
Uplynul̆  víkend patfiil dûtem, oslavi-
ly svÛj svátek

31. 5. byla zahájena v muzeu v˘stava
malífiky Kamily Opletalové

R˘mafiov‰tí desetibojafii mají na dosah finálovou disciplínu 
- bûh na 60 metrÛ

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

11/2008

Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008                                           Cena 10 Kč

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Sugestivní, strach nahánûjící a pfiitom plná citu, taková byla
Erbenova Kytice v podání ÏákÛ dramatického oboru ZU·
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Barevn˘ svût dûtí

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Jul. Sedláka, 1969 Jul. Sedláka, 2008

Prvního ãervna oslavily dûti na

celém svûtû svÛj svátek. Den dûtí

má upozornit svûtovou vefiejnost

na práva a potfieby dûtí a jejich 

oslavu navrhly v roce 1949 Me-

zinárodní demokratická federace

Ïen, Mezinárodní odborové sdru-

Ïení uãitelÛ a Svûtová federace

demokratické mládeÏe. Meziná-

rodní den dûtí se poprvé slavil 

1. ãervna 1950 ve více neÏ 50 ze-

mích svûta. Pevné datum 1. ãerv-

na bylo stanoveno aÏ na Meziná-

rodní konferenci pro ochranu dûtí

v roce 1952. Bûhem roku se pfii-

pomínají i jiné v˘znamné dny vû-

nované dûtem, napfi. Mezinárodní

den dûtí, které se staly obûtí agre-

se, Mezinárodní den za odstranûní

práce dûtí, Den afrického dítûte,

Mezinárodní den mládeÏe, Mezi-

národní den ztracen˘ch dûtí nebo

Svûtov˘ den dûtí.

V regionu R˘mafiovska se v prÛ-

bûhu uplynulého víkendu usku-

teãnilo hned nûkolik akcí vûnova-

n˘ch pfiedev‰ím dûtem. Snad za

v‰echny hovofií tfii vydafiené akce,

které se konaly na rÛzn˘ch mís-

tech - Indiánsk˘ den dûtí v On-
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Aktuálnû z mûsta

dfiejovû, kter˘ uspofiádal Osadní

v˘bor Ondfiejov, Den dûtí v Jano-

vicích zorganizovan˘ Základní

‰kolou Stará Ves a Matefiskou

‰kolou Janovice a Den dûtí na

Jesenické ulici v R˘mafiovû, kter˘

pfiipravila r˘mafiovská organizace

âSSD.

V sobotu i v nedûli mûly dûti

moÏnost si zasoutûÏit a získat las-

kominy, diplomy a ceny. Nûkde

se projely na koni, vyhrály v kole

‰tûstí, jinde si zase zastfiílely z lu-

ku na „bizony“, nebo tenisákem

na plechovky, v Janovicích po-

znávaly rÛzné druhy stromÛ, kvû-

tin nebo faunu Jesenicka.

Poznávací soutûÏ pro nû pfiipravil

jeden z hlavních sponzorÛ Lesy

âeské republiky, a. s. Profesio-

nální ãlenové Hasiãského zá-

chranného sboru je navíc vy-

zdvihli na speciální hasiãské plo-

‰inû do velké v˘‰ky, aby si pro-

hlédly svou matefiskou ‰kolu

z ptaãí perspektivy. Kromû toho

absolvovaly dûti závody na kole

a kolobûÏkách, nejrÛznûj‰í pfie-

káÏkové dráhy nebo se svezly na

povoze taÏeném koÀmi.

Ondfiejovem se zase rozléhaly

westernové melodie, pfii kter˘ch

malí indiáni Zelené pírko, Ribana,

Mal˘ obláãek, Bílá pûna, Zelen˘

orel nebo âervené pírko a dal‰í na

sedmi stanovi‰tích plnili rÛzné 

úkoly, pod bystr˘m dohledem

kmenov˘ch náãelníkÛ Velkého bi-

zona, Tiché vody, Velkého Mani-

toua, Bílého orla, Mûsíãního svitu

a Medvûdí tlapky navlékali korál-

ky, malovali kresby na teepee,

stfiíleli na bizona lukem, museli

pfiekonat cestu smrti pfies propast

nebo skákali v pytli a házeli na cíl.

Na akci se podílela pfiedsedkynû

osadního v˘boru AneÏka Továr-

ková s celou svojí rodinou, indi-

ánské kost˘my pomohly vytvofiit

maminky dûtí. Odpoledne pokra-

ãovala ondfiejovská veselice káce-

ním májky.

V nedûli 1. ãervna si dûti zasoutû-

Ïily na Jesenické ulici v R˘mafio-

vû v hodu na ko‰, kluci vystfiíleli

svÛj arzenál na plechovky, holky

radûji daly pfiednost kolu ‰tûstí, ti

nejodváÏnûj‰í se pustili na chÛ-

dách do první nebo druhé zóny

asfaltového hfii‰tû, do tfietí zóny

X factor dorazili opravdu jen ti

nejostfiílenûj‰í borci a borkynû.

âlenové MO âSSD rozdávali dû-

tem nafukovací balónky, pfiipra-

veno bylo i chutné obãerstvení,

které vûnovala Pekárna R˘mafiov

a firmy Amin z Velké ·táhle

a Marpi. Díky Ivanu Novákovi,

chovateli koní z Albrechtic, dûti

spatfiily svût z koÀského sedla.

Pfied závûrem akce pfiedvedl pan

Heinisch s pfiáteli modely auto-

mobilÛ fiízen˘ch rádiem. Na

v‰ech tfiech akcích Dûtského dne

bylo pro dûti pfiipraveno opékání

párkÛ u ohnû. Úsmûvy a rozjafiené

dûtské oãi byly tou nejlep‰í odmû-

nou v‰em pofiadatelÛm i sponzo-

rÛm. 

anketa
(Dûtsk˘ den v Ondfiejovû)

Co se vám tady líbí nejvíce?

Ribana (Helenka To-
várková, 5 let)
Nejvíce se mi líbí ty

konû a ten bizon, jak

se na nûho stfiílí lu-

kem.

Zelen˘ orel (Mí‰a
·tûpaník, 6 let)
Stfiílení lukem a pak

je‰tû pÛjdu tam, ne-

vím kam, tam do ro-

hu a pak jeÏdûní ko-

Àa.

Bílá pûna (Micha-
ela Kfiapová, 4 roky)
Líbí se mi tu dobfie,

nejvíce navlíkat ko-

rálky.

âervené pírko (Mí-
‰a Vystrãilová, 7 let)
Mi se tady líbí v‰ech-

no. A nejvíc tady to

vystfiihování pytlíãkÛ

na indiánské kofiení,

abysme nebyli ne-

mocní. Pak je‰tû pÛ-

jdu jezdit na konû.

Velké pírko (Martin
Buãek, 6 let)
Nejvíce se mi líbí

jezdit na koÀach, na-

vlíkat korálky a ma-

lovat na teepee.

Mal˘ obláãek (???,
3 roky)
... jo, líbí se mi tady

a nejvíce pejsci. 

Pfiipravil JiKo

Ruina na Husovce má nového majitele
Ve stfiedu 28. kvûtna se v malém sále Stfiedis-

ka volného ãasu uskuteãnilo mimofiádné za-

sedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova. Na

programu jednání bylo schválení dotací na

investice, které jsou buì zahrnuty v Integro-

vaném dokumentu mûsta R˘mafiova nebo by-

ly jiÏ v minulosti pfiedjednány v komisích

a zastupitelé je v rámci svého plánu povaÏují

za prioritní. Zastupitelé dále schválili pfiijetí

investiãní úãelové dotace z rozpoãtu Morav-

skoslezského kraje pro rok 2008 na zvy‰ová-

ní pasivní bezpeãnosti na pozemních komu-

nikacích. Projekt za 270 tis. Kã nese název

Zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ v R˘mafiovû 

- I. etapa. Cílem projektu je nasvûtlení, umís-

tûní psychologick˘ch prvkÛ, obnova vodo-

rovného a doplnûní svislého retroreflexního

dopravního znaãení u ãtyfi stávajících pfiecho-

dÛ pro chodce: dvou pfies silnici II/445 (na

Revoluãní ulici a na kfiiÏovatce ulic Revo-

luãní a Bartákovy) a po jednom pfiechodu na

Havlíãkovû a Hornomûstské ulici vedoucím

ze sídli‰tû do centra mûsta. Smyslem projek-

tu je také zv˘‰ení pasivní bezpeãnosti ‰kolní

mládeÏe docházející do ‰kolních zafiízení.

Zastupitelstvo mûsta schválilo pfiijetí dotace

z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na akci

Energetické úspory ‰kol v R˘mafiovû. Dotace

bude poskytnuta z Programu na podporu pfií-

pravy projektÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí

a zemûdûlství (MSK) a bude urãena na pro-

jektovou pfiípravu v souvislosti s komplexním

zateplením ‰kol na území mûsta. Celkové ná-

klady na akci dosahují v˘‰e 1 mil. 88 tis. Kã

a pfiíspûvek z MSK ãiní 816 tis. Kã.

Zastupitelé schválili spoluúãast mûsta na fi-

nancování nûkolika plánovan˘ch akcí, na

nûÏ byla v pátek 30. kvûtna podána Ïádost 

o dotaci z Regionálního operaãního progra-

mu Moravskoslezsko. Jedná se o projekty

Modernizace vybavení Základní ‰koly R˘-

mafiov, v jehoÏ rámci by mûly b˘t mimo jiné

vybudovány dvû poãítaãové uãebny (v budo-

vách na Jelínkovû ulici a ulici 1. máje) a jed-

na uãebna cizích jazykÛ. Dal‰ími chystan˘mi

projekty jsou rekonstrukce hfii‰tû ã. 3 - R˘-

mafiov, dofinancování sportovnû-kulturního

areálu v zahradû Hedvy, rekonstrukce spor-

tovi‰È Z· Jelínkova 1, stavební úpravy 2. bu-

dovy Z· R˘mafiov. Spoluúãast mûsta by mû-

la ve v‰ech projektech, pokud budou dotace

získány, dosáhnout 7,5 %.

Posledním projednávan˘m bodem mimofiád-

ného zastupitelstva bylo poskytnutí pfiíspûvku

TJ Jiskra R˘mafiov na financování investiãní

akce Instalace zavlaÏovacího systému hfii‰tû 

ã. 2 - R˘mafiov ve v˘‰i 193 tis. Kã. Celkové
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náklady na akci pfiedstavují ãástku 493 tis. Kã

a V̆ konn˘ v˘bor âMFS schválil pfiidûlení do-

tace ve v˘‰i 300 tis. Kã. Zastupitelé schválili

poskytnutí v˘‰e uvedeného pfiíspûvku TJ

Jiskra R˘mafiov.

V bodu rÛzné se zastupitelé zajímali, jak se

dafií vymáhat poplatky za odpady od dluÏníkÛ.

Starosta Petr Klouda konstatoval, Ïe úspû‰-

nost vymáhání poplatkÛ za odpady je asi 

92-93%, pfiiãemÏ zb˘vající procenta tvofií na-

pfi. obãané dlouhodobû pob˘vající v zahraniãí,

pfiípadnû ti, jejichÏ finanãní situace je pod hra-

nicí Ïivotního minima. Byl také vznesen dotaz

t˘kající se odkoupení objektu nedostavûné

banky na Husovû ulici nov˘m majitelem.

Starosta potvrdil jen to, Ïe tato skuteãnost se

zakládá na pravdû a nov˘ majitel by mûl v ob-

jektu vybudovat dvanáct bytov˘ch jednotek;

zb˘vající ãást bude slouÏit k nebytov˘m úãe-

lÛm. Zastupitel Ladislav Îilka informoval své

kolegy o pfiíjezdu poslance Evropského parla-

mentu Jaromíra Kohlíãka do R˘mafiova 

13. ãervna a také o moÏném setkání a besedû

s obãany. JiKo

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.
Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.
Pracovní úvazek: 1,0.
Platové zafiazení: 9. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkte-

r˘ch dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch po-
mûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 
celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: vy‰‰í odborné získané v oborech zamûfien˘ch na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociálnûprávní ãinnost, charitní a sociální ãinnost, vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v ba-
kaláfiském nebo magisterském studijním programu (v pfiípadû nesplnûní V· vzdûlání v sociální oblasti bude poÏado-
váno absolvování akreditovan˘ch vzdûlávacích kurzÛ v celkovém rozsahu nejménû 200 hodin);

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 359/1999 Sb., ã. 118/2003 Sb. aj. zákony související s vykonáva-

nou ãinností ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);
- vysoké pracovní nasazení, ãasová flexibilita;
- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování, samostatnost a peãlivost, psychická odolnost;
- odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ;
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

- v˘kon státní správy na úseku sociálnûprávní ochrany a prevence, agenda kurátora pro mládeÏ, agenda sociální práce 
s osobami spoleãensky nepfiizpÛsobiv˘mi a prevence negativních jevÛ;

- jednání s rodinami nezletil˘ch, ‰kolami, úãast pfii soudních jednáních, úãast pfii v˘slechu nezletilého na policii, ná-
v‰tûvy nezletil˘ch v ústavních zafiízeních;

- sociální práce s obãany propu‰tûn˘mi z v˘konu trestu odnûtí svobody, s obãany, proti nimÏ je vedeno trestní fiízení, 
popfi. jimÏ byl v˘kon trestu odnûtí svobody podmínûnû odloÏen, obãany se závislostí na alkoholu nebo s jinou toxiko-
mánií, obãany Ïijícími nedÛstojn˘m zpÛsobem Ïivota, obãany propu‰tûn˘mi ze ‰kolsk˘ch zafiízení pro v˘kon ústav-
ní a ochranné v˘chovy po dosaÏení zletilosti;

- participování na projektech prevence kriminality;
- zpracovávání a plnûní plánÛ kontinuální práce s pachateli trestné ãinnosti;
- fie‰ení v˘chovn˘ch nebo jin˘ch problémÛ u nezletil˘ch a mladistv˘ch.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
- datum a místo narození uchazeãe;
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
- místo trvalého pobytu uchazeãe;
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpo-

zdûji 4. ãervence 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 4. ãervence 2008

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm ozná-
meno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru sociálních vû-
cí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

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

v y d á v á

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

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo:
referenta odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

- sociálního kurátora/kurátorky
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Prostor pro podnikatele

Jedna paní povídala ...

Rodinné domky R˘mafiov mûní vlastníka
Firma Rodinné domky R˘mafiov, s. r. o., mûní majitele. Nov˘m vlastníkem bude akciová spoleãnost KATR, a. s. Oslovili jsme majitele spo-

leãnosti KATR, a. s., Josefa Hamu a Ing. Franti‰ka Pfiíkaského s otázkami, jaké plány se zakoupenou firmou RD R˘mafiov mají.

rozhovor
Proã jste se rozhodli koupit firmu RD R˘-
mafiov a co si od tohoto kroku slibujete?
Jedná se o prodej urãitého podílu, nebo ce-
lé firmy?
Firma RD R˘mafiov, s. r. o., bude mûnit ma-

jitele. Nov˘m vlastníkem 100% obchodního

podílu se stane firma KATR, a. s. Právní ú-

ãinnost tohoto kroku nastane zaplacením

dohodnuté ãástky. Dle dohody s bankou ten-

to krok oãekáváme kolem 15. ãervna 2008.

Proã k tomuto kroku dochází? Vlastníci RD

R˘mafiov, s. r. o., se rozhodli firmu prodat,

coÏ je jejich právo. Nás tato skuteãnost pfii-

vedla k my‰lence uzavfiít kruh zpracování

dfieva: v˘sadba - tûÏba - zpracování kulatiny

- v˘roba fieziva - pouÏití v koneãném v˘rob-

ku - domek.

Pro upfiesnûní, kdo byl dosavadním vlastní-
kem RD R˘mafiov, s. r. o.?
V souãasné dobû to je osm spoleãníkÛ.

Uskuteãnilo se nûjaké v˘bûrové fiízení v pro-
deji firmy ãi obálková metoda, a pokud to
není tajemstvím, jaká byla stanovena cena?
V̆ bûrové fiízení probûhlo a na základû roz-

hodnutí spoleãníkÛ uspûla na‰e firma. KA-

TR, a. s., kupuje podíly od jednotliv˘ch 

osob. V̆ ‰e ceny je jejich soukromou záleÏi-

tostí a záleÏí na nich, zda je zvefiejní.

RD R˘mafiov má je‰tû nûkolik poboãek a fie-
ditelství v Praze, pokud se nem˘lím. Budete
vlastníky i tûchto poboãek nebo jen r˘ma-
fiovského závodu?
Va‰e informace není správná. RD R˘mafiov

vlastní nûkolik dcefiin˘ch spoleãností a pro-

dejních míst po celém území âR i v zahrani-

ãí. Také spolupracuje s nûkolika externími

prodejci na území âR, ale fieditelství je jen

jedno - v R˘mafiovû. Co se t˘ká vlastnictví,

budeme vlastnit 100 % obchodního podílu

RD R˘mafiov, s. r. o., a tím ovládat celé jeho

vlastnictví.

UvaÏujete v budoucnu o nûjak˘ch personál-
ních zmûnách ve vedení firmy nebo o sniÏo-
vání stavu zamûstnancÛ ãi jin˘ch radikál-
nûj‰ích postupech? Pokud ano, o jak˘ch?
Personální zmûny, dle na‰eho názoru, pro-

bûhnout musí. Jak budou rozsáhlé, je vûcí

pfiístupu zamûstnancÛ. Bude platit, Ïe prefe-

rován je pfiístup k práci, ne jméno. V̆ stup

k této otázce bude koordinován s potfiebou

firmy.

