze lební.
Souãasné poranûní mozku je závaÏnûj‰ím

stavem s pfiíznaky po‰kození funkce centrální

nervové soustavy. Rozli‰ujeme nûkolik stup-

ÀÛ poranûní mozku:

Otfies mozku (komoce) je nejlehãím poranû-

ním z této skupiny. Jedná se „pouze“ o do-

ãasnou poruchu ãinnosti mozku bez jeho

strukturálního po‰kození. Po odeznûní pfií-

znakÛ se vût‰inou v‰echny funkce upravují

k normû. Dítû mÛÏe b˘t po úderu do hlavy

v krátkodobém bezvûdomí, to nemusí b˘t

vÏdy pfiítomno. âastûj‰í je lehãí porucha vû-

domí, projevující se dezorientovaností dítû-

te, pfiedchozí ztrátou pamûti na okolnosti 

úrazu. Úraz provází bolesti hlavy, závratû,
nevolnost a zvracení, nápadná spavost.
ZhmoÏdûní mozku (kontuze) je závaÏné po-

ranûní, pfii kterém jiÏ dochází k mechanické-

mu po‰kození mozku. âasto mívá trvalé ná-

sledky. Vzniká pfii otevfieném zranûní lebky

(úder ostr˘m pfiedmûtem), ale i pfii uzavfie-

ném poranûní (zhmoÏdûní mozku vlastní va-

hou po nárazu na lebeãní struktury). Dítû b˘-

vá po úraze v déletrvajícím bezvûdomí, pfii

otevfieném poranûní lebky vzniká krvácení,
v˘tok mozkomí‰ního moku. Po probuzení

pfietrvává porucha vûdomí, dezorientace,
ztráta pamûti, bolesti hlavy, nevolnost.
Mohou b˘t pfiítomny neurologické pfiíznaky
- poruchy hybnosti konãetin, poruchy smy-

slového ãití.

Stlaãení mozku (komprese) patfií mezi nej-

závaÏnûj‰í poranûní této skupiny. Poranûní

mÛÏe mít nev˘razné pfiíznaky v první fázi,

které mohou zakr˘vat následnû tûÏk˘, Ïivot

ohroÏující stav. Násilí vedené na hlavu je pfií-

ãinou poranûní nitrolebních cév, ze kter˘ch

dochází k pozvolnému krvácení dovnitfi leb-
ky. Krvácení postupnû utlaãuje mozek. Vãas

nerozpoznané a neléãené zv˘‰ení nitrolební-

ho tlaku, vedoucí k útlaku mozkové tkánû,

mÛÏe b˘t pro postiÏené dítû smrtelné. Úraz

ãasto doprovází tzv. „dvoufázové bezvûdo-
mí“, první krat‰í fázi poruchy vûdomí stfiídá

fáze návratu vûdomí, dítû se probouzí a rea-

guje. Pfiíznaky svádí k podezfiení na otfies

mozku a podcenûní poranûní. Po urãité dobû

nastupuje druhá fáze hlubokého bezvûdomí,

objevují se poruchy základních Ïivotních
funkcí. Ne vÏdy pfiítomn˘m pfiíznakem mÛÏe

b˘t nestejná velikost zornic, mÛÏe dojít

k vzestupu tûlesné teploty, ke kfieãím.
První pomoc pfii poranûní hlavy:
Obecnû platn˘m pravidlem je nepodcenûní

stavu takto poranûného dítûte. I na první po-

hled „lehk˘ otfies mozku“ mÛÏe mít v dal‰ím

prÛbûhu nepfiízniv˘ v˘voj, kter˘ mÛÏe b˘t za-

stfien napfiíklad spánkem. Je nutné trvalé sle-

dování vûdomí, v˘voje jeho poruchy. Je po-

tfieba myslet na moÏnost vzniku komplikací -

pfiedev‰ím vzniku nitrolebního krvácení. Dítû

s poranûním hlavy, u kterého se projeví sebe-

nepatrnûj‰í porucha chování, vÏdy patfií do

rukou lékafie. Vãasné, i preventivní odborné

vy‰etfiení mÛÏe zachránit dítûti Ïivot.

Pokud je dítû pfii vûdomí, uloÏte jej do po-
lohy vodorovnû na záda s mírnû podloÏenou

hlavou. Dále dítû uklidÀujte, mluvte s ním

a kontrolujte tak nenásilnû stav jeho vûdomí.

ZhodnoÈte pfiiléhavost odpovûdí a pfiípadn˘

v˘voj poruchy vûdomí sdûlte lékafii. Pokud se

jedná o lehãí úraz a dítû usíná, nebraÀte mu,

ale ‰etrnû ho vÏdy po tfiech hodinách vzbuìte

a zkontrolujte tak stav jeho vûdomí. O‰etfiete

poranûní hlavy ãi dal‰í pfiidruÏená poranûní.

Nikdy nepodávejte nic ústy - jídlo, nápoje,

Ïádné léky. Dbejte na tepeln˘ komfort, za-

braÀte prochladnutí dítûte a jeho pfiehfiátí.

Podle závaÏnosti poranûní zvaÏte pfiivolání

záchranné sluÏby (vÏdy pfii poru‰e vûdomí!),

v lehãích pfiípadech dopravte dítû k lékafii sa-

mi. Pokud je dítû v bezvûdomí, zajistûte

prÛchodnost d˘chacích cest, zkontrolujte zá-

kladní Ïivotní funkce a uloÏte dítû do stabi-
lizované polohy na nezranûné ãi ménû pora-

nûné stranû. Pfii podezfiení na poranûní krãní

pátefie volte k uvolnûní d˘chacích cest trojit˘

manévr a do stabilizované polohy dítû nepo-

kládejte. Je-li pfiítomno otevfiené poranûní

lebky, ránu sterilnû kryjte a mûkce obloÏte

pol‰táfiky z obvazu. Pfii krvácení ãi v˘toku

mozkomí‰ního moku pfiiloÏte na ucho nebo

nos sterilní odsávací obvaz. O‰etfiete dal‰í

pfiidruÏená poranûní a neprodlenû zajistûte

pfiivolání ZZS. 

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)
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1) Chemická slouãenina O + H produkující

pfii svém pohybu minimálnû belÛ pÛsobí

erozivnû na vrstvy hornin uloÏené podle

její trasy.

2) Pfiedstavitel ãeledi Canidae opisoval kfiivku

J = ax2 + bx + c nad porostem Avena sativa.

3) Subjekt A, jenÏ vyvíjí úsilí na vytvofiení

svislého díla ústícího na povrch, deter-

minuje subjekt B, ale sám opí‰e dráhu ve

zmínûném díle ústící.

4) Abundance ‰elem z ãeledi Canidae pfii-

vodí exitus hlodavcÛ z ãeledi Lepus eu-

ropaeus.

5) Vzdálenost bodu A, coÏ je místo, kde

konãí puzena gravitací malvice, od bodu

B, jeÏ je místem zapoãetí její dráhy, se li-

mitnû blíÏí nule.

6) Kdo odolá poku‰ení nechat dfiímat vlast-

ní energii, b˘vá obklopen chlorofylem.

7) âíslo, kter˘m mÛÏe‰ vyjádfiit svou ling-

vistickou potenci, se rovná ãíslu, kter˘m

násobí‰ své ego.

8) Ztráta prostorového vnímání není na pfie-

káÏku suverenitû nad subjekty je‰tû hÛfie

postiÏen˘mi.

9) Více neÏ jedenkrát a ménû neÏ tfiikrát 

ovûfi fyzikálnû-chemickou veliãinu,

a ménû neÏ dvakrát, ale více neÏ nulkrát

pouÏij zpÛsobu obrábûní, kter˘mÏ se

ãásti hmoty od sebe oddûlují.

10) Vodomilní obratlovci nepatrn˘ch rozmû-

rÛ nejsou niãím jin˘m neÏ vodomiln˘mi

obratlovci.

11) Na místo nacházející se v bezprostfiední

blízkosti zafiízení slouÏícího k instalaci

svûtelného zdroje dopadá minimálnû pa-

prskÛ ze zdroje se ‰ífiících.

12) Pohybuje-li se hladina Hg v kapiláfie

smûrem ke stfiedu Zemû v pátém mûsíci

roku, lze oãekávat, Ïe ná‰ restauraãní

podnik pfiesídlí do uÏitné zemûdûlské

stavby.

13) Pfii poklesu produktivity práce k nule se

projeví totální nedostatek kruhového pe-

ãiva pÛsobícího obezitu obyvatelstva.

14) Pfii nadmûrném zv˘‰ení pohybu dolních

konãetin a znaãném ãasovém rozpûtí

s cílem dosaÏení naplnûní kfiivule s dr-

Ïadlem slouãeninou H2O dojde k uvolnû-

ní molekul spojujících tuto kfiivuli 

s oním drÏadlem, aÏ se jmenovan˘ ob-

jekt rozdûlí na dva segmenty.

15) Náraz akustick˘ch vln ‰ífiících se ze zdro-

je v lidském hrdle se odráÏí od bariéry

dfievinatého porostu a síla a kvalita zpût-

né vlny je adekvátní pÛvodnímu impulsu.

16) Kategorick˘ imperativ nedovoluje libo-

volnému subjektu likvidovat zdroj infra-

záfiení, kter˘ sv˘m behavioristick˘m

systémem neatakuje t˘Ï subjekt, neboÈ

jeho radiace se chová inertnû k tûlesné

integritû dotyãného subjektu.

De‰ifrujte, pfiem˘‰lejte, milí ãtenáfii.

Ovûfite si správnost na str. 38. Si

Úsmûvnû

Za‰ifrovaná pfiísloví

Forma práce: dohoda o provedení práce

Pozice: sociální práce

Oblast: Bruntál, R˘mafiov

NáplÀ práce: - sociální práce s cílovou skupinou uÏivatelÛ drog v jejich pfiirozeném 

prostfiedí;

- zprostfiedkování kontaktu mezi klienty a návazn˘mi institucemi;

- Harm Reduction.

PoÏadujeme: - min. ukonãené S· vzdûlání;

- trestní bezúhonnost (doloÏenou pfii v˘bûrovém fiízení v˘pisem

z trestního rejstfiíku);

- ãasovou flexibilitou (práce probíhá zpravidla v odpoledních

hodinách, nûkdy i o víkendech);

- praxe v sociální oblasti v˘hodou.

Oãekáváme: - schopnost t˘mové práce;

- komunikaãní a organizaãní dovednosti;

- ochotu se dále vzdûlávat.

Nabízíme: - moÏnost realizace v rámci organizace a projektÛ;

- odpovídající finanãní ohodnocení;

- kreativní zamûstnání v mladém t˘mu;

- moÏnost dal‰ího vzdûlávání.