Pokud jste se rozhodli koupit RD R˘mafiov,
urãitû jste si museli pfiedem pfiipravit strate-
gii v˘roby, ekonomickou rozvahu, v˘‰i roã-
ního zisku, plán investic, exportu a podob-
nû. Jaké jsou va‰e plány a zámûry s v˘robou
do budoucna? Budou se odli‰ovat od stáva-
jících a v ãem?
Vûfite, tyto otázky jsou zpracovány, protoÏe

bez tûchto anal˘z by s námi banky vÛbec

o zámûru financovat tuto transakci nejedna-

ly. Je to v‰ak tak rozsáhl˘ materiál, Ïe na nûj

zde není prostor, a vytrhávat jen jednotlivos-

ti nemá smysl. Plán je jednoduch˘, pokraão-

vat ve v˘robû domÛ, ale maximálnû efektiv-

nû a zároveÀ pruÏnû. Dfievûn˘ dÛm by nemûl

b˘t exkluzivitou, ale standardem splÀujícím

v‰echna ekologická hlediska. Pfiedev‰ím dfie-

vo je obnoviteln˘ zdroj, ale i bohatství toho-

to kraje.

Hodláte pokraãovat nadále v exportu mon-
tovan˘ch domkÛ na klíã i do zahraniãí?
Strategick˘ rozvoj firmy chtûl fieditel Po-
hloudek smûfiovat na v˘chod. Byly dokonce
pfiipraveny i projekty, ale ty údajnû nena‰ly
pochopení. Jak˘ máte názor na tyto projek-
ty zahrnující v˘chodní Evropu?
Hodláme pokraãovat ve v‰em, co bude pfii-

ná‰et prosperitu nejen firmû, ale i celému re-

gionu. Nebráníme se Ïádn˘m zakázkám, aÈ

uÏ ze severu, západu, jihu ãi v˘chodu. Je tfie-

ba stavût na tradici a pozici, kterou firma RD

R˘mafiov, s. r. o., ve stavebnictví má. Pfií‰tí

rok to bude 40 let od poloÏení základního ka-

mene. Sv˘mi budoucími v˘sledky chceme

pfiispût i my.

ZdÛrazÀuji, Ïe firma RD R˘mafiov, s. r. o.,

byla vÏdy fiízena z R˘mafiova a my na tom

nehodláme nic mûnit. Co si tady naplánuje-

me, to tady musíme vyrobit, ale prodat to

musíme jinde, r˘mafiovsk˘ trh není tak vel-

k˘, ale i zákazník z R˘mafiovska má u nás 

otevfiené dvefie. Vzhledem k tomu, Ïe se

KATR, a. s., stává jedním z nejvût‰ích za-

mûstnavatelÛ v okrese, chceme spoluprací

s místní samosprávou a ostatními podnika-

telsk˘mi subjekty vytváfiet co nejlep‰í klima

pro podnikání a pro Ïivot nás v‰ech.

Majitelé firmy KATR, a. s., jsou R˘mafio-

váci a patrioti.

Dûkuji vám za rozhovor.
JiKo

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ

a zab˘váme se i citliv˘mi tématy, jeÏ se stá-

vají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû

a jsou podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû

fie‰eny. Rubrika by mûla slouÏit tomu, aby

byly problémy obãanÛ, které nejsou docenû-

ny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnû-

tÛm, ov‰em za dodrÏení jist˘ch pravidel.

Budeme pracovat pouze s anonymy, které

budou slu‰né, neuráÏející, nevulgární, nebu-

dou poru‰ovat tiskov˘ zákon a budou v sou-

ladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû

zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompe-

tentními a povûfien˘mi osobami, zejména se

starostou mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t re-

dakci zasílány prostfiednictvím e-mailu:

rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû mo-

hou b˘t vhozeny do schránky redakce

u vchodu do Stfiediska volného ãasu.

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Po chodníku s blátem za u‰ima?
Na Opavské ulici mezi autobuso-
vou zastávkou a vjezdem do
Hedvy je jiÏ mnoho let zcela zni-
ãená krajnice vozovky. Z hlubo-
k˘ch v˘molÛ vyvrhávají projíÏ-
dûjící auta bláto, písek a ‰tûrk
s vodou na chodník a bûda tomu,
kdo zrovna prochází. Myslíte si,
Ïe by se mûl nûkdo ve mûstû o od-
stranûní problému postarat? Ne-
v‰ímavost lidí je známá, ale ne-
v‰ímavost volen˘ch a jmenova-
n˘ch kompetentních obãanÛ,

ktefií zajisté kolem mnohokrát
procházejí, je zaráÏející. Prosté-
ho obãana nezajímá, zda krajni-
ce patfií mûstu nebo státu (Opav-
ská ul. je ãástí silnice I. tfiídy 
ã. 11), obãan zkrátka vyÏaduje,
aby tudy mohl procházet bez
ohroÏení projíÏdûjícími auty.
·patn˘ stav okraje vozovky

v místû, které popisujete, je kaÏ-

dému znám a místo opravdu volá

po vybudování chodníku. Právû

vlastnictví pozemkÛ je ale hlavní

pfiekáÏkou toho, proã mûsto

v tomto pfiípadû chodník nebudu-

je. Vlastnictví pozemku je na

rozdíl od va‰eho názoru pro rea-

lizaci jakéhokoliv zámûru rozho-

dující. Pro na‰e investiãní zámû-

ry je vlastnictví pozemku mûs-

tem v drtivém mnoÏství pfiípadÛ

nepfiekroãitelnou podmínkou. 

V daném místû patfií pozemky

¤editelství silnic a dálnic âR

a tyto pozemky lze vyuÏít jen

pro vybudování odboãovacího

pruhu (nyní jako prostorová re-

zerva). Navazující pozemek pat-

fií privátní firmû Hedva, a. s.

Spoleãnost Hedva pozemky mû-

stu neprodá. Vlastník spoleãnos-

ti pfiipou‰tí maximálnû vzájem-

nou smûnu pozemkÛ, ale mûsto

v místû provozÛ spoleãnosti ne-

má vhodné pozemky ke smûnû.

K pfiecházení je moÏno pouÏít

chodník na druhé stranû vozov-

ky. Starosta mûsta
Ing. Petr Klouda
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Proã jsem si ho vybral?
ProtoÏe ho znám jako aktivního ãlovûka v je-

ho práci i mimo ni. A spoleãn˘m bodem me-

zi námi je hudba.

Je snadné b˘t fieditelem základní umûlecké
‰koly?
Práce fieditele ‰koly je práce jako kaÏdá jiná

- jednou tûÏká, jindy lehká. Je pravda, Ïe se

nehodí pro kaÏdého, ale tak je tomu v kaÏ-

dém oboru. Mám v povaze rys, Ïe se rád 

uãím nové vûci a rád potkávám nové lidi,

takÏe se mi pfiípadné tûÏkosti docela dobfie

pfiekonávají. Nûkdy mám problém s tím, Ïe

fieditel ‰koly je vefiejností více sledován neÏ

jin˘ ãlovûk. Ale to je pochopitelné a vlastnû

správné. Já mám navíc to ‰tûstí, Ïe mohu

spolupracovat s lidmi, z nichÏ drtivá vût‰ina

jsou úÏasné profesní i lidské osobnosti, na

které se mohu spolehnout. Vzniká tak fantas-

tické klima, v nûmÏ zb˘vá stále dost prosto-

ru na nadstandardní aktivity, které po nás si-

ce nikdo nechce, ale které dûlají R˘mafiovu

ohromnou sluÏbu - organizace koncertÛ, sou-

tûÏe, v˘stavy, pfiedstavení, vzdûlávací a pro-

jektové aktivity pro dûti i dospûlé a jiné.

Jsi znám˘ jako autor mnoha hudebních dûl

pro dospûlé i pro dûti. Mûl jsi v poslední do-
bû ‰anci nûco vytvofiit?
Mé pfiedstavy o tom, jak budu v hudbû tvÛr-

ãí aÏ do konce Ïivota, byly - pfiiznávám - po-

nûkud korigovány Ïivotní realitou. Nyní se

v této oblasti uspokojuji spí‰ realizací a uve-

dením do Ïivota toho, co jsem vytvofiil dfiíve.

Pfiiznám se, Ïe jsem docela py‰n˘ na to, kdyÏ

nûkteré ze sv˘ch dûl sly‰ím z rozhlasu nebo

na koncertû, nebo kdyÏ si mû pozvou dûti na

vystoupení, kde se moje hudba hraje.

Zb˘vá ti ãas na vlastní koncertní ãinnost?
V poslední dobû jsem i tuto svou ãinnost po-

nûkud omezil. Na druhou stranu mám moÏ-

nost se nyní podílet na realizaci neobarokních

oper a jin˘ch hudebních skvostÛ jako ãlen or-

chestru Enslemble Damian. Toto hudební tû-

leso mûlo moÏnost sly‰et nûkolikrát i r˘ma-

fiovské publikum - v kapli V Lipkách jsme sle-

dovali opery Coronide, Yta innocens a dal‰í.

Pro mnohé pfiedstavuje kultura relaxaci.
âím relaxuje‰ ty?
B˘t souãástí kulturního dûní je pro mû stále

úÏasnû pfiitaÏlivé. Mám ‰tûstí, Ïe mû moje

práce opravdu baví, a to jak v oblasti ‰kol-

ství, tak v oblasti kultury. Nicménû je prav-

da, Ïe roky nikomu z nás neub˘vají a Ïe chci-

li b˘t neustále takovou mûrou aktivní, musím

se nauãit relaxovat. Na‰el jsem si svou cestu,

jak odpoãívat - drÏím se zásady, Ïe kaÏd˘

den hodinu a kaÏd˘ t˘den alespoÀ jeden den

pustím v‰echno z ruky a jdu bûhat, na kolo

(vût‰inou do míst, kde nikoho nepotkám),

jezdím plavat. S rodinou jsme objevili úÏas-

né kouzlo geocachingu, takÏe jezdíme na

spoleãné v˘lety. Mimochodem, geocaching

dûlá v souãasné dobû pro turistick˘ ruch da-

leko více neÏ jiné proklamované aktivity -

sám v tom pomáhám publikováním vlastních

„ke‰ek“ (více na www.geocaching.cz nebo

www.geocaching.com).

Tvé aktivity zahrnují i projektovou ãinnost.
Co je nového zde?
Tuto svou ãást práce rozdûlím do dvou ob-

lastí - aktivity pro dûti a aktivity pro dospûlé.

Pro dûti jsme v poslední dobû zrealizovali 

umûleck˘ zájezd do Itálie (staly se ãleny me-

zinárodního orchestru), za pár dní odjíÏdíme

na koncert do Litvy. Dospûl˘m jsem z pÛlky

zrealizoval (druhá pÛlka probûhne v fiíjnu)

vzdûlávací projekt pro umûlecké uãitele

z âech a z Norska. V bfieznu jsme byli my

v Norsku, v fiíjnu pfiijedou nor‰tí kolegové

k nám na workshopy a konferenci, na níÏ jiÏ

pfiijali pozvání napfiíklad ministr ‰kolství âR

a velvyslanec Norského království v âR.

Nyní zpracováváme projekt z evropsk˘ch

strukturálních fondÛ na podporu vzdûlávání

uãitelÛ v souvislosti s pfiechodem ãeského 

umûleckého ‰kolství na rámcové vzdûlávání.

Vyjde-li tento projekt, stane se R˘mafiov ne-

smírnû dÛleÏit˘m centrem umûleckého vzdû-

lávání v celorepublikovém mûfiítku.

Na co se tû‰í‰ v nejbliÏ‰í dobû?
NA PRÁZDNINY!

Pfií‰tû: Jifií Taufer se bude ptát Martina

âermáka.

·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.

Jifií MíÏa se ptá Jifiího Taufera

Muzeum a SVâ R˘mafiov
zvou na procházku do

kaple V Lipkách
s v˘kladem Mgr. Jifiího Karla

Sraz v sobotu 14. ãervna 2008
ve 14:30 u kaple V Lipkách
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·kolství

Jak nám v Praze bylo blaze
Pátek 23. 5. byl pro nás v˘jimeãn˘ den. Na‰e Matefiská ‰kola

R˘mafiov, Janovice obsadila v pohádkové soutûÏi Dûti dûtem aneb

Pohádková zima v Jeseníkách 2007 - 2008 v˘borné 2. místo ve své

kategorii. Slavnostní pfiedávání cen se uskuteãnilo v Praze v divadle

Radka Brzobohatého za úãasti starosty mûstské ãásti Praha 1 Ing.

Petra Hejmy, pana Linharta, kter˘ tento projekt za‰títil, hrabûte Karla

Zierotin-Morstein ze zámku Bludova a jeho dcery a starosty mûsta

Jeseníku pana Mgr. Petra Procházky.

S velk˘m potû‰ením jsme pfiijali pozvání do Prahy. V divadle nás pfii-

vítala hereãka paní Gregorová - majitelka divadla. Spoleãnû s ostat-

ními jsme se zúãastnili slavnostního rautu a pfiedávání cen. Dûti mû-

ly moÏnost zahrát si pohádku i na prknech známého divadla.

Úãinkující si uvûdomili v˘znam situace a pohádku pfiedvedli na v˘-

bornou. DÛkazem byl i aplaus a reakce divákÛ.

S dûtmi jsme si prohlédli Prahu a nûkteré v˘znamné památky, jako

Staromûstské námûstí, orloj, kostel sv. Mikulá‰e, KarlÛv most,

Národní divadlo, Václavské námûstí, a také nábfieÏí Vltavy a v˘letní

parníky na fiece. Nejvût‰ím záÏitkem pro dûti bylo metro a zejména

jízda na schodech. Za pomoci rodiãÛ se nám podafiilo situaci zvlád-

nout bez problémÛ a ukázat dûtem co nejvíce. Veãer jsme unaveni,

ale plni dojmÛ sedli do vlaku a vraceli se domÛ.

Touto cestou chceme podûkovat dûtem za pfiedveden˘ v˘kon a ukáz-

nûnost. Zvlá‰tní podûkování patfií zabezpeãovacímu t˘mu skvûl˘ch

rodiãÛ: panu Biãanovi, paní âerníãkové, paní Veãefiové a paní

Sucháãkové. Rodiãe nám s organizací v˘znamnû pomohli, jak v au-

tobuse, ve vlaku, tak v metru! A navíc pofiídili i celou fotodokumen-

taci zájezdu. Dûkujeme za jejich obûtavost a akceschopnost.

Vyhodnocení soutûÏe:
Matefiské ‰koly: I. kat. 1. místo M· Zlaté Hory Hunohrad

2. místo M· R˘mafiov, Janovice

Jesenická pohádka

3. místo M· ·umperk âertÛv vrch

Základní ‰koly: II. kat. 1. místo Z· Hrabenov

2. místo Z· Andûlská Hora

3. místo Z· Bludov

III. kat. 1. místo Z· NábfieÏní Jeseník

2. místo Z· âeská Ves

3. místo Z· Louãná nad Desnou

Speciální kategorie: Dûtsk˘ domov Plumlov

Odborná porota: p. Linhart, hrabû Karel Zierotin-Morstein, 

p. Mafiáková, p. Navrátilová, p. ·os, p. TemÀák. 

Vedení M· Janovice

·kolní akademie Základní ‰koly, ·kolní námûstí
Ve stfiedu 21. kvûtna se v sále

SVâ na Divadelní ulici konala

jiÏ tradiãní akademie na‰í zá-

kladní ‰koly. Na její pfiípravû se

podíleli v‰ichni uãitelé ‰koly,

ktefií se Ïáky sv˘ch tfiíd a se svû-

fienci ze zájmov˘ch krouÏkÛ pfii-

pravili osmnáct krásn˘ch vy-

stoupení. V pestrém pásmu, kte-

ré trvalo více neÏ hodinu, si kaÏ-

d˘ pfii‰el na své. Na pódiu se

stfiídaly nejrÛznûj‰í Ïánry: lidové

taneãky, recitace, hra na zobco-

vou flétnu, zpûv, hudebnû-pohy-

bové skladby, sportovní gymna-

stika, aerobik, hip-hop i ãinoher-

ní scénky. AÏ na v˘jimky vy-

stoupili témûfi v‰ichni Ïáci ‰koly,

od nejmen‰ích aÏ po ty z deváté-

ho roãníku. V zákulisí sice mezi

dûtmi pfied vystoupením vládla

mírná nervozita, v˘kony v‰ak

byly nakonec skvûlé a po právu

byly také odmûnûny velk˘m po-

tleskem. V publiku zasedli nejen

rodiãe ÏákÛ, ale také b˘valí uãi-

telé, pfiátelé ‰koly i klienti a pra-

covníci centra Kouzelná bufiin-

ka. Na‰e pozvání pfiijala i fiedi-

telka Stfiední ‰koly R˘mafiov

SoÀa Kováfiíková a starosta mûs-

ta Petr Klouda.

V‰em uãitelÛm, ktefií s Ïáky vy-

stoupení pfiipravili, patfií dík.

ÎákÛm zase pfiíslu‰í velká po-

chvala za snahu a píli, s nimiÏ

vystoupení pfiipravovali, a za

peãlivost a nad‰ení, s jak˘mi je

pfiedvedli. Hana Mûráková,
fieditelka Z·, ·kolní námûstí

Fota: archiv M· Janovice

Foto: archiv Z· R˘mafiov, ·kolní námûstí 
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Moderní formy profesního vzdûlávání
Na Gymnáziu R˘mafiov byly úspû‰nû dokon-

ãeny kurzy Moderních forem profesního vzdû-

lávání. Realizátorem tohoto projektu byla

Obchodní akademie Orlová, spolufinancovaly

jej Evropské strukturální fondy a Spoleãn˘ re-

gionální operaãní program - Rozvoj lidsk˘ch

zdrojÛ, oblast podpory 3.3, s názvem Moderní

formy profesního vzdûlávání. Partnery projek-

tu byly dal‰í stfiední ‰koly z Moravskoslez-

ského kraje - Gymnázium Vítkov, Gymnázium

R˘mafiov, Gymnázium a stfiední odborná ‰ko-

la Nov˘ Jiãín, Stfiední ‰kola Odry, Stfiední ‰ko-

la prÛmyslová Krnov, Stfiední ‰kola prÛmyslo-

vá a umûlecká Opava, Obchodní akademie

a Stfiední zemûdûlská ‰kola Bruntál.

Cílem projektu bylo zavádûní inovativního

zpÛsobu v˘uky - distanãního a e-learningové-

ho vzdûlávání. Velk˘ dÛraz se tedy kladl na

samostudium úãastníkÛ kurzÛ. Na Gymnáziu

R˘mafiov probûhly s velk˘m zájmem následu-

jící kurzy: Jednání s problematick˘mi typy 

osob, Jak b˘t úspû‰n˘ v obchodní styku

a Komunikaãní dovednosti personalistÛ.

Kurzy byly velmi dobfie zaji‰tûny a organizo-

vány. Úãastníci byli vedeni k aktivitû a v‰ech-

ny své studijní úkoly svûdomitû plnili.

Kurzy byly tento rok mimofiádnû bezplatné,

protoÏe byly financovány Evropskou unií.

Pfií‰tí rok bude Gymnázium R˘mafiov tyto kur-

zy opût nabízet, ov‰em budou uÏ zpoplatnûny.

Mgr. Lucie Strnadová,
koordinátorka komunitní ‰koly

Práce pfiírodovûdného krouÏku pfii Gymnáziu R˘mafiov
Celé na‰e snaÏení zaãalo v fiíjnu

minulého roku, kdy nás p. prof.

Marie Novotná, vedoucí biologic-

kého krouÏku na na‰í ‰kole, infor-

movala o projektu Palackého uni-

verzity v Olomouci pod názvem

,,Vûda je zábava“, kter˘ byl urãen

pro ‰kolní kolektivy. Studenti mû-

li experimentálnû i teoreticky fie‰it

zadan˘ pfiírodovûdn˘ problém

z pohledu biologie.

A tak se studenti vy‰‰ích roãníkÛ

ve volném ãase zaãali vûnovat

projektu „ZeleÀ na R˘mafiovsku“.

Vypracovali textovou podobu prá-

ce, fotili, vytvofiili anketu pro ob-

ãany R˘mafiova, s pomocí podkla-

dÛ z odboru Ïivotního prostfiedí

MûÚ R˘mafiov rozdûlili zeleÀ na

jednotlivé celky a nakonec vûno-

vali svoji pozornost inventarizaci

a popisu dfievin, které se vyskytu-

jí v R˘mafiovû a jeho okolí.

Mlad‰í studenti vypracovali pro-

jekt ,,Mikrobiologie vody“. Pro

pobavení na soutûÏní poster vy-

mysleli básniãku, která jejich pro-

jekt charakterizovala. Tady je:

Mikrobiologie vody
V krouÏku biologie jsme jednou
sedûli, a na sebe jen tak hledûli.
KdyÏ v tom nûkdo vykfiikl „Dost,
pojìme zkoumat vodu pro ra-
dost!“ I na‰li jsme hned téma za-
jímavé, „Mikrobiologie, to je to
pravé!“ Studentka k rybníkÛm 
utíkala a vzorky vody do lahví
vzala. V‰echno jsme si pfiichystali
a ml vody na agar napipetovali.
Bakterie jsme poãítali kaÏd˘ den
a doufali, Ïe nevylezou z Petriho
misek ven. Do tabulek jsme zapi-
sovali ãísla, aby nám nûkam ne-
zmizla.

Grafy jsme si nakreslili, abychom
nemûli dlouhou chvíli. Fotoapa-
rátu ãoãka nám praskla málem,
kdyÏ bakterie bojovaly, kdo bude
nov˘m králem. Do prezentace,
kterou jsme si udûlali, jsme fotky,
tabulky a grafy dali. Na‰e práce
nekonãí stále, protoÏe v ní budeme
pokraãovat dále.
Za tento poster si studentky pfii-

vezly diplom.

Nult˘ roãník tohoto projektu byl

zku‰ební, a proto byly osloveny

v loÀském ‰kolním roce 2007/08

vybrané ‰koly Olomouckého kra-

je. Na nich byly zakládány pfiíro-

dovûdné krouÏky, kde Ïáci nebo

studenti fie‰ili pfiírodovûdn˘ pro-

jekt na pfiedem urãené téma.

Pfiírodovûdné krouÏky probíhaly

alespoÀ jednou za 14 dní, fiada

krouÏkÛ se v‰ak scházela ãastûji.

Studenti v nich pod vedením uãi-

tele experimentálnû i teoreticky

fie‰ili zadan˘ pfiírodovûdn˘ pro-

blém z pohledu chemie, fyziky ãi

biologie. Pokud byl nûkter˘ expe-

riment sloÏitûj‰í, vypravili se za

studenty do krouÏkÛ zástupci

Pfiírodovûdecké fakulty a pomoh-

li problém vyfie‰it, popfiípadû po-

zvali krouÏek na vysoko‰kolské

pracovi‰tû a tam úlohu dotáhli do

konce.

Zaãátkem druhého pololetí mladí

vûdci získané v˘sledky za vyuÏití

literatury a internetu zpracovali

do podoby v˘sledné zprávy, jejíÏ

odevzdání bylo naplánováno do

konce bfiezna. 18. kvûtna 2007

probûhla konference v Umûlec-

kém centru UP Konvikt, které se

zúãastnili zástupci soutûÏních ko-

lektivÛ. KaÏd˘ t˘m mûl pfiiprave-

nou prezentaci své práce a mluvãí

kolektivu ji na této konferenci

pfiednesl. 1. a 2. stupeÀ Z· pre-

zentoval pouze v posterové sekci.

Odborná porota zhodnotila v˘-

sledky a zejména úroveÀ jejich

zpracování a vyhlásila nejúspû‰-

nûj‰í kolektivy v jednotliv˘ch ka-

tegoriích. Vítûzové obdrÏeli di-

plomy a vûcné ceny. Îáci základ-

ních ‰kol po probûhnutí posterové

sekce odjeli na v˘let do Zoo Svat˘

Kopeãek nebo na exkurzi do sklá-

ren Kvûtná. 

Marie Novotná
a studentky biologického krouÏku

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Kytice v oknû
Na první pohled to vypadalo, Ïe

se bude opravovat fasáda nebo

mûnit okna, ale na ten druh˘... se

dûly podivuhodné vûci. ¤eã je

o koncertním sále na Divadelní

ulici, jehoÏ prÛãelí se na nûkolik

dnÛ skrylo pod le‰ení a plachtu.

Ale okna se nemûnila, hrálo se tu

divadlo.

Nápad vytvofiit v oknech experi-

mentální jevi‰tní prostor sice ne-

ní úplnû nov˘, ale v R˘mafiovû

byl realizován poprvé. Silvii

Jablonãíkové, uãitelce literárnû-

dramatického oboru ZU· R˘-

mafiov, která se nezvyklé jevi‰tû

rozhodla vyuÏít pro ‰kolní insce-

naci Erbenovy Kytice, v tomto

poãinu v˘raznû pomohla naklo-

nûnost divadelnímu umûní ze

strany místních podnikatelÛ. „Za
cel˘ dramatick˘ krouÏek bych
chtûla podûkovat Romanu Ve-
pfiekovi a Patriku Kreãmerovi
z 5. stavební a taky tesafiÛm, pro-
toÏe bez nich bychom Kytici ne-
mohli hrát tak, jak jsme si pfiá-
li,“ upfiesÀuje Silvie Jablonãí-

ková.

Nov˘ divadelní projekt drama-

tického oboru, kter˘ se v posled-

ních letech v˘raznû prosazuje na

místní scénû, ale nebyl zvlá‰tní

jen neobvykl˘m jevi‰tûm. Od-

váÏn˘ bezesporu byl uÏ samotn˘

zámûr zdramatizovat nûkolik

Erbenov˘ch balad, charakteris-

tick˘ch svou dramatiãností a ex-

presivitou. Zhostit se rolí lidí ve

vypjat˘ch Ïivotních situacích,

vyjádfien˘ch navíc úsporn˘m

a pfiitom barvit˘m básnick˘m ja-

zykem Karla Jaromíra Erbena, to

mohl b˘t pro dospívající herce

tvrd˘ ofií‰ek. Jak se s takovou

v˘zvou poprali, mohli posoudit

diváci pfii premiéfie 27. kvûtna

i v nûkolika reprízách. A pocity,

které pfiedstavení v publiku vy-

volávalo, byly docela v˘mluvné:

mráz bûhající po zádech, husí

kÛÏe, tající se dech nebo tfieba sl-

zy v oãích.

Silvie Jablonãíková ãerpala ná-

mûty pro divadelní adaptaci ne-

jen z textÛ Erbenovy sbírky, ale

také z jejich filmového zpraco-

vání v reÏii F. A. Brabce, které

pfied nûkolika lety obnovilo zá-

jem ãeské vefiejnosti o tento lite-

rární skvost. Mimofiádnû vydafie-

n˘ film obohatil v˘znam ver‰Û

v˘tvarnû pojatou kamerou, su-

gestivní hudbou a vynikajícími

hereck˘mi v˘kony. Právû hudba

a zãásti i hereck˘ projev nûkte-

r˘ch protagonistÛ inspiroval di-

vadelní verzi ÏákÛ r˘mafiovské

ZU·. „PÛvodnû jsem chtûla vy-
brat jinou hudbu, ale hudba k fil-
mu Kytice je tak pÛsobivá, tolik
zvy‰uje proÏitek z ver‰Û, Ïe bych
lep‰í asi nena‰la,“ vysvûtluje

Silvie Jablonãíková. Základní

hudební motivy tak podkreslují

nejen jednotlivé balady, ale je-

jich sestfiih, obsahující krátké 

úryvky replik z filmové adapta-

ce, tvofií i pfiedûly mezi nimi.

Jakkoliv se v hereck˘ch akcích

ÏákÛ místy v˘raznû, místy vzdá-

lenûji odráÏel vliv herectví fil-

mov˘ch protagonistÛ, pfiedstave-

ní nemûlo b˘t jeho kopií. V fiadû

ohledÛ se také od filmového po-

jetí odli‰uje, napfi. uÏ v˘bûrem

balad, mezi nimiÏ figuruje i nez-

filmovaná Lilie, nebo koncepcí

dramatického prostoru, kter˘ je

prost‰í, náznakovûj‰í, obmûÀo-

van˘ pouze hrou svûtel a jedno-

duch˘mi rekvizitami, takÏe hra

je více postavena na samotn˘ch

hercích. Divadelní verze také

pracuje v mnohem vût‰í mífie

s pÛvodním rozsahem ver‰Û

a z textu balad vypou‰tí jen mi-

nimum.

Po tfiech mûsících intenzivních

pfiíprav a víkendovém soustfiedû-

ní, kdy se „hrálo neustále a v‰u-
de, i v bazénu“, se na speciálnû

vytvofieném pódiu navazujícím

na ãtyfii velká okna sálu, za ni-

miÏ se na venkovním le‰ení

skr˘valo zákulisí, pfiedstavilo se-

dm ÏákÛ dramatického oboru

v nároãn˘ch dvoj-, troj- i ãtyfiro-

lích. Vzhledem k tomu, Ïe tato

skupina disponuje jen jedním

muÏsk˘m hercem, doplnili sesta-

vu dva hosté: Pavel Hejsek jako

záhadn˘ stafiec ve Zlatém kolo-

vratu a Pavel Kon‰tack˘ coby 

umrlec ve Svatebních ko‰ilích.

Ostatní muÏské role - ‰lechtice

v Lilii, krále ve Zlatém kolovra-

tu, vodníka i mrtvého milého ve

Svatebních ko‰ilích ztvárnil

Luká‰ Adam. O Ïenské role se

podûlilo ‰est dívek: Petra Mí-

ãková, Aneta Kováfiová, Martina

Hrbáãková, Nela Zothová, Dag-

mar Kopeãková a Veronika Stru-

hárová. Vûkovû rÛznorodá, ale

herecky pomûrnû vyrovnaná

skupina vytvofiila strhující pfied-

stavení a nûktefií její ãlenové si

v urãit˘ch rolích vystfiihli takfika

profesionální v˘kon, napfi. Mar-

tina Hrbáãková ve tfiech varia-

cích matky nebo Luká‰ Adam

a Aneta Kováfiová ve Svatebních

ko‰ilích. Zaujala i Dagmar

Kopeãková jako chamtivá sestra

Dorniãky ve Zlatém kolovratu

a Nela Zothová v Dcefiinû kletbû.

Vzhledem k volbû tûÏké látky,

díky aktualizovanému jevi‰tní-

mu prostoru a s pfiivfiením oka

nad nûkolika pfiebrepty se z Ky-
tice stal jeden z nejpodafienûj‰ích

poãinÛ v rámci práce dramatic-

kého oboru a dost moÏná i v me-

zích celého r˘mafiovského diva-

delního dûní této sezóny. Zdá se,

Ïe se s návazností na loÀskou in-

scenaci hry Láskou posedlí for-

muje sympatická tradice kvalit-

ních ‰kolních pfiedstavení pro

vefiejnost coby pfiitaÏlivûj‰í ná-

hrady obligátních besídek pro

rodiãe. A to i díky faktu, Ïe

v R˘mafiovû vyrÛstá celá fiada

zajímav˘ch talentÛ, které mÛÏe-

me v tûchto pfiedstaveních obdi-

vovat, byÈ krátce, neboÈ vût‰ina

z nich za rok, dva, tfii pfiesune

svoje pÛsobi‰tû do vût‰ích mûst,

vût‰inou uÏ natrvalo. ZN
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Malá Morávka - zastavení druhé
Rozvoji Malé Morávky bûhem

17. a zvlá‰tû 18. století pomohlo

nûkolik podnikav˘ch rodin.

Prvními z nich byli Schilderové.

Poprvé jméno pfiíslu‰níka tohoto

rodu zaznamenává urbáfi brun-

tálského panství, kter˘ roku

1640 uvádí mezi malomorávec-

k˘mi obyvateli zahradníka Chris-

topha Schildera. Dal‰í nositelé

jména, Caspar a Balthasar Schil-

derové, jsou jiÏ spojeni s drátafi-

sk˘mi podniky v obci. Jejich po-

tomci v prÛmyslové tradici rodu

pokraãovali i v následujícím sto-

letí. Dokladem toho, Ïe b˘t pod-

nikatelem v 17. ãi 18. století by-

lo stejnû riskantní jako dnes,

jsou prosebné dopisy, které v le-

tech 1740 a 1741 zasílali vrch-

nosti do Bruntálu nejen zadluÏe-

n˘ Josef Schilder ãi nájemník

jedné z jeho drátoven Antonín

Partsch, ale i tehdej‰í rychtáfi Jan

Ka‰par Richter, jejÏ zle postihl

velk˘ poÏár z 11. srpna 1740.

DraÏba Schilderovy drátovny

nakonec do Morávky pfiivedla

dal‰í v˘znamnou rodinu WeissÛ.

Antonín Weiss z Nové Vsi vlast-

nil v Morávce jiÏ jeden z hamrÛ,

v roce 1744 k nûmu pfiipojil

i drátovnu a zaloÏil v obci rod,

jenÏ jí pfiinesl rozvoj prÛmyslo-

v˘ i kulturní. Oba jeho synové,

Jan Ka‰par a Karel Josef, totiÏ

koupili dal‰í dva morávecké

hamry a vystavûli dal‰í dráto-

vnu. Oba zemfieli v tomtéÏ roce -

1797 - a na jejich památku ne-

chaly vdovy roku 1800 vytesat

u bruntálského sochafie Amanda

Strausse unikátní empírov˘ náh-

robek s reliéfním nápisem

a symboly smrti, kter˘ lze do-

dnes spatfiit v hofiej‰ím rohu

hfibitova. (Kromû nûj zaujme 

opodál také náhrobní kámen se

jménem zoologa Franti‰ka Ko-

lenatiho, kter˘ zemfiel vyãerpá-

ním pfii expedici v Hrubém Je-

seníku v roce 1864.)

I dal‰í generace WeissÛ ovlivnily

tváfi vesnice; v drátafiské tradici

pokraãoval Jan Klement Weiss,

jeho bratranec z RyÏovi‰tû Jan

Weiss odkoupil dvû drátovny

a v jedné z nich po poÏáru v ro-

ce 1832 zaloÏil papírnu. Jan

Weiss se kromû toho zapojil i do

kulturního dûní v obci, kdyÏ jako

vynikající hudebník vytvofiil ka-

pelu, s níÏ hrával díla soudob˘ch

skladatelÛ i svého str˘ce Fran-

ti‰ka Weisse z Lomnice. Zají-

mavostí bylo, Ïe kapela, koncer-

tující napfi. v Karlovû Studánce,

si oblékala havífiské uniformy.

Jména SchilderÛ a WeissÛ jsou

spojena také s pozdnû barokní

kaplí Nejsvûtûj‰í Trojice na

Kapliãkovém vrchu. V prvopo-

ãátku mûla na tomto místû stát

stfiedovûká stráÏní vûÏ, kterou 

údajnû zbofiila drancující ‰véd-

ská vojska v poslední fázi tfiiceti-

leté války (uvádí se rok 1641).

V letech 1690-1693 zde nechal

Václav Schilder (uvádûn˘ v pra-

menech i jako N. nebo Jeremiá‰

Schilder) postavit roubenou ka-

pli se zdûn˘m presbytáfiem.