Nutnou podmínkou pro zafiazení do v˘bûrového fiízení je doruãení strukturovaného

Ïivotopisu a motivaãního dopisu (motivaãní dopis by mûl zodpovûdût otázku va‰í

motivace k sociální práci s uvedenou cílovou skupinou), které mÛÏete posílat nej-

pozdûji do 25. kvûtna 2007 po‰tou, elektronicky (pfiedmût - V˘bûrové fiízení) nebo

doruãit osobnû na adresu:

KRYSTAL, o. s.
·meralova 3, 794 01 Krnov

tel.: 554 620 177, e-mail: krystal.krnov@seznam.cz
V prvním kole budou na základû písemn˘ch podkladÛ vybráni uchazeãi a ti budou

pozváni k ústnímu v˘bûrovému fiízení.

KRYSTAL,
sdruÏení pro podporu prevence a práce s drogovû závisl˘mi,

vyhla‰uje

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ na pozici STREETWORKERVzhledem k opravû Ïelezniãního pfiejezdu ve mûstû Bfiidliãné

u vlakové zastávky „âD Ïelezniãní stanice Bfiidliãná“, v dráÏ-

ním kilometru 5,824 na trati Val‰ov - R˘mafiov, dojde k úplné u-

závûfie silnice III/37020.

UpozorÀujeme obãany,

Ïe dne 28. kvûtna 2007 (pondûlí)

od 8 do 21 hodin

dojde ke zpoÏdûní autobusov˘ch linek:

850875 R˘mafiov - Bfiidliãná - Olomouc a zpût

890711 Olomouc - ·ternberk - Huzová - Bruntál

- R˘mafiov a zpût

850876 R˘mafiov - Bfiidliãná - Lomnice a zpût

Îádná z autobusov˘ch zastávek v˘‰e uveden˘ch linek nebude

vynechána nebo úplnû zru‰ena. V‰echny linky dojedou do cílo-

v˘ch stanic s ãasov˘m zpoÏdûním, které bude cca 25 min.

vzhledem k délce objízdné trasy, která je cca 20 km.

Objízdná trasa vede od Ïelezniãního pfiejezdu z Bfiidliãné do

Vajglova, dále pfies Albrechtice u R˘mafiova na kfiiÏovatku se

silnicí od Stránského, dále do R˘mafiova a následnû pfies

Jamartice, Velkou ‰táhli zpût do Bfiidliãné.

Dûkujeme za pochopení

âeské dráhy, a. s., Správa dopravní cesty Ostrava
Kareta, s. r. o., Bruntál
MûÚ R˘mafiov, ODSH

Autobusy budou mít zpoÏdûní
- upozornûní obãanÛm
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Sport

Pódiovky po sedmadvacáté
UÏ dvacát˘ sedm˘ roãník r˘mafiovské pfie-

hlídky taneãních vystoupení Pódiové skladby

probûhl v sobotu 12. kvûtna na parketu vel-

kého sálu Stfiediska volného ãasu. Hlavními

pofiadateli Pódiovek byly Eva Kudláková

a Petra âechová ze SVâ spoleãnû s Alenou

Jurá‰ovou z Asociace Sport pro v‰echny 

TJ Jiskra R˘mafiov. Úlohy moderátorky se 

ujala choreografka Alena Tome‰ková.

TfiebaÏe se v souãasnosti Pódiové skladby 

odehrávají vlastnû pod pódiem, na pfiitaÏlivosti

jim to neubírá. Pravdûpodobnû nejstar‰í pfie-

hlídka taneãních souborÛ, zájmov˘ch 

uskupení i sólov˘ch taneãníkÛ v‰ech vûkov˘ch

kategorií si za dobu své existence vydobyla

místo na programu pravidel-

n˘ch kulturních akcí. Pfiehlídka

je nesoutûÏní a otevfiená v‰em

taneãním stylÛm, a tak se v ní

vedle sebe setkávají amatér‰tí

milovníci pohybu s poloprofesi-

onály, pfied‰kolní dûti s dospûl˘-

mi taneãníky, pfiíznivci aerobiku

s baletkami, country taneãnice-

mi ãi hiphopery. Publiku se na-

bízí pestrá smûsice stylÛ pfied-

stavující prÛfiez celou r˘mafiov-

skou taneãní scénou. Pfiehlídka

je nejen pfiíleÏitostí pro samotné

taneãníky jednou za rok se spo-

leãnû setkat pfied

domácím publi-

kem, ale i moÏ-

ností pro diváky zjistit, jak˘m

tancem R˘mafiov Ïije.

Leto‰ního roãníku se mezi úãin-

kujícími zúãastnili rodiãe s ne-

jmen‰ími dûtmi, své ãíslo si pfii-

pravily dûti ze v‰ech ãtyfi r˘ma-

fiovsk˘ch matefiinek, úplnû po-

prvé se pfiedvedly baletky SVâ,

nechybûly ãlenky Studia Sport

a zdraví s ukázkou aerobiku

a samozfiejmû dva nejznámûj‰í

taneãní soubory, TK Jes a Fre-

eze Dance, které uÏ nûkolik let

sbírají medaile na prestiÏních

soutûÏích v âeské republice i za hranicemi.

Jediná dvû pfiespolní vystoupení zajistily

Girls X a dívãí dvojice Trn v oku z Bfiidliãné.

„Letos jsme zaznamenali o nûco men‰í zájem
ze strany vystupujících. Obvykle se úãastní
i taneãníci z Bruntálu ãi Jeseníku, letos jen
domácí, a to je‰tû ne v‰ichni,“ shrnula po-

slední Pódiové skladby Eva Kudláková.