Údajn˘m dÛvodem pro její v˘-

stavbu byl slib zámoÏného pod-

nikatele, jejÏ náhle postihla jaká-

si bfii‰ní choroba. Ve strachu ze

smrti se mûl Schilder v modlit-

bách zavázat k tomu, Ïe uzdraví-

li se, postaví na svém pozemku

kapli. Nemoc skuteãnû zakrátko

ustoupila a Schilder svÛj slib do-

drÏel. Stavbu mûli podpofiit i dal-

‰í obyvatelé obce, tfiebaÏe byla

kaple od poãátku soukromou.

Pozemek, na nûmÏ kaple stojí,

získal po rodinû Schilderovû

v polovinû 40. let 18. století

Antonín Weiss. PonûvadÏ kaple

byla jiÏ více neÏ pÛlstoletí po

svém vzniku po‰kozená, posta-

rali se jeho synové Karel Josef,

Jan Ka‰par i ryÏovi‰Èsk˘ Au-

gustin Weiss o opravu. Pomûrnû

rozsáhlá renovace probûhla v ro-

ce 1765. Zdûn˘ trojbok˘ presby-

táfi zÛstal zachován, byl pouze

novû zaklenut a vymalován

(pfiedtím mûl zfiejmû okrovou

v˘malbu, doplnûnou ãerven˘m

soklem, linkami kolem oken,

men‰ích neÏ nyní, a zelen˘mi

kvûtinov˘mi ornamenty). Na

místû roubené lodi vznikla kom-

pletnû nová, zdûná a asi o tfietinu

plochy vût‰í obdélníková loì. Ze

staré kaple pocházejí rovnûÏ uni-

kátní dfievûné stropní kazety,

zdobené sakrálními malbami.

Zobrazují v˘jevy z JeÏí‰ova Ïi-

vota a podobizny postav z No-

vého zákona. Dvû fiady kazet by-

ly zfiejmû doplnûny aÏ pfii roz‰í-

fiení kaple v roce 1765. Stropní

v˘zdobu doplnily fresky na ãelní

stûnû lodi kolem vítûzného ob-

louku. Zobrazují andûly a citáty

z bible.

Z mobiliáfie kaple se do dne‰ních

dnÛ mnoho nezachovalo. Jak 

uvádí Igor Horni‰er, zvon s da-

tem 1727 byl z vûÏe sÀat a odci-

zen v 60. letech 20. století, roko-

kové varhany byly odvezeny do

Karlova a poté jiÏ zniãené patrnû

do Bfievence, dochoval se pouze

jeden ze ãtyfi barokních svícnÛ

a dva ze tfií obrazÛ, z nichÏ jeden

je dílem malífie Jana Kry‰tofa

Handka, rodáka z R˘mafiova.

V̆ znamn˘ malífi vytvofiil oltáfiní

obraz Korunování Panny Marie

v roce 1765 na zakázku majitelÛ

kaple. Obraz byl v 50. letech 

20. století pfienesen do morávec-

kého kostela, pozdûji zapÛjãen

do Luhaãovic a nyní se nachází

v biskupském depozitáfii ve

Fulneku. V Malé Morávce tak

zb˘vá pouze obraz sv. Tekly od

neznámého autora, kter˘ je nyní

uschován a ãeká na restaurování.

Kaple byla slavnostnû vysvûce-

na 6. ãervna 1767 a zasvûcena

Nejsvûtûj‰í Trojici. Podle Igora

Horni‰era se po pfiestavbû ná-

padnû podobala pÛvodnímu dfie-

vûnému kostelíku v Malé Mo-

rávce. S ním ji pojilo nejen stej-

né zasvûcení, ale i skuteãnost, Ïe

v dobû, kdy se dfievûn˘ kostel re-

novoval, konaly se m‰e pro míst-

ní farníky právû v soukromé ka-

pli. Pozdûji se zde konaly oblí-

bené poutû.

Kaple byla bûhem své existence

opravována je‰tû nûkolikrát.

Druhá renovace probûhla za dal-

‰ích sto let, jak o tom svûdãí i ká-

men s letopoãty 1765 a 1865

vsazen˘ do v˘chodního nároÏí

lodi. Stav kaple se jako havarijní

opût pfiihlásil ve tfiicát˘ch letech

20. století. Majitelem byl v té

dobû papírník Rudolf Müller,

kter˘ se v‰ak ocitl ve finanãních

nesnázích, a tak musela b˘t k zá-

chranû kaple vytvofiena sbírka

vedená faráfiem Franti‰kem

·imkem. Do roku 1936 byla vy-

mûnûna stfie‰ní krytina, restauro-

ván strop a obrazy. Slavnostní 

otevfiení kaple 26. ãervence 1936Muzejní expozice v kapli Nejsvûtûj‰í Trojice
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se konalo jako velká kulturní 

událost s hudební a divadelní

produkcí.

Dal‰í a zfiejmû nejhlub‰í propad

následoval po roce 1945. Kaple

pfiestala b˘t vyuÏívána k církev-

ním úãelÛm a v 70. letech se do-

konce stala úschovnou pro hlav-

ní rozvadûã retranslaãní stanice.

Paradoxnû díky tomu v zuboÏe-

ném stavu pfieÏila do 80. let. Igor

Horni‰er popisuje ve své studii

stav objektu takto: „Z kaple zÛ-

stala prakticky hrubá stavba.

Uvnitfi zbyl pouze vítûzn˘ ob-

louk, kazetov˘ strop a podlaha

kruchty. Mûla nejen silnû po‰ko-

zenou stfie‰ní konstrukci, ale pfie-

dev‰ím se zaãala hroutit její vûÏ.

Chybûla okna, dvefie, pfiístupové

schodi‰tû zÛstalo po odstraÀová-

ní konstrukce retranslaãní stani-

ce v rozvalinách.“

Kapli na pokraji zkázy se poda-

fiilo v roce 1985 zachránit.

Dfievûná vûÏ byla rekonstruová-

na, stfiecha opravena, kazetov˘

strop a freska znovu restaurová-

ny. V roce 1992 dostala kaple

novou fasádu, obnoveno bylo

i torzovité zábradlí hudební

kruchty a do kaple byla zavede-

na elektfiina. Celková ãástka za

opravy dosáhla podle záznamÛ

Igora Horni‰era pÛl milionu ko-

run. V 90. letech byly provedeny

dal‰í úpravy interiéru, na reno-

vaci kamenného schodi‰tû ve-

doucího ke kapli se podíleli i ro-

dáci odsunutí do Nûmecka.

Kaple dostala i repliku pÛvodní-

ho zvonu. Od roku 1994 je opût

pfiístupná vefiejnosti jako Sou-

kromé muzeum Kapliãkov˘

vrch.

Muzeum v kapli Nejsvûtûj‰í

Trojice zaloÏil Ing. Ivan Horni-

‰er a jeho syn Igor, kter˘ je vede

dodnes. Hlavní ãást stálé expozi-

ce, kterou oba kurátofii v kapli

instalovali, pfiedstavuje kolekce

vykopávek pocházejících pfiímo

z Kapliãkovém vrchu a také 

z blízk˘ch ‰tol. Exponáty doku-

mentují jak bûÏn˘ Ïivot obyvatel

obce, tak jejich tûÏební, dfievafi-

skou a zemûdûlskou ãinnost.

Vedle archeologick˘ch nálezÛ

a pfiedmûtÛ denní potfieby najde

náv‰tûvník v muzeu i listiny do-

kládající vznik Ïelezniãní trati

v Malé Morávce ãi propagaãní

materiály a reklamní cedule

místních podnikatelÛ. K sakrál-

nímu Ïivotu obyvatel se vztahu-

je plechová silueta sv. Antonína,

patrona past˘fiÛ, která byla dfiíve

upevnûna na skále nad obcí, a ta-

ké nákresy pÛvodní podoby dfie-

vûného kostela Nejsvûtûj‰í Tro-

jice (o nûm viz v RH 9-2008).

Pfied rokem získal Igor Horni‰er

k objektu kaple do pronájmu

i nedalekou Schindlerovu stodo-

lu, zachovalou hospodáfiskou

stavbu z roku 1937. V pfiízemí

stodoly instaloval stálou expozi-

ci zemûdûlsk˘ch strojÛ a nástro-

jÛ. Exponáty zapÛjãené, darova-

né ãi odkoupené od obyvatel

Malé Morávky, ale i Karlovic ãi

Louãné nad Desnou jsou ukáz-

kou pracovních pomÛcek, které

byly potfiebné pro zemûdûlskou

práci v jesenick˘ch horách. Ku-

riozitu mezi vystaven˘mi pfied-

mûty pfiedstavuje bedna na obilí

stluãená z bed˘nek na nobelit,

neboli dynamit, kter˘ se v okolí

pouÏíval pfii tûÏbû rud.

V jedné z mal˘ch místností prv-

ního patra stodoly je umístûna

druhá expozice vykopávek, nej-

star‰ích nálezÛ z Malé Morávky

z 13. - 14. století, které souvisí

vesmûs se stfiedovûkou tûÏbou

Ïelezné rudy. V druhé místnosti

bude v záfií otevfiena v˘stava

k historii malomorávecké ‰koly,

která letos oslaví sto let existen-

ce. V pÛdním prostoru stodoly je

pak galerie, slouÏící pfiedev‰ím

v létû v˘stavám, ale i jako kon-

certní ãi pfiedná‰kov˘ sál.

Dobrou akustiku pÛdy zaji‰Èuje

zajímavû fie‰ená stfiecha, která se

díky samonosné lamelové kon-

strukci obe‰la bez trámÛ.

Vedle Schindlerovy stodoly na-

bízí obec Malá Morávka i fiadu

dal‰ích pozoruhodn˘ch svût-

sk˘ch staveb. Komplex nûkolika

desítek zachoval˘ch rouben˘ch

domÛ z konce 18. a z 19. století

byl v roce 1995 vyhlá‰en vesnic-

kou památkovou zónou. Aãkoliv

jsou domy, v souãasnosti vyuÏí-

vané pfiedev‰ím pro rekreaci, 

upravovány a ãásteãnû pfiestavo-

vány, uchovávají si dodnes cha-

rakteristické rysy lidové archi-

tektury sudetonûmeckého jese-

nického typu, takÏe si mÛÏeme

dobfie pfiedstavit, jak Ïili na‰i

pfiedchÛdci v tomto kraji pfied

stem ãi dvûma sty lety.

Typické pro tzv. jesenick˘ dÛm

je pfiítomnost obytné a hospodáfi-

ské ãásti domu pod jednou stfie-

chou. Domy byly stavûny jako

obdélníkové sruby se zdûn˘m

jádrem. Z prÛchozí chodby se

vcházelo do velké svûtnice, po-

zdûji obestavované men‰ími,

tzv. zadními svûtniãkami. V do-

mû b˘vala i zvlá‰tní svûtnice pro

podnájemníky. Z chodby se také

vstupovalo do chlévÛ, na konci

na ni navazovala ãerná kuchynû

s komínem, pÛvodnû dfievûn˘m,

od konce 18. století zdûn˘m, do

nûjÏ ústily i koufiovody kachlo-

v˘ch ãi Ïelezn˘ch kamen vytá-

pûjících ostatní místnosti.

Vnitfiní vybavení domÛ se li‰ilo

podle zámoÏnosti majitelÛ, takÏe

bohatí podnikatelé se mohli po-

chlubit mû‰Èansk˘m nábytkem,

zatímco chud‰í chalupníci dispo-

novali stolem, Ïidlemi a lavice-

mi, na nichÏ se i spalo. Skfiínû

u nich nahrazovaly pouhé vû‰á-

ky na ‰atstvo, nûkde se vyskytla

almárka na potraviny a truhlice

na mouku. Vápnem obílené stû-

ny zdobily hodiny a obrázky na

skle. Na gruntech nechybûly ani

pfiíbytky v˘mûnkáfiÛ, buì jako

malé svûtniãky a byty nebo sa-

mostatné domky, pfiistavûné

k boãní nebo zadní stûnû domu.

K Malé Morávce náleÏí také

místní ãást Karlov, pÛvodnû sa-

mostatná obec, leÏící za morav-

sko-slezskou hranicí, a spadající

tedy do jiné historické zemû neÏ

Malá Morávka. Zatímco Mo-

rávka náleÏela fiádu nûmeck˘ch

rytífiÛ a byla souãástí Slezska,

Karlov zaloÏili majitelé janovic-

kého panství Ditrich‰tejnové

a patfií k území Moravy. Dnes

bychom v‰ak zemskou hranici

stejnû jako hranici obou obcí sot-

va postfiehli (tvofií ji fiíãka Mora-

vice).

Malá Morávka byla pfiedev‰ím

obcí Ïelezn˘ch hutí, hamrÛ

a drátoven, Karlov vznikl aÏ

mnohem pozdûji (kolem roku

1680) jako osada dfievafiská. Ja-

noviãtí správci panství se totiÏ

rozhodli vyuÏít rozsáhlé lesy po-

blíÏ fieky Moravice a postavit ne-

daleko Malé Morávky pilu a do-

my pro dfievafie, ktefií by zde tû-

Ïili dfievo a zpracovávali je pro

dal‰í prÛmyslové vyuÏití. Nová

osada dostala jméno po prvoro-

zeném synu zakladatele Karlovi.

Dal‰ím rozvojem osady povûfiil

Ditrich‰tejn hejtmana Jifiího

Hasníka z Weissenfeldu. Ten

mûl ke Karlovu zvlá‰tní vztah

a podle slov Igora Horni‰era se

mohli karlov‰tí vûfiící nejspí‰ dí-

ky nûmu modlit na vyhrazené la-

vici v první fiadû kostela v R˘-

Fresky a kazetov˘ strop v kapli

Schindlerova stodola
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mafiovû, k nûmuÏ byl Karlov pÛ-

vodnû pfiifafien.

Obec se rychle rozrÛstala a v ro-

ce 1685 ji vedle pily a dûdiãné

rychty s ‰enkem, kterou zakoupil

Tobiá‰ Zimmer, tvofiilo patnáct

obytn˘ch domÛ, kaÏd˘ s mal˘m

polem a loukou, o sto let pozdû-

ji tu stálo jiÏ 56 domÛ. Na poãát-

ku 18. století v obci vznikla prv-

ní Ïelezáfiská huÈ, postupnû k ní

pfiib˘valy dal‰í hamry a slévár-

ny. V letech 1752-1753 do obce

roz‰ífiil své pÛsobi‰tû Antonín

Schilder ze sousední Malé

Morávky, kdyÏ v Karlovû zaloÏil

drátovnu. Dal‰í drátovnu vysta-

vûl na poãátku 19. století Jan

Olbrich; v jeho stopách pokraão-

val syn Franti‰ek, druh˘ syn Jan

se stal rychtáfiem. Narozdíl od

rozvíjejícího se dfievafiského

a Ïelezáfiského prÛmyslu, dolo-

vání stfiíbra a olova v Karlovû by-

lo ménû úspû‰né, dva doly -

Panny Marie Pomocné a Antoní-

na Paduánského - byly jiÏ ve dru-

hé polovinû 18. století opu‰tûné.

Stejnû jako v sousední Malé

Morávce, i v Karlovû se stavûly

tradiãní roubené domy s obytnou

svûtnicí, chodbou a chlévem pod

jednou stfiechou. Do souãasnosti

se jich v‰ak dochovalo mnohem

ménû. Vesnici postihl uÏ v 19. sto-

letí postupn˘ úpadek prÛmyslu,

obec v‰ak chytila druh˘ dech

spolu s rozvíjejícím se cestovním

ruchem. Z Karlova se stalo vy-

hledávané turistické a sportovní

centrum, nejrozvinutûj‰í v regio-

nu R˘mafiovska, ãerpající svou 

atraktivitu nejen z nûkolika do-

chovan˘ch lidov˘ch staveb, ale

pfiedev‰ím z polohy uprostfied

malebn˘ch hor s hlubok˘mi lesy

i lyÏafisk˘mi svahy. ZN

(PouÏitá literatura: Horni‰er,
Igor. Pozdnû barokní kaple
Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Mo-
rávce. In: Sborník Národního
památkového ústavu v Ostravû,
Ostrava 2007; Horni‰er, Igor.
Deset let Muzea Kapliãkov˘
vrch. In: Sborník bruntálského
muzea, Bruntál 2002; Samek,
Bohumil. Umûlecké památky
Moravy a Slezska 1, Praha
1994; Mezerová, ªubica. Sez-
nam nemovit˘ch kulturních pa-
mátek okresu Bruntál, Bruntál
2000; www.malamoravka.cz)

Jaro 2002

Objektivem ZdeÀka Habra

Zemûdûlská expozice

Archeologická expozice v Schindlerovû stodole
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Kam na v˘let

Úsmûvnû

Do Pekafiova a Îárové
Osada Pekafiov se nachází v nad-

mofiské v˘‰ce 645 m na jiÏním 

úboãí Pekafiovského vrchu 

(785 m) a severním úboãí vrchu

Îárovce (792 m), na meziúdol-

ním hfibetu Branenské vrchovi-

ny, v podhÛfií vysok˘ch hor jese-

nické oblasti. Toto území je vy-

mezeno na západû fiekami Mo-

ravou a jejím pfiítokem Brannou

a na v˘chodû fiekou Desnou.

¤eka Desná, pramenící v Hru-

bém Jeseníku, pak teãe i se sv˘-

mi pfiítoky pfies Louãnou nad

Desnou k Velk˘m Losinám. Tam

bere do sv˘ch vod i fiíãku Losin-

ku s vodami z potokÛ Raãinky

a Medvûdího potoka, které pra-

mení na jiÏním úboãí Pekafiov-

ského vrchu. Krajina v okolí Pe-

kafiova je ponûkud ménû zales-

nûná neÏ v okolních horách, zato

jsou odtud krásné daleké v˘hle-

dy jak ke Kralickému SnûÏníku,

tak i k Hrubému Jeseníku a na

·umpersko. Pekafiovsk˘ vrch je

naopak docela dobfie vidût z je-

senického hfiebenu od Pradûdu

po Ztracené kameny, díváte-li se

z nûj smûrem k západu.