Oproti obvykl˘m pfiibliÏnû tfiiceti vystoupe-

ním bylo letos na programu pouh˘ch ‰estnáct

skladeb. Atmosféru pfiehlídky to v‰ak nekazi-

lo, obecenstvo boufilivû aplaudovalo a Pódio-

vky i díky krat‰ímu ãasovému rozsahu pro-

bûhly ve svûÏím tempu. ZN

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii skonãili doma stfiíbrní
V sobotu 12. kvûtna se konal na domácí r˘-

mafiovské kuÏelnû Otevfien˘ republikov˘ tur-

naj tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ v kuÏel-

kách. Byl to jiÏ tfietí závod zapoãítávan˘ do

âeského poháru 2007. Turnaje se zúãastnilo

celkem tfiiatfiicet hráãÛ z celé republiky, at-

mosféra byla skvûlá a na‰i sportovci bojovali

do posledního dechu.

Nicménû v kategorii LP2 nestaãil ná‰ r˘ma-

fiovsk˘ Ivo Mrhal v˘konem 412 shozen˘ch

kolkÛ na vítûzného Jana ·merdu z âKD

Blansko (424 kolkÛ) a umístil se na stfiíbrné

pozici. Tfietí skonãil Jan Pavlosek z Baníku

Ostrava v˘konem 398 shozen˘ch kolkÛ.

Ani v kategorii TP se nedafiilo favorizované-

mu ZdeÀku Doãkálkovi, kterého neustále

„zlobí“ ruka a u kterého je zvykem, Ïe jej

sportovní fanou‰ci vidí pokaÏdé s pomysl-

n˘m zlat˘m vûncem na krku. Jeho v˘kon 

499 kolkÛ zaostal za v˘konem Jaroslava

Horáãka z Olympie Bruntál o 35 kolkÛ. Tím

si zajistil také stfiíbrnou pozici, stejnû jako je-

ho kolega Mrhal. Tfietí se umístil Franti‰ek

Tomá‰ek z âKD Blansko.

Ani tfietí kategorie LP0 nezÛstala pro r˘ma-

fiovské barvy bez medailové pozice. Do tfieti-

ce stfiíbrnou pfiíãku vybojoval pro R˘mafiov

Karel Forcek v˘konem 408 shozen˘ch kolkÛ.

Prvenství si odnesl Vladimír ·trbík z Olym-

pie Bruntál (424 shozen˘ch kolkÛ) a bronzo-

vou pozici uhájil Pavel Hrnãífi rovnûÏ

z Olympie Bruntál se 404 shozen˘mi kolky.

Pfií‰tí turnaj se bude hrát 23. ãervna na kuÏel-

káfiské dráze v Horním Bene‰ovû, kde ho po-

fiádá Olympia Bruntál.

„Poslední dobou se mi nedafií, ruku mám za-
tím pofiád na nic, no, uvidíme, co bude dál,“
fiekl po skonãení turnaje nûkolikanásobn˘

mistr âeské republiky Zdenûk Doãkálek.

Svûfiil se, Ïe pfiem˘‰lí, zda má vÛbec smysl

letos pokraãovat. KaÏdopádnû se ale chce zú-

ãastnit mistrovství âeské republiky a ve

dnech 28. - 30. kvûtna mistrovství svûta

v Ko‰icích, kde bude hrát proti zdatn˘m hrá-

ãÛm Slovenska, Chorvatska a dal‰ím. „Ne-

vím, kolik státÛ se mistrovství je‰tû zúãastní.
Jestli se mezi nimi neztratím, závisí na mém
zdravotním stavu,“ poznamenal na závûr nej-

lep‰í tûlesnû postiÏen˘ kuÏelkáfi âeské repub-

liky pro rok 2006 Zdenûk Doãkálek.

Mistrovství âeské republiky tûlesnû postiÏe-

n˘ch kuÏelkáfiÛ by se v R˘mafiovû nemohlo

konat bez podpory sponzorÛ, tûm patfií velk˘

dík. Pfiedev‰ím hlavnímu sponzoru Petru
La‰ákovi a jeho firmû Autobazar a dále fir-

mám a jednotlivcÛm:

Uniservis Velká ·táhle Mereìa

Katr - Stará Ves

MûÚ R˘mafiov

Elektro ZIGI

Petr Jiru‰

RD R˘mafiov

Elektro nábytek Icha

Poháry - Roman Mosler

Pohostinství Pod Ka‰tany V. ·táhle

hotel Slunce - Karel Vala

Amin - V. ·táhle

Unisko cz, s. r. o., Bfiidliãná

Hedva, a. s., R˘mafiov, závod 06

Podûkování patfií také Michalu Ihnátovi,

Marku Hamplovi, Janu Sochorovi a dále Vûfie

Tomanové a Marcele Tillerové za v˘borné

a chutné obãerstvení, které nemûlo chybu. 

JiKo

Fota: Jakub Vala
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Z ãinnosti ‰achového oddílu TJ Jiskra R˘mafiov
Posledním zápasem A druÏstva v Bruntále 

ukonãili r˘mafiov‰tí ‰achisté soutûÏní sezónu

2006/2007 v krajské soutûÏi druÏstev. I kdyÏ

se zápas s domácím Slavojem Bruntál pro

na‰e hráãe zpoãátku vyvíjel pfiíznivû, hrubé

chyby zvrátily v˘sledky na tfiech ‰achovni-

cích a tím i cel˘ zápas. DruÏstvo Bruntálu se

stalo celkov˘m vítûzem leto‰ního roãníku

krajské soutûÏe a na‰e druÏstvo skonãilo tfie-

tí. Nejúspû‰nûj‰ími hráãi na‰eho druÏstva

v tomto roãníku byli Jan Slamûník (získal 

10 bodÛ z 11) a Boris Pavlásek (7 z 9).

Doufám, Ïe v pfií‰tím roãníku se jim podafií

úspû‰nost pfiinejmen‰ím udrÏet a ostatní hrá-

ãi druÏstva je budou následovat.

·achov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov byl spo-

leãnû se Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov

také pofiadatelem bfieznového kola Krajské-

ho pfieboru v rapid ‰achu mládeÏe, kterého se

zúãastnily i na‰e ‰achové nadûje: Jan

Homola, Jan ·tefani‰in a Luká‰ Pavlásek

v kategorii do 10 let a Vladislav H˘bl v ka-

tegorii do 14 let. Nejlépe se v turnaji vedlo

Honzu Homolovi, kter˘ se umístil na ãtvrtém

místû a vzhledem ke svému vûku je v sou-

ãasné dobû nejvût‰í nadûjí r˘mafiovského ‰a-

chu.

Své kvality ukázal na dal‰í akci, jejímÏ pofia-

datelem byl ná‰ oddíl spoleãnû s SVâ, a to

na okresním pfieboru jednotlivcÛ okresu

Bruntál, kter˘ skonãil 20. kvûtna v R˘mafio-

vû. DÛkladnû potrápil své zku‰enûj‰í soupe-

fie a se ziskem 2,5 bodu skonãil na ‰estém

místû z osmi úãastníkÛ. V okresním pfieboru

zvítûzil bruntálsk˘ Pavel Jany‰ka, kter˘ vy-

hrál v‰ech sedm partií a získal 7 bodÛ, druh˘

byl domácí Jan Slamûník se ziskem 6 bodÛ

a za nimi na tfietím místû s velk˘m odstupem

domácí Jifií Strako‰ se ziskem 3,5 bodu.

Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií se

podíleli na úspû‰né organizaci pofiádan˘ch

turnajÛ a na práci pro druÏstva. Nejvût‰í oce-

nûní si zaslouÏí pan Martin Slovák, jehoÏ

práce pro oddíl je nejv˘raznûj‰í. Dále dûkuji

v‰em sponzorÛm, bez jejichÏ pochopení a fi-

nanãní pomoci bychom nemohli ãinnost vy-

konávat. Pfiedev‰ím je to firma 5. stavební cz,

a. s., a firma KATR, a. s., jejichÏ pomoc je

pro ná‰ sport zásadní. Je‰tû jednou dûkuji.

Rostislav Mezihorák,
pfiedseda oddílu

Aerobik pfiivezl z Ostravy dvû zlaté medaile a dva tituly Miss Sympatie
V nedûli 6. kvûtna se v zaplnûné

pfiívozské hale SAREZA utkali

soutûÏící ze v‰ech klubÛ severní

Moravy v soutûÏi jednotlivcÛ

v aerobiku „Ostravsk˘ Crazy

Aerobik“. Studio Sport a zdraví

R˘mafiov mûlo v soutûÏi 16 zá-

vodnic ve tfiech vûkov˘ch kate-

goriích. O v˘sledcích soutûÏe

rozhodovala ãtyfiãlenná odborná

porota. O titulu Miss Sympatie

v kaÏdé kategorii rozhodovalo

zaplnûné hledi‰tû divákÛ.

Na‰e dûvãata podala velmi pûk-

n˘ sportovní v˘kon a zaslouÏe-

nû vybojovala dvû zlaté medai-

le, jedno ãtvrté místo, osm finá-

lov˘ch umístûní a dva tituly

Miss Sympatie. V‰em závodni-

cím dûkujeme za dobrou repre-

zentaci. SoutûÏ neunikla pozor-

nosti médií - zastoupena byla

televize, rozhlas i tisk.

L˘die ·védíková

1. kategorie 7 - 10 let:
Krywdová Tereza 1. místo
Lo‰Èáková Helena finále

Zapletalová ·árka finále

2. kategorie 11 - 13 let:
Paulerová Nela finále

Kfienková Markéta finále

Vopafiilová Petra finále

·andová Jana finále

4. kategorie 17 a více let:
·védíková L˘die 1. místo
Buãková Zuzana 4. místo

Kováfiíková Gábina finále

Mezihoráková Mí‰a finále

Titul Miss Sympatie
Ostravského

Crazy Aerobiku získaly:
Buãková Zuzana 4. kategorie
Paulerová Nela 2. kategorie

Víkend pln˘ tance
VáÏení ãtenáfii, dovolte mi, abych vás infor-

movala o soutûÏích, které se zúãastnil taneã-

ní klub Jes. V sobotu 5. kvûtna se ve Fr˘dku-

Místku konala soutûÏ v sólech, duích, mal˘ch

a velk˘ch skupinách. Pofiadatelem byl taneã-

ní klub Palas Fr˘dek-Místek. PfiestoÏe mám

k této soutûÏi urãité v˘hrady (jsou slouãeny

v‰echny taneãní disciplíny dohromady, coÏ

povaÏuji za nesmysl), pfiijeli jsme se sólov˘-

mi tanci v dûtské a hlavní kategorii. Právû

v sólov˘ch disciplínách byla konkurence nej-

vût‰í a také nejpoãetnûj‰í - dokonce s mezi-

národní úãastí. V kategorii dûti-mini první

místo jednoznaãnû obsadila Îanetka Szapo-

walová jako „Neposedn˘ plamínek“. V dût-

ské kategorii si 7. pfiíãku vytancovala Terezka

Valová coby „Dívka z obrazu“ a 8. místo ob-

sadila Lenka Mrhalová se skladbou „Tanãím

tolik, kolik je mi let“. V hlavní kategorii byla

konkurence opravdu velká, ani ne poãetnû,

jako kvalitou. Proto 4. místo Nikoly âudov-

ské se skladbou „One“ bylo v˘borné.