Pekafiov je témûfi „na konci svû-

ta“. Místní silnice tam vede od

zámku ve Velk˘ch Losinách,

pfies Îárovou a Horní Bohdíkov

je to témûfi 10 km. Ze západu od

Hanu‰ovic a Jindfiichova (toho

na Moravû) se tam po silnici pfies

Pusté Îibfiidovice dostanete po 

5 km. Do Pekafiova, kde silnice

konãí, vás dovede také turistické

znaãení. âervená turistická

znaãka vám ukáÏe cestu od nád-

raÏí âD z Louãné nad Desnou

pfies Pekafiov do Hanu‰ovic

k nádraÏí âD (spojuje tratû 

ã. 020, 290 a 292). Zelená znaã-

ka vychází od kostela ve Vel-

k˘ch Losinách a vede nahoru

k Pekafiovu na Studenec, kde je

lyÏafisk˘ vlek. Po cyklotrasách

tam dojedete m.j. také z Velk˘ch

Losin. Ta, co má ãíslo 6114, ve-

de po jiÏ jmenované silnici pfies

Îárovou a Horní Bohdíkov (po

této silnici jezdí i autobusy).

Mezi Velk˘mi Losinami a Îáro-

vou odboãí vpravo z této silnice

cyklostezka ã. 6196, která vede

po místní komunikaci podél po-

toka Raãinky nahoru proti jeho

toku. U Pekafiova pak naváÏe na

cyklostezku 6155. Ta vede dále

po ãervené znaãce lesem a pfies

horní okraj obce Bukovice do

Louãné nad Desnou.

Do Pekafiova se v‰ak nechodí

a nejezdí pouze za krásn˘mi v˘-

hledy. Tato obec byla kdysi zná-

má v˘robou fla‰inetÛ a aristonÛ.

V 1. pol. 19. století tam také by-

la postavena kaple, v níÏ byly 

umístûny i varhany. V r. 1946 po

nuceném odchodu nûmeck˘ch 

obyvatel se obec témûfi vylidnila

a koncem padesát˘ch let byla

ãást budov srovnána se zemí.

Kaple tehdy demolici unikla.

Dnes je zde jen pár domÛ slouÏí-

cích k rekreaci a stanice V̆ -

zkumného ústavu vãelafiského.

V̆ roba hudebních nástrojÛ za-

nikla. V devadesát˘ch letech mi-

nulého století do‰lo k havarijní-

mu stavu kaple. Ten vyburcoval

obãany k její záchranû, které se

ujalo obãanské sdruÏení Obnova

kulturního dûdictví údolí Desné.

SdruÏení chce svojí ãinností pfii-

spívat k oÏivení kulturního i du-

chovního dûní v oblasti jesenic-

kého podhÛfií a obnovovat vazby

vedoucí k historick˘m kofienÛm

evropské vzdûlanosti a kultury.

V roce 2005 byl dokonãen pro-

jekt na obnovu kaple a tent˘Ï rok

se zaãalo s její rekonstrukcí. Jak

se uvádí na internetov˘ch strán-

kách Pekafiova, akci sponzorsky

podporují spoleãnost Ford Mo-

tor Comp. a nadace Via z dobro-

ãinného fondu Philip Morris, ale

také pÛvodní a souãasní obyva-

telé údolí Desné. 13. 8. 2005 se

uskuteãnila pouÈ z Rapotína do

Pekafiova spojená se sbírkou na

opravu kaple. PfiestoÏe opravy

nejsou je‰tû v‰echny hotové, 

uskuteãní se letos stejnû jako

v pfiedcházejících letech v Pe-

kafiovû 16. srpna pouÈ.

Pojedete-li do Pekafiova, zastav-

te se také v Îárové. Tam stojí

krásn˘ rouben˘ kostel sv. Mar-

tina z r. 1611. Byl údajnû posta-

ven z rozebraného dfievûného

kostela ze 3 km vzdálen˘ch Vel-

k˘ch Losin. Náv‰tûva tohoto

kostela i jeho okolí stojí za to.

Informace: Turistick˘ prÛvodce

Jeseníky, mapy KâT ã. 53 a 55

Kralick˘ SnûÏník a Hrub˘ Jese-

ník, internet: www.pekarov.lad-

dobar.cz, www.pv.pekarov.cz,

www.vresovka.cz/pekarov.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Nedoruãiteln˘ dopis králi
R˘mafiov, konec máje 2008

Dobr˘ den, pane Vlasto!

Tak bych Vás pozdravila, kdy-

bych Vás potkala a mohla Vám

fiíct pár slov od srdce. A protoÏe

to moÏné není, svûfiuji se papíru.

Urãitû jste taky rád dostával do-

pisy, radûji je otvíral a ãetl neÏ

psal.

Chtûla bych se vyznat ze svého

obdivu k Vám. Letos na konci

ledna tomu bylo 46 let, co jste

nás opustil. Naz˘vali Vás králem

komikÛ, také bych Vás jím koru-

novala. Vy jste dokázal mluvit

rukama, oãima, zpívat, tanãit,

hrát v operetû, mluvit na rozhla-

sov˘ch vlnách, parodovat koho-

koliv a cokoliv. Pr˘ jste mûl vel-

kou zálibu v uniformách, i kdyÏ

jste vojákem nikdy nebyl. Ale

Vy jste ty uniformy umûl nosit!

Elegantnû, frajersky, s noblesou

a ‰viháctvím. Jako aristokrat.

Co Vy jste v‰echno stihl! Diva-

dlo, kterému jste fiediteloval,

film, sport. Pro sport jste byl 

ochoten nezi‰tnû udûlat cokoli.

Fandil jste bezv˘hradnû A. C.

Sparta. Pak Vás taky chytla cyk-

listika, ale sám jste si fiekl, Ïe

s tak slab˘ma nohama to nepÛ-

jde, a o to víc jste se upnul k ba-

lónu. Nejdfiív jako brankáfi na

Zámek Velké Losiny

Rekonstrukce kamenné kaple v Pekafiovû
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ÎiÏkovû a pak hráã prvního muÏ-

stva. Na studia proto tehdy zb˘-

valo ãasu ménû a ménû, ale geni-

ální ãlovûk-herec nemusí b˘t

skvûl˘ ve v‰em.

Psal jste taky do novin a doãetla

jsem se, Ïe právû v Ïurnalistice

jste se cítil jako ryba ve vodû.

A vyzkou‰el jste v‰echno - glo-

sy, fejetony, recenze, reportáÏe

a dokonce i básnû. Jak ráda bych

si nûjakou pfieãetla! Ty asi nû-

kam zmizely, ale - já mám Va‰e

filmy! Díky za nû. Líbí se i mé-

mu utlaãovanému manÏelovi,

kamarádÛm ve zbroji, pfiátelÛm

mé krevní skupiny a pfii sledová-

ní filmÛ s Vámi jsem vidûla i ry-

biãky v akváriu, jak se potutelnû

chechtají. Sledují Pfiednostu sta-

nice: „Vytáhnûte ‰raÀky a pak je

zase spusÈte!“ Jindy se zase obá-

vají, jestli Vám dají medajli ãi

nedajli medajli. Nedovedu fiíct,

kter˘ z filmÛ mû nejvíc chytl.

U pokladny stál, Byl jednou je-

den král, Tfii vejce do skla,

Poboãník Jeho Veliãenstva, Ka-

takomby...

KdyÏ tak nad tím pfiem˘‰lím,

neurazte se, Vy jste nebyl oslni-

v˘ krasavec, ale to opravdové,

ryzí ‰lo u Vás nûjak zevnitfi, jako

láva ze sopky. Svoje role jste ne-

hrál, Vy jste je Ïil! To je skvûlé,

Ïe nám zÛstaly ve filmov˘ch 

archivech.

Vím, Ïe konec va‰eho Ïivota ne-

byl nijak ‰Èastnû pohodov˘,

sportovnû fieãeno, bylo to nûjak

K.O. Vûfite, Ïe v m˘ch oãích to

naprosto neubralo na intenzitû

svûtla, které jste vydával. Víte,

kolik lidí tû‰íte sv˘m herectvím?

MoÏná se nûkde shora z veselé-

ho obláãku usmíváte, Ïe je Vám

vidût aÏ oãní bûlmo, oboãí dÛle-

Ïitû zvednuté a fiíkáte: „To ne-

znáte Hadimr‰ku?!“

Nejsou u nás Vánoce ãi svátky,

aby se film s Vámi neobjevil na

obrazovce. A my se smûjeme, 

usmíváme, uchechtáváme. Po-

hádka by mûla zaãínat: Byl jed-

nou jeden ná‰ Vlasta...

Dûkuju Vám za to, Ïe jste byl.

Va‰e obdivovatelka

Kvûta Sicová

P.S. Nevzal byste do uãení nû-

které dne‰ní rádobykomiky? 

Policisté pátrali
po zmizelé cizince

V pátek 16. kvûtna se na Re‰ovsk˘ch vodo-

pádech ztratila 52letá cizinka. Îena se sem

vydala na v˘let s manÏelem a u vodopádÛ si

chtûla odpoãinout. Bûhem ãekání na manÏe-

la ode‰la na toaletu a s muÏem se minula.

Neznala cestu zpût a vydala se smûrem na

Bruntál. Policisté ji nalezli v Nov˘ch Hefi-

mínovech.

Dal‰í útok zlodûjÛ aut
V noci ze 17. na 18. kvûtna odcizil zlodûj

z parkovi‰tû u ãinÏovních domÛ na Soko-

lovské ulici v R˘mafiovû vÛz Seat Leon ãer-

né metalízy, rok v˘roby 2004. Vozidlo bylo

opatfieno letními pneumatikami zn. Barum

s elektronov˘mi disky. Ve vozidle se nachá-

zelo autorádio s CD pfiehrávaãem, navigace

Garmin a rÛzné doklady od Seatu. ZpÛsobe-

ná ‰koda ãiní 362 500 Kã.

Ze seníku vzal kabely
Z jefiábu ve velkokapacitního seníku v Jifií-

kovû zmizely mûdûné kabely v délce 230 me-

trÛ. Zlodûj kovÛ zpÛsobil ‰kodu pfies 39 ti-

síc Kã.

Kufiák marihuany
pfii‰el o fiidiãák

V sobotu 17. kvûtna kontrolovali policisté na

ulici J. Sedláka v R˘mafiovû 20letého fiidiãe

Seatu Alhambra. MuÏ mûl silnû zarudlé bûl-

mo oãí, a tak byl vyzván k dechové zkou‰ce.

V̆ sledek byl negativní, a proto policisté pro-

vedli u fiidiãe je‰tû test na psychotropní látky.

Ten byl pozitivní a fiidiã pfiiznal, Ïe vykoufiil

cigaretu marihuany. Na místû mu byl zadr-

Ïen fiidiãsk˘ prÛkaz.

Ve spánku spadla z balkónu
Scéna jako z filmu o námûsíãn˘ch se odehrá-

la 20. kvûtna krátce po pÛlnoci na námûstí

Svobody v R˘mafiovû. 42letá Ïena ve spánku

otevfiela balkónové dvefie a vy‰la ven. Na

balkónû chybûla pfiední ãást zábradlí a Ïena

spadla z v˘‰ky 3,5 metrÛ na zem. Pád sly‰e-

la sousedka, která pfiivolala policisty.

Zranûná Ïena byla pfievezena do nemocnice

v Ostravû.

Z auta odcizil kabelku
O tom, Ïe se v autech nemají nechávat pení-

ze a cenné vûci, ani ukryté, se 20. kvûtna pfie-

svûdãila 55letá majitelka vozidla zaparkova-

ného v RyÏovi‰ti. Zlodûj rozbil okno, nahnul

se do auta a z podlahy za sedaãkou fiidiãe od-

cizil kabelku, která byla pfiikrytá dekou.

Majitelka v ní mûla penûÏenku s finanãní ho-

tovostí 1 000 eur, platební kartu a doklady.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 29 500 Kã.

Cyklista se tûÏce zranil
V nedûli 25. kvûtna havaroval mezi Ovãár-

nou a parkovi‰tûm na Hvûzdû 45let˘ cyklis-

ta. NepfiizpÛsobil rychlost jízdy stavu komu-

nikace a dostal smyk. Vjel do protismûru, na-

razil do kovového svodidla a pfiepadl do les-

ního porostu. Pfii pádu se tûÏce zranil, takÏe

musel b˘t letecky transportován do nemocni-

ce v Ostravû. Dechová zkou‰ka u nûj odhali-

la 0,98 promile alkoholu.

S tahaãem narazil do stromu
V pátek 30. kvûtna v noci projíÏdûl mezi

Dlouhou Louãkou a R˘mafiovem 20let˘ fiidiã

s nákladní soupravou. Pfii projíÏdûní zatáãky ve

velké rychlosti pfiejel do protismûru, vyjel ze sil-

nice, narazil do stromu a pfievrátil se na bok.

Lehce ranûného fiidiãe pfievezli zdravotníci do

bruntálské nemocnice. Na místû zasahovali i ha-

siãi, ktefií museli odstranit následky po dopravní

nehodû. Celková ‰koda ãiní takfika 1 milion Kã.

Policisté darovali krev
V pondûlí 19. kvûtna se policisté z okresu

Bruntál zúãastnili akce „Jdeme dát krev.

Policisté a hasiãi“. Iniciátory akce byli

Nezávisl˘ odborov˘ svaz Policie âR, âesk˘

âerven˘ kfiíÏ, Zdravotní poji‰Èovna minis-

terstva vnitra âR a Nef de Santé, a. s. Na té-

to akci se dále podílelo Ministerstvo vnitra

âR, Policie âeské republiky a Hasiãsk˘ zá-

chrann˘ sbor âR. Na transfúzní stanici

v Bruntále se dostavilo témûfi 40 policistÛ

z okresu Bruntál, z nichÏ 24 ‰lo darovat

krev poprvé.

Akce „Jdeme dát krev. Policisté a hasiãi“ se

koná na podporu bezplatného dárcovství kr-

ve. Policisté mají moÏnost svou aktivitou vy-

jádfiit skuteãnost, Ïe slouÏí spoleãnosti a ob-

ãanÛm nejen v rámci svého povolání, ale Ïe

jsou ochotni darovat i mnohem víc.

V Moravskoslezském kraji je v souãasnosti

evidováno 627 policistÛ, ktefií jsou pravidel-

n˘mi dárci krve a na odbûry chodí dle potfie-

by v prÛbûhu celého roku. Velká vût‰ina po-

licistÛ má za sebou jiÏ znaãn˘ poãet odbûrÛ.

Bronzovou Jánského plaketu obdrÏelo 139 po-

licistÛ a 8 obãansk˘ch zamûstnancÛ, stfiíbr-

nou plaketu 127 policistÛ a 9 obãansk˘ch za-

mûstnancÛ a zlatou plaketu 71 policistÛ 

a 5 obãansk˘ch zamûstnancÛ. Kromû toho

jsou 2 policisté drÏiteli zlatého kfiíÏe ââK

III. tfiídy, 1 policista a 1 obãansk˘ zamûstna-

nec drÏitelem zlatého kfiíÏe II. tfiídy a 1 poli-

cista obdrÏel zlat˘ kfiíÏ ââK I. tfiídy, kter˘ se

udûluje za více jak 160 odbûrÛ.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál
Fota: archiv PâR Bruntál



Aquacentrum hotelu Slunce v R˘mafiovû má

za sebou uÏ letité zku‰enosti s naturistick˘m

provozem. Zpoãátku kaÏdot˘denní veãer pro

naháãe se ustálil na tfietí stfiedû v mûsíci, kdy se

tady schází kolem 30 naturistÛ, vût‰inou pfie-

spolních. Vstfiícnost majitelÛ hotelu je odjakÏi-

va velká, a tak byl nápad uspofiádat v r˘ma-

fiovském aquacentru regionální kolo Miss na-

tura 2008 pfiijat se vstfiícností Slunci vlastní.

Renáta Poli‰enská, dobrá du‰e a organizátor

v jedné osobû, promyslela akci do posledního

detailu. A jak se dafií naturistÛm v malém mûs-

tû jiÏní brány JeseníkÛ?

Aquacentrum hotelu Slunce svou dispozicí

pfiímo vybízí k bezplavkovému provozu.

V jednom spoleãném prostoru se nachází sau-

na, pára, vífiivky a bazén s protiproudem. Po

nedobr˘ch zku‰enostech s urãit˘mi skupinami

muÏÛ se naturistick˘ provoz ustálil na partner-

sko-rodinné spoleãnosti. SjíÏdí se sem naháãi

z velké ãásti severní Moravy - Moravského

Berouna, Opavy i z Ostravska.

Ve stfiedu 21. kvûtna naveãer se uskuteãnil

soutûÏní veãer Miss natura 2008 a ceny byly

lákavé. Pofiadatelsk˘ hotel Slunce poskytl ví-

kendov˘ pobyt s luxusní veãefií a v‰ím, co

k pobytu patfií. Nechybûly dal‰í vûcné ceny.

Do finále se probojovaly tfii nejúspû‰nûj‰í na-

turistky se sv˘mi partnery a jejich umûleck˘mi

v˘tvory. Jedno velmi vydafiené vinobraní s be-

ru‰kou sedmiteãnou na symetrickém pozadí,

jedna plody obtûÏkaná jabloÀ s témûfi hfií‰n˘mi

jablky a jedna sloÏitá kompozice, kde autor na-

shromáÏdil snad v‰echny krásy svûta! - úlek

s vãeliãkami, krteãek na krtinci, obláãky, (ho-

tel) slunce, sluneãnice v rozpuku, oáza s pal-

mou (nebo RákosníãkÛv rybníãek s vrbou?).