Je‰tû ten den jsme odjíÏdûli s cel˘m soubo-

rem na mistrovství âeské republiky do Brna.

Tam se sjely nejlep‰í soubory, které byly no-

minovány z krajsk˘ch soutûÏí. V dûtské ka-

tegorii modern dance show dûti bylo pfiihlá-

‰eno 17 formací, z toho pouze pût postupo-

valo do finálového kola. Na‰i „Plamínci“ po-

stoupili s nejvy‰‰ím bodov˘m hodnocením

z prvního místa, ale ve finále nakonec skon-

ãili na 4. pfiíãce. Moc mû to mrzelo, protoÏe

jsme mûli stejn˘ poãet bodÛ jako soubor na

tfietím místû. V takovém pfiípadû rozhodují

známky a ty jsme mûli o jednu jedniãku hor-

‰í. Pfiesto v‰echno si dûti zaslouÏí pochvalu,

protoÏe se projevily jako velcí bojovníci.

V hlavní kategorii jsme mûli v modern dan-

ce skladbu „Hippie Life“. Popravdû dûvãata

nezatanãila dobfie, a proto skonãila na nepo-

stupovém místû.

Druh˘ kvûtnov˘ svátek, tedy 8. kvûtna, se

konala jako kaÏd˘ rok v uniãovském G-klu-

bu soutûÏ pod názvem „O Popelãin stfieví-

ãek“. V dûtské kategorii nás opût zastupova-

ly „Nezbedné plamínky“, které zcela zaslou-

Ïenû skonãily na pfiíãce nejvy‰‰í, a „hlavÀá-

ci“ si z této soutûÏe odváÏeli 3. místo.

Milí ãtenáfii, máme za sebou první maratón

soutûÏí a je‰tû nejsme u konce, pfiesto dûkuji

v‰em sv˘m taneãníkÛm, mal˘m i velk˘m, za

odvahu, elán a hlavnû krásné tancování.

Obrovské díky patfií také v‰em rodiãÛm, kte-

fií nás celou dobu podporují.

Alena Tome‰ková

V˘sledky soutûÏe:

Foto: archiv TK Jes



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2007

37

Street hokej 2007
Stejnû jako v loÀském roce se na-

‰e ‰kola zúãastnila velkého tur-

naje Moravskoslezského a Olo-

mouckého kraje ve street hokeji

pofiádaného spoleãností âEZ

a TV Polar. DruÏstvo na‰ich sed-

mákÛ Pipe ve sloÏení Ivo

Kobolka, Patrik MaÀur, Ondfiej

Lisick˘, Jakub Holu‰a, Adam

La‰ák a Adam Schreiber úspû‰nû

postoupilo ze ‰kolního, okresní-

ho i oblastního kola a 26. dubna

odcestovalo zakusit boufilivou at-

mosféru velkého finálového tur-

naje, kter˘ se odehrál v ostravské

âEZ Arénû. Podpofiit hráãe v je-

jich úsilí jel i poãetn˘ kontingent

rámusících fanou‰kÛ a fanynek -

osvûdãen˘ch kfiiklounÛ a jeãi-

vek, jejichÏ neúnavné hlasivky

obvykle pfiivádûjí uãitele k ‰ílen-

ství. DÛkladnû vyzbrojeni nejen

dresy, vlajkami a transparenty,

ale také soupravou bicích a de-

chov˘ch nástrojÛ se zúãastnili

soutûÏe o nejlep‰í publikum.

Navzdory poãáteãnímu optimis-

mu se na‰im borcÛm nezadafiilo

uÏ na zaãátku turnaje, kde si ne-

chali utéci slibné vedení v prv-

ním zápase a i pfies velkou bo-

jovnost a snahu v˘sledek utkání

otoãit byli vyfiazeni pozdûj‰ím

vicemistrem turnaje Z· Havífiov.

Nicménû si turnaj doprovázen˘

bohat˘m programem a exhibiã-

ními zápasy náramnû uÏili. Nej-

více se líbily maÏoretky, taneãni-

ce a podpisy rozdávající extrali-

goví hokejisté. S prázdnou se

ov‰em na‰e ‰kola ani tentokrát

nevracela, protoÏe na‰i fanou‰ci

znovu pfiedvedli, v ãem jsou nej-

lep‰í. Choreografie kotle se zku-

‰enû ujal pan uãitel Stanûk a r˘-

mafiov‰tí fans vytvofiili sv˘m 

i ostatním hráãÛm atmosféru tr-

hající u‰ní bubínky. Získali

uznání a díky poroty a také pfií-

zeÀ televizních kamer, které je-

jich fiádûní zaznamenaly pro te-

levizní vysílání. Odmûnou hrá-

ãÛm i fanou‰kÛm je zájezd do

ostravského Divadla loutek.

Dûkujeme pofiadatelÛm, hráãÛm

i fanou‰kÛm a tû‰íme se na pfií‰-

tí roãník turnaje.

Za Z· R˘mafiov K. Toman

10 let Euroregionu Pradûd - V˘‰lap na Pradûd
Euroregion Pradûd, dobrovolné

sdruÏení ãesk˘ch a polsk˘ch

mûst, obcí, sdruÏení a svazkÛ ob-

cí z území b˘val˘ch okresÛ

Bruntál a Jeseník na ãeské stranû

a Opolského vojvodství v Pol-

sku, vznikl v roce 1997.

U pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí, dese-

ti let od vzniku, bylo realizováno

více aktivit soustfiedûn˘ch do

projektu „Pfiedstavujeme Euro-

region Pradûd“ spolufinancova-

ného EU. Jako jednu z nich lze 

uvést besedy na stfiedních ‰kolách,

které probûhly v bfieznu a dubnu

tohoto roku a pfii nichÏ byli stu-

denti v Polsku i u nás seznamová-

ni s aktivitami tohoto ãesko-pol-

ského sdruÏení a moÏnostmi, které

nabízí v získávání finanãních pro-

stfiedkÛ z evropsk˘ch fondÛ pro

pfieshraniãní spolupráci.

Dal‰í v˘znamnou akcí, pfiipomí-

nající desáté v˘roãí vzniku

Euroregionu Pradûd, byl spoleã-

n˘ v˘‰lap na Pradûd, kter˘ se 

uskuteãnil v sobotu 19. kvûtna

2007. Této velmi pûkné a zdafiilé

akce se zúãastnilo více neÏ 200

úãastníkÛ. Z Polska pfiijely dva

zaplnûné autobusy. Pû‰í túru na

vrchol zdolali v‰ichni v pohodû,

bylo jasné a teplé poãasí.

Nejvy‰‰í vrchol JeseníkÛ, ma-

jestátn˘ Pradûd, chtûl zfiejmû

sv˘m pfiíznivcÛm ukázat svoji

vlídnûj‰í tváfi. V̆ borné viditel-

nosti vyuÏili témûfi v‰ichni k v˘-

jezdu na vyhlídkovou plo‰inu ve

vûÏi, aby se pokochali kruhov˘m

v˘hledem do vzdáleného okolí.

V‰ichni úãastníci v˘‰lapu dosta-

li také malé obãerstvení a domÛ

si odváÏejí vzpomínku na tento

vydafien˘ den - pamûtní list.

Symbolicky, jako pfiíslib pokra-

ãování spolupráce na dal‰í dese-

tiletí, si pod vûÏí Pradûdu podali

pravici pfiedstavitelé obou ná-

rodních ãástí Euroregionu Pra-

dûd. Místopfiedseda ãeské ãásti

euroregionu pan Leo‰ Gregov-

sk˘, starosta mûsta Bruntálu,

a pfiedseda polské ãásti pan

Radoslav Roszkowski, starosta

okresu Prudnik.

Sekretariát Euroregionu Pradûd,
Vrbno pod Pradûdem

V pátek 18. kvûtna nás poctila náv‰tûvou delega-

ce z polského mûsta Ozimku za úãelem naplÀo-

vání Smlouvy o partnerství podepsané mezi

správní oblastí Ozimku a obcemi R˘mafiovska.

Obsahem jednání bylo nastavení budoucí spolu-

práce obou regionÛ v oblastech rozvoje cestovní-

ho ruchu, regionálního rozvoje a pfiípravy spoleã-

n˘ch kulturnû-spoleãensk˘ch a sportovních akcí.

Obû strany navzájem nastínily své investiãní i ne-

investiãní zámûry na období let 2007- 2013 a hle-

daly spoleãné projekty jednotliv˘ch obcí, které

by bylo moÏno financovat v rámci Operaãního

programu Pfieshraniãní spolupráce âR - Polsko.

Vyhovující projekty mohou b˘t pfiedkládány

v rámci první v˘zvy do tohoto operaãního pro-

gramu jiÏ na konci leto‰ního roku. Tento termín

koresponduje s termínem plánované v˘zvy na

polské stranû. Nikola Velebná

Náv‰tûva polské delegace v R˘mafiovû

Foto: archiv Z· R˘mafiov

Fota: archiv Sekretariátu Euroregionu Pradûd
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Privátní gynekologická ambulance

MUDr. Romana Hance

sestra Lenka Cingelová

Pivovarská 11, 795 01 R˘mafiov

Tel. ã. 554 211 966, 776 678 408

Ordinaãní hodiny

Pondûlí 7,00 - 12,00

13,00 - 15,00

Úter˘ 7,00 - 12,00

Stfieda 8,00 - 13,00

âtvrtek 13,00 - 17,00

Pátek 8,00 - 13,30

Nabízíme ultrazvuková vy‰etfiení,

oãkování proti rakovinû dûloÏního ãípku,

kardiotokografické vy‰etfiení plodu.

De‰ifrovaná pfiísloví: fie‰ení ze str. 34
1) Tichá voda bfiehy mele.

2) Skákal pes pfies oves.

3) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

4) Mnoho psÛ zajícova smrt.

5) Jablko nepadá daleko od stromu.

6) Komu se nelení, tomu se zelení.

7) Kolik jazykÛ zná‰, tolikrát jsi ãlovûkem.

8) Jednook˘ mezi slep˘mi králem.

9) Dvakrát mûfi, jednou fieÏ.

10) Malé ryby taky ryby.

11) Pod svícnem je nejvût‰í tma.

12) Studen˘ máj, v stodole ráj.

13) Bez práce nejsou koláãe.