V̆ tvarné umûní zkrátka vládlo celému veãeru

a zábava nebrala konce.

Rozhodování poroty bylo nároãné, protoÏe 

úroveÀ tfií nejlep‰ích byla vskutku vyrovnaná.

Nakonec zvítûzilo vinobraní s pfiekrásnû vy-

barven˘m Modr˘m Portugalem, hfií‰ná jablka

získala o prsa druhé místo a úlek s vãelkami

s ve‰kerou úctou bronzov˘ post. Následovala

‰ampaÀská kanonáda a v‰eobecné naturistické

veselí. V hotelu Slunce jste prostû na v˘sluní

v‰eho, na co si vzpomenete. Pro zajímavost si

jen pfiipomeÀme, Ïe souãasn˘ objekt aquacent-

ra vlastními silami zrekonstruovala ze staré

budovy místních lázní (r. 1912) rodina Valo-

v˘ch a nyní ho provozuje pro v‰echny, ktefií se

rozhodnou strávit svÛj voln˘ ãas v CHKO

Jeseníky. Ivo Îurek

ManÏel trpí roztrou‰enou sklerózou (RS) jiÏ

mnoho let. Pfii nedávném zhor‰ení stavu byl

po vy‰etfiení neuroloÏkou v Bruntále odeslán

je‰tû na rentgenové vy‰etfiení. Pfiijeli jsme do

R˘mafiova - Podhorské nemocnice ve 13.20

a byli uvítáni slovy: „...ale já vás jiÏ nevez-
mu, mám v‰echno vypnuté.“ Ale kdyÏ man-

Ïela po chvíli, neÏ se do‰oural do dvefií, vi-

dûla, tak ho zrentgenovala. Já se ptala, kdy

bude v˘sledek, protoÏe jsem slíbila neuro-

loÏce, Ïe jí v˘sledek zatelefonuji. To bylo

v úter˘. V̆ sledek mûl b˘t ve ãtvrtek.

Ve ãtvrtek (v 10.30) mi volala neuroloÏka

MUDr. Eva Spáãilová z Bruntálu, Ïe manÏel

má zlomené dva obratle a je nutné ho co nej-

dfiíve vleÏe pfievést sanitou na chirurgii do

Bruntálu. Musím smeknout pomysln˘ klo-

bouk jak pfied MUDr. Spáãilovou, tak pfied

paní Zábranskou ze záchranky z R˘mafiova,

tak i pfied MUDr. Juráskovou a zdravotní

sestrou Lónovou z Janovic, jak v‰e velmi

rychle zafiídily, a já s manÏelem odjela do

bruntálské nemocnice asi okolo 13 hodin.

(NeuroloÏka domluvila hospitalizaci a na-

psala doporuãení, pí Zábranská vyzvedla

rentgenové snímky z R˘mafiova a fiidiã sanit-

ky dovezl doporuãení neuroloÏky, MUDr.

Jurásková zajistila sanitu.) Do této chvíle v‰e

na jedniãku s hvûzdiãkou.

V Bruntále ale trval pfiíjem asi do 15 hodin.

Lékafi znaãnû popudliv˘ a neustále brblající

na pomûry. Poté verdikt, leÏet, neh˘bat se.

Hygiena - miska s vodou - umyjte se, jak? To

je va‰e vûc. ManÏel má kvÛli své nemoci ne-

koordinované pohyby, schází mu cit v kon-

ãetinách, má tfies ap. KdyÏ si uvûdomíte, Ïe

leÏíte, neh˘bete se a v‰echny tûlesné potfieby

vykonáváte na lÛÏku vleÏe, tak bez omytí si

budete pfiipadat pfií‰ernû. Tak to probíhalo

pût dnÛ. Potom pfii‰el dal‰í lékafi, kter˘ verzi 

ortézy - skeletu na celou pátefi odvolal, pr˘

proto, Ïe zlomeniny jsou star‰ího data, a do-

poruãil manÏelovi, aby vstal a mírnû cviãil,

Ïe není zapotfiebí takhle leÏet. ManÏel byl

propu‰tûn ‰est˘ den. Zarostl˘, páchnoucí po-

tem a zapfiísáhl se, Ïe do Podhorské nemoc-

nice v Bruntále jiÏ nikdy nechce vstoupit.

To je na‰e zku‰enost s odborníky na zdraví,

kladná i záporná.

Alena a Vladimír Tom‰ovi,
Janovice u R˘mafiova
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PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

16. Tepelná poranûní organismu - Jak pfiedejít popálení, opafiení?
➣ Nikdy nenechávejte dítû samotné a bez do-
zoru v místech, kde se vyskytují horké pfied-

mûty - v domácnosti je to nejãastûji kuchynû

s hork˘mi plotnami, konvicemi s horkou vo-

dou, volnû odloÏenou Ïehliãkou. Rukojeti

pouÏívan˘ch nádob na vafiení otáãejte tak, aby

nepfieãnívaly mimo varnou plochu, nejlépe

smûrem dozadu ke zdi.

➣ Neponechávejte dítû samotné u krbu,
v blízkosti otevfieného ohnû, venkovního grilu.

Pokud rozdûláváte oheÀ pomocí tekutého lihu

nebo manipulujete s jin˘mi hofilavinami, nikdy

nenechejte dítû stát ve va‰í bezprostfiední blíz-

kosti.

➣ Máte-li malé dûti, radûji nepouÏívejte ubru-
sy, dítû je mÛÏe snadno stáhnout a zvrhnout na

sebe horkou kávu, polévku nebo jinou vfielou

tekutinu. Pfiípadnû ubrusy uchyÈte speciálními

sponami. Hrnek s hork˘m nápojem nikdy ne-

pokládejte na okraj stolu, nádoby s hork˘mi te-

kutinami odkládejte na pracovní desce aÏ do-

zadu.

➣ Snad nejtûÏ‰í opafieniny vznikají kaÏdoroã-
nû pfii vesnick˘ch zabijaãkách - pfii vût‰inou jiÏ

otupené pozornosti dospûl˘ch dítû padá napfi.

do hrnce s ovarovou polévkou odloÏeného na

zemi, nejeden takov˘to úraz konãí tragicky.

➣ Pfii koupání dûtí napou‰tûjte vaniãku nejpr-

ve studenou vodou, teprve pak teplou, vhodné

je pouÏití plovoucích teplomûrÛ. NeÏ ponofiíte

dítû do vody, zkontrolujte, zda má lázeÀ pfii-

mûfienou teplotu. Dítû minimálnû do tfií let by

nemûlo samo manipulovat s vodovodními ko-

houtky, nenechávejte je samotné ve vanû.

➣ Peãlivû pfied dûtmi uschovejte zábavní py-
rotechniku, svíãky, sirky, zapalovaãe i prskav-

ky, neodborná manipulace s nimi mÛÏe zpÛso-

bit nenapravitelné ‰kody na zdraví dítûte.

V̆ buch pyrotechniky v ruce dítûte ãasto konãí

amputací prstÛ.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Odborníci na zdraví

Slunce záfiilo na Miss natura 2008
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

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

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen - z technick˘ch

dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰en˘m
párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cc, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

CEKA - cestovní agentura

Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00

sobota 7. ãervna 19.30

Láska za ãasÛ cholery
Historické melodrama (USA 2007)

Filmová adaptace známého románu latinskoamerického spisovatele

Gabriela Garcíi Márqueze. Florentino miloval Ferminu, ona se ale

provdala za jiného... V hl. roli: Javier Bardem. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 14. ãervna 19.30

Na vlastní nebezpeãí
DobrodruÏn˘ akãní (âR/Rumunsko 2007)

Majitel cestovní kanceláfie zamûfiené na extrémní sporty získá zají-

mavou zakázku - sjezd nebezpeãné âerné fieky. Klient, kter˘ celou

v˘pravu inicioval, má, zdá se, velmi váÏn˘ dÛvod, proã chce jet prá-

vû do oblasti, kde kdysi za podivn˘ch okolností zahynul jeden ãesk˘

vodák. Pro Sa‰u je témûfi zapomenuté tajemství spojené s dávnou ro-

dinnou tragédií dlouholet˘m traumatem a teì nade‰la ‰ance dopátrat

se pravdy. ReÏie: F. Renã; hrají: J. Langmajer, F. BlaÏek, M. Krobot. 

MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 15. ãervna 17.00

Pan Vãelka
Animovan˘ rodinn˘ (USA 2007)

âerstvému absolventovi vãelí univerzity Barrymu, i kdyÏ má skvûlou

perspektivu, Ïe po otci pfievezme prestiÏní funkci vrchního míchaãe,

pfiedstava nekoneãné dfiiny pfiíli‰ nevoní. Barry totiÏ vzhlíÏí k jiné

profesi. Chtûl by se stát souãástí t˘mu Pylov˘ch machrÛ, elitní vãelí

skupiny, která opyluje kvûty, sbírá nektar a hlavnû má v˘sostnou pra-

vomoc vyletût ven z úlu. Tomuto cílevûdomému trubci se to skuteã-

nû podafií. První okamÏiky „na svobodû“ pfiedãí jeho nejbujnûj‰í

pfiedstavy. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 21. ãervna 19.30

O rodiãích a dûtech
Komedie (âR 2007)

Pfiíbûh filmu vychází ze zdánlivû banální situace. Syn jde na pro-

cházku se sv˘m otcem. Syn je zral˘ ãtyfiicátník a Ïije spokojenû se

svou pfiítelkyní. Otci je pfies sedmdesát. Zdánlivû jediné, co tyto dva

muÏe spojuje, je to, Ïe se jdou jednou za mûsíc spoleãnû projít

Prahou... ReÏie: V. Michálek; hrají: J. Somr, D. Novotn˘, 

M. Kroftová. MládeÏi pfiístupn˘
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Známá i neznámá v˘roãí
8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ, vyhlá‰en na Konferenci o Ïivot-

ním prostfiedí v Rio de Janeiru v roce 1992
8. 6. 1893 nar. Marie Pujmanová, spisovatelka (zemfi. 19. 5. 1958)

- 115. v˘roãí narození
9. 6. 1843 nar. Bertha von Suttner, roz. hrabûnka Kinská, spiso-

vatelka, první nositelka Nobelovy ceny za mír z r. 1905
(zemfi. 21. 6. 1914) - 165. v˘roãí narození

10. 6. 1348 praÏsk˘ arcibiskup Arno‰t z Pardubic poloÏil základní
kámen Karl‰tejna - 660. v˘roãí

11. 6. 1888 ustaven Klub ãesk˘ch turistÛ, poãátek organizované
turistiky v âechách - 120. v˘roãí

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
14. 6. 1798 nar. Franti‰ek Palack˘, politik a historik (zemfi. 26. 5.

1876) - 210. v˘roãí narození
19. 6. 1623 nar. Blaise Pascal, francouzsk˘ pfiírodovûdec a filozof

(zemfi. 19. 8. 1662) - 385. v˘roãí narození
19. 6. 1898 zaãátek ãeské kinematografie; fotograf Jan

KfiíÏeneck˘ poprvé promítal ãeské snímky v novû otev-
fieném Pavilonu ãeského kinematografu - 110. v˘roãí

20. 6. Mezinárodní den uprchlíkÛ, vyhlá‰en v roce 2001
k 50. v˘roãí Úmluvy o statutu uprchlíkÛ (OSN)

20. 6. 1848 nar. Josef Václav Myslbek, sochafi (zemfi. 2. 6. 1922) 
- 160. v˘roãí narození

20. 6. 1968 zemfi. Zdenûk ·tûpánek, herec (nar. 22. 9. 1896) 
- 40. v˘roãí úmrtí

ČERVEN 2008

Narodili se noví obãánci
Matûj Pavelka ............................................................. Tvrdkov
Jakub âern˘ ................................................................ Horní Mûsto
Viktorie Kofiínková .................................................... R˘mafiov
Katefiina Zimáková .................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Olga Ovãaãíková - R˘mafiov ................................................ 80 let
Jana Charuzová - R˘mafiov .................................................. 80 let
Franti‰ek Citovsk˘ - R˘mafiov ............................................. 80 let
Marie Cabová - R˘mafiov ..................................................... 81 let
Marie Kabeláãová - R˘mafiov .............................................. 83 let
Vlasta Krãková - R˘mafiov ................................................... 84 let
Anna Pavlíková - R˘mafiov ................................................. 84 let
RÛÏena Zábranská - R˘mafiov .............................................. 86 let
Antonie Langerová - R˘mafiov ............................................ 86 let
Ludmila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 87 let
Marie Podhajská - Jamartice ............................................... 88 let
Emilie Blablová - R˘mafiov ................................................. 89 let

Podûkování
Ráda bych podûkovala za pravidelná narozeninová blahopfiání, kte-
r˘ch si váÏím a mám z nich velkou radost. KaÏdoroãnû si na mû
vzpomenou ãlenky komise pro obãanské záleÏitosti s Kvûtou
Sicovou, starosta mûsta Petr Klouda i fieditelka Diakonie Marcela
StaÀková. Chci jim takto vefiejnû podûkovat, protoÏe uÏ osmkrát mi
od srdce gratulovali.
Za v‰echny osmdesátileté (a víceleté)

Ludmila Îváãková, tfi. HrdinÛ 22

Rozlouãili jsme se
Ludmila Grebenárová - R˘mafiov ......................................... 1955
Jaroslav ·opík - R˘mafiov ..................................................... 1924
Antonie La‰áková - KnûÏpole .............................................. 1920

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
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První soutûÏní úspûch
orientálních taneãnic

V sobotu 24. kvûtna se v kopfiiv-

nické sportovní hale konal první

roãník krajské soutûÏe orientál-

ních tancÛ Svûtlo Orientu. SoutûÏ

byla rozdûlena do tfií vûkov˘ch ka-

tegorií. Na‰e skupina Neila (Ad-

riana, Jitka, Lucka, Market, Nela,

Regãa a Vlaìka) reprezentovala

SVâ R˘mafiov v kategorii nad 

15 let se skladbou PÛlnoãní rej.

I kdyÏ to byla na‰e první soutûÏ,

moc jsme se tû‰ily a byly jsme

zvûdavy, jak si ve srovnání 

s ostatními skupinami stojíme.

K na‰emu velkému pfiekvapení

jsme se v obrovské konkurenci 

umístily na krásném 2. místû!

Pfiedev‰ím bychom chtûly podû-

kovat na‰í skvûlé vedoucí

Dagmar Gajdo‰ové, dále Helenû

Tesafiové, SVâ R˘mafiov a rodi-

ãÛm. Nyní se peãlivû pfiipravuje-

me na celorepublikové kolo, které

se uskuteãní 7. ãervna v Uher-

ském Ostrohu. V‰echny jsme na-

pjaté, jak to dopadne.

L. La‰tÛvková,
M. Vaníãková, R. Janská

û

fi fi
â

Tel.: 554 212 566

E-mail:

knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pozvánka na novou v˘stavu

Kamila Opletalová: v˘stava obrazÛ
31. 5. - 22. 6. 2008

Její Ïivot pfiedstavují vztahy, dvû dcery, malování, Kaménka a roztrou‰ená skleróza. Îila hekticky a uklidnila se. Autodestruktivní modus Ïi-

vota, kter˘ nastavila, pro ni znamenal víc, neÏ by moÏná kdy chtûla pfiipustit...

Kamila Opletalová a krátká zpovûì
Dcery
Moje zlaté holky

Na zelen˘ louce

Na bíl˘ plínce.

Co jsem vám dala

A co jsem vzala

A za co jsem vlastnû stála?

V Kamenné kolonii (ãtvrti v Brnû, vesnici ve

mûstû s atmosférou, která se nûkdy podobá

Foglarov˘m StínadlÛm) uÏ Ïiji ‰estnáct let.

Pfii‰la jsem tam s muÏem, do kterého jsem

byla zamilovaná a se kter˘m mám ‰estnácti-

letou dceru. Tereza uÏ se mnou neÏije, ale ví-

me o sobû a ãasto se mÛÏeme vidût. Za ‰est-

náct let jsem v malé Kaménce proÏila spous-

tu dal‰ích vztahÛ (nikdy jsem nebyla vdaná),

z posledního, desetiletého mám dceru

Karolínu. KdyÏ jsem se rozcházela s jejím

otcem, zaãala se u mû projevovat roztrou‰e-

ná skleróza. Nevím, do jaké míry s ní souvi-

sely moje vztahy a zejména ten poslední,

nicménû se obecnû ví, Ïe její start mÛÏe b˘t

zapfiíãinûn dlouhodob˘m posttraumatick˘m

stresem. A vzhledem k tomu, Ïe se nyní

znám víc neÏ dfiív, je mi jasné, Ïe rysy mojí

povahy k tomu pfiispívaly uÏ od mládí. Je na-

snadû, Ïe v mojí situaci chronicky nemocné-

ho ãlovûka (nemoc se nyní projevuje ne-

schopností chÛze a tfiesem rukou) tím trpí ze-

jména moje dcery a po nich v‰ichni moji

blízcí, ktefií se mi sna-

Ïí pomáhat podle

sv˘ch moÏností a ãa-

su.