14) Tak dlouho se chodí se dÏbánem pro vodu, aÏ se ucho utrhne.

15) Jak se do lesa volá, tak se z lesa oz˘vá.

16) Co tû nepálí, nehas.

Obec STARÁ VES

VE¤EJNÁ V¯ZVA!
Obec Stará Ves,

se sídlem Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves,

Iâ 575950

dává v souladu se zákonem 312/2002 Sb.

vefiejnou v˘zvu k podání pfiihlá‰ek na obsazení funkce

úãetní - úfiednice (úfiedník)
obecního úfiadu

Místo v˘konu práce: Obecní úfiad Stará Ves

PoÏadované pfiedpoklady: - státní obãan âR, dosaÏen˘ vûk 

18 let, pfiípadnû cizí státní pfiíslu‰-

ník s trval˘m pobytem v âR

- bezúhonnost

- vzdûlání - úplné stfiední ekono-

mické

- zvlá‰tní odborná zpÛsobilost 

do 18 mûsícÛ od nástupu

do pracovního pomûru

- schopnost samostatného a dÛsled-

ného jednání, peãlivost

- znalost práce na PC (Word, Excel, 

internet, pfiíp. Power Point)

- praxe v úãetnictví

Pfiihlá‰ka musí obsahovat: - jméno a pfiíjmení

- datum a místo narození, státní pfií-

slu‰nost, místo trvalého pobytu 

- ãíslo obãanského prÛkazu

- datum moÏného pfievzetí funkce

- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã pfiipojí: - vlastnoruãnû napsan˘ Ïivotopis 

s uvedením údajÛ o dosavadních

zamûstnáních

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰-

‰ím dosaÏeném vzdûlání

- v˘pis z Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 

3 mûsícÛ (moÏno dodat pozdûji)

Termín moÏného nástupu: - ãervenec 2007, nejpozdûji

1. 8. 2007

Platové zafiazení: - dle nafiízení vlády 330/2003 Sb. 

v platném znûní

Termín podání pfiihlá‰ky: - nejpozdûji do 31. kvûtna 2007 

osobnû nebo po‰tou na adresu:

Ing. Pavel Hejsek, starosta obce
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji

od 8. 6. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 31. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

11/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE



·koda Felicia 1.3 LXi, 50 kW, CZ, r. v.
1996, rádio, centrál, stfie‰ní okno, taÏ-
né, zámek fiadící páky, zadní stûraã, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 44 900 Kã.

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

Citroen C3 1.4HDi, r. v. 2005, 4x air-
bag, ABS, CD, rádio, el. v˘bava, PC,
tempomat, zadní stûraã, senzor stûraãÛ,
centrál, CD mûniã. Cena: 279 900 Kã.

Ford Ka 1.3i, 1. maj., r. v. 1998, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, spoiler,
kfiídlo, 2x airbag, CD, imobilizér, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 89 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 319 900 Kã bez DPH.

Fiat Bravo 1.4 16V, r. v. 1996,
2x airbag, imob., posil. fiíz.,
zadní stûraã, spoiler, kfiídlo.
Cena: 59 900 Kã.

Fiat Brava 1.6i, 1. maj., r. v.
1996, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, centrál, el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

VW Touran COMFORT, super stav, 
r. v. 2005, 10x airbag ESP, ASR, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘b., posil. fiíz., PC,
cent, temp. Cena: 419 900 Kã.

Citroen Xsara 2.0 HDi, r. v. 2001, 4x
airbag, ABS, ASR, rádio, CD, PC, mul-
tif. vol., taÏné, el. zrc. a okna, teplom.,
senz. stûr., centrál. Cena: 169 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, CZ, servis, 
1. majitel, r. v. 2003, 2x airbag, zad-
ní stûraã, rádio, centrál, posil. fiíz., 
imob., el. okna. Cena: 169 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V, 1. maj.,
r. v. 2000, 4x airbag, ABS ESP, rádio,
el. okna, PC, multif. volant, el. zrc., tep-
lomûr, centrál. Cena: 169 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1994, CD, rádio, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 49 900 Kã  

·koda Octavia 2.0 85kW, 4x4, CZ,
1.maj., r. v. 2004, 4x airbag, ABS, rá-
dio, PC, el. v˘bava, senz. svûtel a brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 294 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2004, 2x airbag, ABS, rádio, vy-
hfi. zrc., senzor brzd, posil. fiíz., el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Seicento 600, 50th, r. v. 2006,
rádio, posil. fiíz., zadní stûraã,
2x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna. Cena: 179 900 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v. 1999,
airbag, CD, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
CD mûniã. Cena: 109 900 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: 214 900 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.

Ford Mondeo 1.8 16V ZETEC, r. v.
1997, rádio, posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo,
2x airbag, ABS, centrál, imob., el. okna
a zrcátka, el. sedadla. Cena: 89 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 69 900 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: 229 900 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.9D, CZ,
servis, r. v. 1998, alarm, posil.
fiíz., taÏné, centrál, mlhovky.
Cena: 48 900 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.6 GLX, servis, r. v.
1996, centrál, posil. fiíz., taÏné, ostfiik.
svûtlometÛ, dûlená zadní sedadla, zad-
ní stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

BMW X5 SPORT P, r. v. 2003, 6x air-
bag, ABS, plná v˘bava, navigace, xe-
nony, ESP, rádio, PC, taÏné, TV, DVD,
centrál, CD mûniã. Cena: 795 000 Kã.
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NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 18 TIS. KM NAJETO 50 TIS. KM

DIESELDIGI KLIMA