Domov pro mne
NemÛÏou tu b˘t ale

vÏdycky. A pak nastu-

puje Domov pro mne

(nezisková organiza-

ce provozující respit-

ní péãi). Kontakty na

nûj jsem získala v Ka-

ménce, kde Ïije pra-

covnice Domova. Do-

mov pro mne zname-

nal hlavnû zmûnu. Je

to jistota, Ïe za mnou

nûkdo pfiijde a pomÛÏe mi. Zjednodu‰uje Ïi-

vot, protoÏe pomáhá pfii plnûní banálních 

úkonÛ - oblékání, vafiení ãaje, ohfiívání obû-

da - nad niãím z toho nemám kvÛli nemoci

plnou moc. Název Domov pro mne rozhodnû

není bezobsaÏn˘. Asistenti mi dávají ‰anci

zÛstat doma, v mém vlastním prostfiedí. Ne-
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Ïenou mû nikam do ústavu. Jsou ãástí mojí

rodiny, vûdí, co je v mé skfiíni, v ledniãce. Za

pocit, Ïe v tom nejsem sama, se ale pfieci jen

nûco platí. ·edesát korun za hodinu není moc,

ale dÛchod, kter˘ beru, mi neumoÏní mít asi-

stentku doma víc jak dvû hodiny t˘dnû.

Domov pro mne se navíc pofiád potácí na hra-

nici krachu. Jako na smilování v‰ichni ãeká-

me, jestli projde snûmovnou nov˘ zákon

o sociální podpofie podobn˘ch organizací.

UmoÏní totiÏ lidem, jako jsem já, Ïít Ïivot do-

ma. Zatím to ale vypadá, Ïe poslanci naslibo-

vali hory doly a nebudou mít peníze na nic.

Îivot, tvorba, nemoc, uãení
Nejdfiív jsem dûlala umûleckou prÛmyslovku

a pak v˘tvarnou v˘chovu a ãe‰ti-

nu na brnûnské pedagogické fa-

kultû. VÏdycky jsem ráda malo-

vala a tvofiila rukama. Navíc se

mû po narození Karolínky chytily

pfietlaky. Pofiád jsem hledala co

dûlat. Nakonec jsem vzala lupén-

kovou pilku a lepenku a zaãala

vyfiezávat skfiítky, divadlo. Díky

otci Karolínky, kter˘ má v Ka-

ménce dílnu restaurující starodáv-

n˘ nábytek, se mi do ruky dostalo

lipové dfievo. Lípa krásnû voní

a práce s ní pro mû byla vÏdycky

radost. Asi pfied dvûma lety mi za-

ãaly tuhnout prsty. Ruku v ruce

s m˘mi v‰udypfiítomn˘mi vztahy

se zaãala rychle projevovat nemoc. Kresba,

detaily, práce s tu‰í... v‰echno bylo najednou

hroznû tûÏké, nemoÏné. Tfies rukou mi jedno-

du‰e neumoÏnil pracovat star˘mi a zaÏit˘mi

postupy. S tímhle v‰ím pfiicházely deprese

a splín. A pak jsem od kamarádky dostala

prstové barvy a zaãala se pomalu uãit.

Napospas cizím dlaním

souzená,

rybíma oãima v odrazu hladiny

vidûná.

Jsem prÛvanem v kamnech

a ve mnû skfiípe rez,

kdyÏ kolem syãí plyn, ten zlatomodr˘ d˘m.

Jsem cizí krajinou

chromou a s pamûtí zlomenou

uãím se psát, a hÛfi to vypadá

a ráno se probouzím a zítfiek neãekám.

Jsem ztracená, zmatená, zhulená

a hodiny nehlídám

... po kom tohle mám... a zas ten listopad.

Jsem jako vÏdy. Co mám to dám.

Nemohu udûlat pfiesné linky a kontury a vlast-

nû mi o nû ani nejde. NejdÛleÏitûj‰í v nové

technice je zklidnit se a d˘chat. A není to pod-

statné jen pro malování. Klidnû d˘chat mu-

sím, i kdyÏ jím lÏící, pfii psaní. MÛj hektick˘

Ïivot se radikálnû zmûnil. Pfiestala jsem spû-

chat a v‰echno dûlám s náde-

chem a v˘dechem. Nemoc mi

toho paradoxnû dala víc, neÏ

vzala. Jsem v Kaménce, zastavi-

la jsem se v kaÏdodennosti. âas

se pro mû zpomalil. Vûdomû

proÏívám okamÏiky. Mám míÀ

záÏitkÛ, ale o to intenzivnûji je

proÏívám. Mnohem víc si v‰í-

mám. Îiju hloubûji.

Kamila Opletalová - ãtyfiicet
let. Do tfiiceti ‰esti let byla
zdravá, pak se u ní zaãala
projevovat roztrou‰ená skle-
róza. Maluje, skládá básnû,
Ïije v brnûnské Kamenné
ãtvrti.

Pozvánka na pohádku
Po úspû‰né sezónû pro dospûlé, kdy Mahen

R˘mafiov sehrál v únoru v˘bornou franco-

uzskou situaãní komedii Francise Joffa pod

názvem Prázdniny snÛ, kterou dvakrát re-

prizoval a bude ji hrát v mûsíci listopadu na

pfiehlídce amatérsk˘ch divadel v Bruntále,

pfii‰la fiada na malé diváky. Spolek Mahen

pro nû tentokrát nastudoval ãertovskou po-

hádku se zpûvy od Jaroslava Kolodûje pod

názvem Jak ãert vyletûl z kÛÏe. Diváci zde

uvidí ‰evce Klabánka, jeho hezkou dceru

Madlenku, která má ráda ãertíka Kudrnáãe

a on zase ji, py‰nou královnu Dupidupi

a jejího zlého generála Rapla, ktefií chtûjí

zniãit prouÏkované království, hodnou ko-

fienáfiku Jojdálkovou, dobráckého Lucipera,

ráznou ãertici Karda‰ku, koktavého ãerta

Kakejze, starou ãertici Hromnici, ãerta

·tûtína a úlisnou ãertici ¤eãici. Samozfiej-

mû nesmíme zapomenout na milého ka‰-

párka, kter˘ dûti provází cel˘m pfiíbûhem.

Písniãky, které zpívají pohádkové postavy,

a zvukové efekty, jsou z domácího studia

vynikajícího r˘mafiovského muzikanta Ji-

fiího Vystrãila, kter˘ celou pohádku dopro-

vází Ïivou hudbou.

Herci divadla Mahen srdeãnû zvou malé,
vût‰í i ty nejvût‰í dûtiãky, babiãky, dûdeãky,
maminky, tatínky a jiné pfiíbuzenstvo na od-
polední pfiedstavení pohádky, které sehrají
v pondûlí 23. ãervna v 17 hodin v r˘ma-
fiovském mûstském kinû. Vstupenky za-
koupíte u pokladny kina pfied pfiedstavením.

Hana Vystrãilová, vedoucí spolku Mahen
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Z historie

Kaple Nav‰tívení Panny Marie a její stavitelé
Nejhodnotnûj‰í historickou pa-

mátkou souãasného R˘mafiova,

která sv˘m v˘znamem zdaleka

pfiesahuje regionální úroveÀ, je

poutní kaple Nav‰tívení Panny

Marie. Lze dokonce bez nadsázky

fiíci, Ïe mezi Olomoucí a Opavou

stûÏí nalézt dokonalej‰í a nádher-

nûj‰í církevní stavbu. Kaple

V Lipkách (Lindenkirche nebo

Lindenkirchlein), jak se katolická

svatynû lidovû naz˘vá uÏ odnepa-

mûti, je právem naz˘vaná perlou

severomoravského baroka.

Poãátky její pfiedchÛdkynû, prosté

obdélné hrázdûné stavby s ãelní

prÛchozí vûÏí opatfienou jehlanco-

vitou helmicí, jak ji najdeme na

známé vedutû r˘mafiovského dû-

kana Matyá‰e Leandra Eusebia

Schmidta z roku 1693, nástupce

uprchlého Jana Franti‰ka Pabsta,

jsou nejasné. Nutno pfiipomenout,

Ïe hrázdûní je stavební technika

uÏívající jako základ objektu dÛ-

myslnou kostru z dfievûn˘ch trá-

mÛ, prostory mezi nimi se pÛvod-

nû vyplÀovaly dfievûn˘mi ‰palíky

omotan˘mi koudelí (pozdûji vy-

zdívány cihlami) a na závûr byly

oboustrannû omazány tûstem z jí-

lovité Ïlutky smí‰ené s fiezankou.

Dfievûnou konstrukci vnû pone-

chali holou, trámce se impregno-

valy dehtem nebo mnohobarevnû

odli‰ily. U nás jsou stavby uvede-

ného druhu pomûrnû vzácné a jen

v˘jimeãnû se dochovaly mûstské

hrázdûné celky. Mezi nej‰Èastnûj-

‰í patfií hessensk˘ Schotten, kter˘

nezaznamenal ani jedin˘ poÏár

od 16. století. Problémem hrázdû-

ní je i to, Ïe jej nelze pfiesnûji da-

tovat.

Vznik prosté kaple je tedy zaha-

len mlhou zapomnûní. Není divu,

vÏdyÈ zhruba sedmdesátileté lu-

terské období a dal‰í léta spolu

s dûsivou tfiicetiletou válkou, kdy

katolictví zÛstávalo víceménû 

v ústraní pod urãit˘m tlakem pro-

testantÛ aÏ do let druhé jezuitské

misie 1667/8, vcelku tedy víc neÏ

celé století, dokázaly logicky, ba

dokonce i zámûrnû vymazat

v‰echny tradované informace

z katolického prostfiedí. VÏdyÈ od

poãátkÛ r˘mafiovské farnosti, kte-

rá se poprvé vzpomíná nûkdy ko-

lem 1333, aãkoli je patrnû star‰í,

známe pouhé dva faráfie, Rodosia

(1333) a Petra z poãátku 16. stole-

tí, na rozdíl od protestantsk˘ch

pastorÛ z let 1555-1625, které

známe v‰echny. Zapomenulo se

dokonce i pÛvodní zasvûcení far-

ního chrámu. Jistotu máme jedi-

nou, Ïe nûkde v pfiedpolí církevní

stavby stávala ch˘‰e poustevníka,

dokonce je‰tû roku 1747 nalezne-

me v místech kaple pojmenování

Eremitage (Poustevna) nikoli ná-

zev Kapelle, jak by se dalo oãeká-

vat. Existovala aÏ do roku 1772,

kdy zde zemfiel poslední z r˘ma-

fiovsk˘ch poustevníkÛ Antonín

Skolaut v úctyhodném vûku 

92 let. Víme téÏ, Ïe pfiedpolí kaple

zaplnily v 17. - 18. století morové

jámy. Obûti morÛ a jin˘ch epide-

mií pocházely z okolí R˘mafiova,

neboÈ sami R˘mafiované ukládali

své mrtvé zprvu na michaelském

hfibitovû a posléze v místech

dne‰ního SVâ.

BohuÏel se v‰ak kaple jako nejed-

na z provinãních památek nestala

pfiedmûtem zevrubnûj‰ího histo-

rického v˘zkumu, na druhé stranû

tfieba zváÏit, zda vÛbec existují

natolik dostateãné archivní pra-

meny, aby nám pfiiblíÏily okolnos-

ti, které stály u kolébky nádherné

stavby. Víme zcela jistû, Ïe auto-

rem projektu a stavitelem kaple

byl r˘mafiovsk˘ stavební ãi ze-

dnick˘ mistr (Mauermeister)

Friedrich Hößler, dûdeãek prv-

ního známého r˘mafiovského kro-

nikáfie Jana Josefa Langera (1729-

1812), a Ïe s ním úzce spolupra-

coval i jeho syn Cyprian. K jeho

titulu nutno dodat, Ïe hranice me-

zi oznaãením stavebního mistra

a stavitele b˘vá v dobû baroka na-

tolik volná, Ïe nûkdy stûÏí roz-

hodnout, ãemu dát pfiednost,

a stejné rozpaky vykazují i tehdej-

‰í písafii a jejich pánové. Ale aÈ

znûl jeho titul jakkoli, mluví za

nûj úÏasná práce.

Pokud zaãneme pátrat dál, zjistí-

me, jak málo dosud víme o tûchto

dvou neobyãejnû nadan˘ch li-

dech. ShrÀme tedy v‰e. Je známo,

Ïe rozhodnutí pfiestavût ãi spí‰e

strhnout starou a vybudovat no-

vou kapli nad mûstem padlo nû-

kdy pfied rokem 1710 a Ïe se na

nûm kromû radních podílela téÏ

majitelka panství Marie Arno‰tka

Dietrichsteinová (+1745), jeÏ by-

la spolu s nejstar‰ím synem

Josefem Filipem Gallasem

(+1757) posledním déle Ïijícím

pfiím˘m potomkem janovické li-

nie luteránsk˘ch HoffmannÛ

z Grünbüchlu. Hrabûnka totiÏ pfie-

Ïila i své malé synky, jejichÏ ot-

cem byl její druh˘ manÏel Alois

Tomá‰ Raimund Harrach. Od do-

by, kdy je‰tû vlaÏn˘ vûfiící Volf-

gang Bedfiich (+1664) konverto-

val ke katolické církvi, se rodina

zmûnila v hluboce vûfiící katolíky

nespornû téÏ vlivem poruãníka

matky AlÏbûty Marie kníÏete

Dietrichsteina. SvÛj podíl na stav-

bû hrabûnka podtrhla znaãn˘mi

finanãními dary.

Neznáme jednání kon‰elÛ a mûst-

sk˘ch star‰ích ani názor komtesy

Arno‰tky a nevíme ani, zda roz-

hodnutí pro Hößlera padlo hned.

Rozhodující je v‰ak, Ïe patrnû jiÏ

osvûdãeného r˘mafiovského sou-

seda nakonec moudfie povûfiili

projektem i provedením prací,

a stavitel rozhodnû zadavatele

projektu nezklamal. Dne 1. fiíjna

1710 zahájil po poloÏení základ-

ního kamene stavbu na nezvykle

rozsáhlém a oválném pÛdoryse

základÛ. Snad dodat, Ïe nûktefií

r˘mafiov‰tí kronikáfii od sebe opi-

sují zprávu, Ïe na staveni‰ti nalez-

li dûlníci kámen s datem 1428,

kter˘ povaÏovali za základní ká-

men star‰í stavby. O tfii léta po-

zdûji, roku 1713, hrubou stavbu

stavitel dokonãil. Vznosné a vy-

soké zdi z kamene a cihel nesly

smûlou a velkolepou klenbu, kte-

rou Hößlerové podepfieli ãtyfimi

mohutn˘mi korintsk˘mi sloupy

s nádhern˘mi hlavicemi a opatfiili

je umûl˘m mramorem (speciální

tvrdá malovaná a le‰tûná vápenná

omítka). Originalitu interiéru pod-

trhla je‰tû oválná tribuna, která

vysoko obíhá cel˘ obvod kaple

a je pfiístupná ãtyfimi úzk˘mi

schodi‰ti. Je aÏ neuvûfiitelné, jak

docílili stavitelé striktní vnitfiní

pravidelnosti objektu, kdyÏ doká-

zali v místech za hlavním oltáfiem

ukr˘t je‰tû pomûrnû prostornou

sakristii a zvût‰it pro varhany plo-

chu nad hlavním vchodem. K do-

konalému osvûtlení prostoru pro-

razili Hößlerové do haly osm vel-

k˘ch oken s ozdobn˘mi oblouko-

v˘mi záklenky. Podlahu pokryli

ãern˘mi ãtverci tvrdé, vysoce

kvalitní bfiidlice, kterou nahradil

restaurátor v sedmdesát˘ch letech

hnûdû polévan˘mi keramick˘mi

dlaÏdicemi, jeÏ vnitfiek zfietelnû 

oteplily a prozáfiily.

Nelze vylouãit, Ïe stavbu pfiedali

stavitelé s ohozen˘mi stûnami,

vnitfiními ‰tuky, tedy ve stavu,

kter˘ umoÏnil olomouckému ma-

lífii Ferdinandu Nabothovi navá-

zat takfika bez pfieru‰ení na pfied-

chozí dílo sv˘mi freskami. Oso-

bitá stavba se li‰í od jin˘ch své

doby, které vyuÏívají v mnohem

vût‰í mífie svûteln˘ch efektÛ ãleni-

tostí vnûj‰ích i vnitfiních stûn, za-

lomením zdí a ãetn˘mi fiímsami,

jeÏ se pfied oãima diváka neustále

mûní pfiirozen˘m posunem a stfií-

dáním svûtel i stínÛ v prÛbûhu

dne. Pomûrnû stfiídmé pojetí exte-

riéru oÏivilo jen nûkolik pilastrÛ

(polosloupÛ) a obloukové nado-

kenní fiímsy. Také pískovcov˘

vstupní portál s pozdûji pfiidan˘m

alianãním znakem Aloise

Harracha a Marie Dietrichsteino-

vé je pomûrnû nekomplikovan˘,

stejnû jako boãní vchody se jmé-

ny Anna a Marie (v originále

Marya). Celek tak pÛsobí právû

víc svou velkolepou jednoduchos-

tí neÏ vyumûlkovaností.

K dokonãení hrubé stavby patfií

téÏ zajímav˘ dokument z muzej-

ního archivního fondu, psan˘ la-

tinsky velmi hezkou a osobitou

latinkou, obsahující podûkování

nejmenovanému stavebnímu mi-

stru (zfiejmû Hößlerovi) za doho-

tovení stavby, na nûjÏ pfiiloÏili

slavnostní peãeÈ mûsta s malou

dûkanskou peãetí a podepsali se

starosta, radní a dûkan Ratschker,

kter˘ kapli vysvûtil roku 1716 a je

zpodoben jako ústfiední postava

knûze ve zlatém ornátu na

Handkovû fresce nad varhanami.

Kaple mûla ohromné ‰tûstí, Ïe ji

bûhem celé existence ohrozil jedi-

n˘ poÏár 1883 a na‰tûstí zasáhl

jen do té doby ‰indelovou stfiechu

a zniãil star‰í cibulovou barokní

zvoniãku, jiÏ nahradila dne‰ní

jednoduchá s nádhernû strmou

kuÏelovou helmicí. V témÏe roce

opatfiili po‰kozené sloupy jem-

n˘m, ale nepfiíli‰ vhodn˘m ce-

mentov˘m nátûrem a opatfiili bí-

lou omítkou. Také ostfielování ka-

ple sovûtsk˘mi dûlostfielci 7. 5.

1945 z kopcÛ nad Stránsk˘m pou-

ze po‰kodilo fasádu a nezpÛsobi-

lo dal‰í ‰kodu. Nejvût‰ím ‰tûstím

stavby byl ve dvacátém století vy-

nikající ãlovûk P. ThDr. Franti‰ek

VaÀák, na slovo vzat˘ ochránce

církevních staveb, kter˘ v letech

1958-74 zajistil pro její opravu

a restauraãní práce nesmírnû zku-

‰eného a peãlivého brnûnského

restaurátora prof. Síse. Restaurace

památky zachránila barokní

skvost pfied ostudn˘m osudem ji-

n˘ch kostelÛ na‰eho okolí, napfi.

v Albrechticích, Tûchanovû, Ar-
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Dvojkoncert v kapli

nolticích (zbofien), kdysi obdivo-

vané kaple ve Vevefií, ‰pitální ka-

ple sv. Josefa naproti hotelu

Pradûd ãi velmi hodnotné neogo-

tické klá‰terní kaple sv. Panny

Marie Lourdské a jin˘ch.

Friedrichu Hößlerovi patfií téÏ au-

torství plánÛ a stavba v bohaté

Velké Senici na Olomoucku. Je

tedy jisté, Ïe jej souãasníci znali

v daleko ‰ir‰ím okruhu neÏ jen na

R˘mafiovsku jako spolehlivého

stavitele a Ïe dokázal konkurovat

i slavn˘m a patrnû i draÏ‰ím olo-

mouck˘m mistrÛm. Tím zatím

v‰echny stopy díla HößlerÛ konãí.

Pochopitelnû nelze vylouãit, Ïe se

schopn˘ barokní podnikatel podí-

lel téÏ na stavbách ãi pfiestavbách

mûstsk˘ch domÛ, av‰ak poÏáry

mûsta roku 1764 a zvlá‰tû 1790,

kter˘ zniãil ve‰keré budovy

i s radnicí a silnû po‰kodil kostel,

ukonãily na‰i nadûji, Ïe by se nû-

která z prací HößlerÛ mohla do-

dnes zachovat. V letech 1790-

1818 vzniklo do detailÛ mûsto no-

vé ve stylu provinãního klasicis-

mu a empíru. BohuÏel ohrom-

ná industrializace z druhé pÛle 

19. století, prvorepublikové stav-

by i pfiestavby a zvlá‰tû destruk-

tivní období po roce 1945 vyma-

zaly z tváfie mûsta i tehdy je‰tû za-

jímav˘ vzhled R˘mafiova z konce

18. a poãátku 19. století.

Mgr. Jifií Karel

Literatura: Mlãák, J.: Fresky Fer-

dinanda Nabotha v kapli „V lip-
kách“ u R˘mafiova, Stfiední Mo-
rava sv. 1/I., Olomouc 1995; Jan
Kry‰tof Handke: Vlastní Ïivotopis
1694/1774, Olomouc 1994; Ka-
rel, J.: Kaple Nav‰tívení Panny
Marie, interní tisk, poslední opr.
vydání, R˘mafiov 2005; Springer,
J.: Chronik der Stadt Römerstadt
und Umgebung, R˘mafiov 1908;
Tutsch, F.: Römerstadt und das
Römerstadter Ländchen, Wolf-
ratshausen 1954 ad.
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-

znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-

sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci, pro-

zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adre-

su redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰-

tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko

volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,

své dosud nepublikované pfiíspûvky - básnû,

povídky a fejetony, kresby a fotografie, z ni-

chÏ budeme bûhem roku vybírat ty nejzajíma-

vûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho periodika.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe autofii automa-

ticky vyjadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gra-

matickou úpravou a zvefiejnûním. Nutnou

podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiíspûvku

jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku spe-

cifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kategorii

poezie pfiijímáme básnû a básnické cykly

v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza pfii-

jímáme texty v rozsahu max. 10 stran, které

mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na po-

kraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme ãer-

nobílé kresby, koláÏe a fotografie (barevné

pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich charak-

ter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková ani

dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné rukopis-

né texty a jinde publikované práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-

hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-

dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-

ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-

hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Hana Bendová: Kamínek

Îena sedící na bfiehu rybníka

mhoufiila oãi pfied zlatav˘mi od-

lesky, mihotajícími se na zãefiené

hladinû. Tanãily a poskakovaly

po její bledé tváfii a dlouh˘ch

svûtl˘ch vlasech jako rozdovádû-

ní nezbedníci. Zavfiela oãi a spo-

kojenû vychutnávala jejich ‰im-

rav˘ dotek i zvuk ‰evelícího li-

stoví stromÛ. Pfievisy vûtví saha-

ly tak nízko, Ïe pfii sebemen‰ím

vánku smáãely ‰piãky listÛ ve

zlatavé vodû. Pfiipomínaly jí vel-

ké moudré bytosti z dávno minu-

l˘ch dob, které obezfietnû a s roz-

myslem hladí vodu koneãky

sv˘ch prstÛ.

Zahledûla se na protûj‰í bfieh, kde

se jiÏ dobrou hodinu povalovala

na dece Ïena se dvûma dûtmi.

Nevûdûla, proã si zvolili právû

toto témûfi opu‰tûné místo. Matka

s vlasy poniãen˘mi ne‰etrn˘m

barvením ãetla jak˘si ãasopis,

naprosto neteãná ke svému okolí.

Dívka si ihned po pfiíchodu na-

cpala do u‰í sluchátka empétroj-

ky, a teì sebou divoce cukala

a klátila se ze strany na stranu.

Na nose jí sedûly velké sluneãní

br˘le, vrhající kovovû modravé

odlesky, zfiejmû poslední hit

místní mládeÏe. Z dálky pÛsobila

ponûkud komicky, jako pfierostlá

moucha, která se marnû snaÏí vy-

prostit z neviditelné pavuãiny.

Pohled ‰edozelen˘ch oãí v‰ak

nejvíce pfiitahoval blonìat˘ chla-

pec, zjevnû nejmlad‰í z trojlístku.

Odhadovala, Ïe mu bude sotva

osm, devût let. Pfii první pfiíleÏi-

tosti se vyplíÏil ti‰e z deky

a obratnû zmizel ve stínu stromÛ.

Pozorovala ho, jak si prohlíÏí rá-

kosí v zátoãinû, jak zkoumavû 

otáãí v prstech suchou ‰i‰ku, kte-

rou na‰el opodál v jehliãí. Co

chvíli se ohlédl pfies rameno s na-

pjat˘m v˘razem, jako by prová-

dûl nûco nepatfiiãného. Nakonec

po chvilce zaváhání pfiistoupil ke

bfiehu, pfiidfiepl a ponofiil ruce do

vody. Nabral ji do dlaní a hodil do

vzduchu. Rozstfiíkla se ve tfipyti-

v˘ch kapiãkách, záfiiv˘ch jak dra-

hokamy. Hladina byla rázem plná

drobn˘ch krouÏkÛ. Pár zbloudi-

l˘ch kapek spadlo do jeho blon-

ìat˘ch vlasÛ a na tváfie. Zasmál

se. I Ïena skrytá v polostínu na

protûj‰ím bfiehu se pousmála.

„Radime!!“ zajeãela jeho matka

tak, aÏ sebou dlouhovláska trhla

a skryla se hloubûji do stínu.

„OkamÏitû pojì sem! Jestli ses

zase zmáchal, tak si mû nepfiej!“

„Nezmáchal,“ zahuãel chlapec,

ale k dece se nepfiiblíÏil.

„¤íkám, pojì sem, se‰ hluchej

nebo co?!“

Vstala, odhodila ãasopis a s ruka-

ma v bok se rozhlédla po blan-

kytné obloze. Dûvãe sebou pfie-

stalo ‰kubat a vytáhlo si sluchát-

ka z u‰í. „Kolik je hodin, mami?“

Pokrãila rameny a dál hledûla na

nebe, jako by ãekala, Ïe kaÏdou

chvíli zazní hlas shÛry. Koneãnû

pochopila, Ïe z polohy slunce na

obloze není schopna nic vyãíst,

a podívala se na hodinky.

„Proboha, budou ãtyfii!“ vyjekla

a zaãala rychle skládat vûci.

„Dûlej, Radime, jdeme!“

Otrávenû se pfiiloudal. „Je‰tû ne-

chci.“

„Kdo se tû ptal, chytráku!“ roz-

kfiiãelo se dûvãe. „NeÏ dojdeme

k autu, je ãtvrthodina pryã. A za

hoìku dávají Proud ãasu!“

„No a? Ten dávají pofiád. Nejspí‰

tfiistadvacátej druhej díl, ne?“

„Blbeãku.“

„Mami, je‰tû deset minut,“ Ïado-

nil.

„NezdrÏuj a bal, aÈ uÏ jsme do-

ma,“ odsekla, aniÏ se na nûj po-

dívala.

„Co doma?“ sykl mezi zuby

vzdorovitû.

Bez rozm˘‰lení mu vlepila po-

hlavek. Dlouhovlasá Ïena na dru-

hém bfiehu prudce vstala a upfie-

nû na ni hledûla.

„UÏ jednou jsem ti fiekla, Ïe bu-

de‰ poslouchat! Tak dûlej!“

Sklonil hlavu, aby mu nevidûla do

obliãeje, zvedl odhozen˘ ãasopis

a dal jej do ta‰ky. Obû Ïeny posbí-

raly své vûci a vyrazily rychl˘m

krokem po hrázi k protûj‰ímu bfie-

hu. Hoch se loudal za nimi.

„Já nevím, Ïe musí pofiád otravo-

vat!“ stûÏovala si v chÛzi jeho

matka. Letmo se ohlédla. Stál na

kraji strmého bfiehu pod hrází

a dychtivû si prohlíÏel kamínek,

kter˘ nejspí‰ právû vylovil z vo-

dy. Odfrkla a udûlala k nûmu pár

rázn˘ch krokÛ. Trhl sebou a ka-

mínek sklouzl z otevfiené dlanû

zpût pod hladinu. Vydrápal se na

cestu vinoucí se na vrcholu hrá-

ze. Tentokrát ho pohlavek minul.

„Je tam hloubka, je‰tû tam spad-

ni, debile! PaneboÏe, mám já to

trápení! Takov˘ neposlucha.

Poãkej doma po televizi,“ lamen-

tovala dál.

„Nerozãiluj se, mami, vÏdyÈ ví‰,

jakej je. Hejbni kostrou, blbeãku,

nebudem to fiíkat dvakrát!“

Vlekl se za nimi jak spráskan˘

pes. Necítil zlost, ani vztek, spí‰

lítost. Upfienû hledûl do zemû,

a snad aby zahnal slzy tlaãící se

do oãí, kopal do such˘ch vûtvi-

ãek leÏících na cestû. Pfii‰li k pro-

tûj‰ímu bfiehu, tam, kde se rozlo-

Ïité vûtve témûfi dot˘kaly vody.

Chlapec se opût zastavil. S ústy

mírnû pootevfien˘mi údivem hle-

dûl ke stromÛm.

„Kam zas ãumí‰, deb...,“ rozkfiikla

se opût. Poslední slovo jí uvázlo

v krku. Zajíkla se, jako by se jím

dusila. Ta mlad‰í klop˘tla. Obû

hledûly na dlouhovlasou Ïenu, kte-

rá se tak náhle zjevila pod balda-

ch˘nem nejbliÏ‰í vûtve kousíãek

od nich. Stála bez pohnutí. Mlãela,

jen na nû hledûla pfiimhoufien˘ma

oãima, bledé rty sevfiené do úzké

pfiísné linky. Urãitû je sly‰ela.

Musela je sly‰et! V oãích se jim

mihnul stud a trochu moÏná

i strach. Ruka dûvãete bezdûãnû

zatápala po matãinû dlani. Pfiitiskly

se k sobû a zrychlily krok. Posled-

ních pár metrÛ témûfi bûÏely. Po

chlapci se ani neohlédly.

Popotáhl a rukávem si utfiel nos.

Oãi se mu dosud leskly potlaão-

van˘mi slzami. Podivná dlouho-

vláska se sehnula a ponofiila ruku

do vody. Vstala a vztáhla k nûmu

otevfienou dlaÀ. Nevûfiícnû zíral

na svÛj kamínek z hráze. Usmála

se. Opatrnû si ho vzal a sevfiel ho

v pûsti jako nejdrahocennûj‰í po-

klad. OkamÏik si upfienû hledûli

do oãí.
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„AÏ vyrostu,“ za‰eptal, „budu

hajn˘ anebo rybáfi. A nikdo mi uÏ

nebude pfiikazovat, Ïe mám sedût

doma.“

Pfiik˘vla. Vûdûla, Ïe to není jen

pfiání. Byl to slib. Pfiísaha. Dívala

se za ním, dokud nezmizel 

v ohybu cesty. UÏ se neloudal

a neupíral pohled do zemû.

Kráãel zpfiíma a hlavu nesl hrdû

vztyãenou.

Kolem rybníka se opût rozhostil

klid, jen unaven˘ letní vánek ob-

ãas zabloudil v rákosí. Povzdechla

si. Také se jí nechtûlo domÛ. JenÏe

na ni ãeká spousta práce. A koneã-

nû musí dát do pofiádku ty boty.

Ne Ïe by se jí zrovna ãervená ob-

zvlá‰È líbila, ale co naplat. Tradice

je tradice. Je‰tû jednou pohlédla

do míst, kde naposled spatfiila mi-

zet Radimovu blonìatou hlavu,

a pak bez zaváhání vkroãila z hrá-

ze rovnou do vody.

Jazzclub

Známí neznámí jazzmani
V sobotu 24. kvûtna byl na pro-

gramu Jazzového klubu SVâ

R˘mafiov první festiválek s ná-

zvem Mal˘ pignik jazzov˘.

Smyslem akce bylo pfiedstavit

publiku jazzové skupiny, jejichÏ

jméno se sice nedot˘ká nebes-

k˘ch v˘‰in, ale jejich produkce

jsou co se kvality ãi originality

t˘ãe nesporn˘m kulturním záÏit-

kem.

Koncert zahájila kolem pÛl de-

váté opavská jazzová formace

3FO3 (Tfii fotfii). I kdyÏ s tûmi

poãty to bylo tentokráte trochu

na ‰tíru, neboÈ Tfii fotfii dorazili

bez zaneprázdnûného bubeníka,

takÏe na podiu byli fotfii jenom

dva. Kapela ale i ve dvou lidech

zahrála velmi pfiíjemnou kombi-

naci jazzu a blues plnou energie

a humoru. Ke sly‰ení byly vyni-

kající technické v˘kony a o to

víc nás mÛÏe mrzet absentující

bubeník. Snad pfií‰tû.

Free Jazz Trio z Olomouce, kte-

ré na podiu vystfiídalo Tfii fotry,

se pustilo do r˘mafiovského pub-

lika bez jak˘chkoliv okolkÛ

a strhlo ho s sebou do víru svo-

bodné invence, jeÏ je odjakÏiva

základní my‰lenkou jazzové kul-

tury. Kapela, jejíÏ historie sahá

aÏ do roku 1971, je jedním z má-

la nosn˘ch sloupÛ ãeské freejaz-

zové scény, pokud ov‰em ãeské

prostfiedí takov˘ Ïánr vÛbec roz-

pozná. Smr‰È rytmÛ a melodií,

která se v energickém tempu hr-

nula z jevi‰tû do publika, nene-

chala v klidu snad nikoho, do-

konce i v˘ãep na chodbû bûhem

produkce naprosto osifiel.

Velmi oãekávan˘m vystoupením

mûl b˘t koncert domácí bubenic-

ké show Barel Cirkus. Ov‰em

chyba lávky, mistr svûta a hvûz-

da hvûzd, kapelník souboru, ne-

budeme ho jmenovat, protoÏe

v‰ichni víme, o kom je fieã, bez

jakéhokoliv varování nedorazil

a tím pohfibil ve‰keré oãekávání

publika a dobrou náladu ostat-

ních ãlenÛ. Pozitivní na celé si-

tuaci v‰ak bylo, Ïe jsme byli

svûdky historické události, kdy

v R˘mafiovû nezahrála domácí

kapela, protoÏe nedorazila. Gra-

tulujeme, Jakube!!!

Závûru akce se zmocnil Jindra

Holubec se sv˘m bratrem Mi-

chalem. SvÛj osobit˘ styl pánové

definují jako power folk, ale ví-

me, jak to je s Ïánrov˘mi ‰katul-

kami. Bratfii Holubci prostû vtrh-

nou na podium a spustí náfiez nû-

kde mezi undergroundem, alter-

nativou, jazzem, rockem, funky

a folkem. Nedílnou souãástí je-

jich vystoupení je fiada improvi-

zací jak po stránce hudební, tak

textové. TakÏe nehrozí, Ïe by se

ãlovûk pfii jejich produkci nudil,

i kdyÏ ji sly‰í desetkrát do roka.

Holubci bavili publikum více jak

hodinu, a kdyÏ dohráli, bylo po

Pigniku.

Dal‰ím hudebním pofiadem, na

nûmÏ se podílí r˘mafiovsk˘

jazzclub, bude dvojkoncert v ka-

pli V Lipkách, kter˘ 6. ãervna

pfiedstaví Oldfiicha Janotu a o den

pozdûji Spirituál kvintet. 

Johan

Ptáãci zpûváãci vyvádí mladé

Polovina kvûtna aÏ polovina ãervna je obdobím, kdy vût‰ina ptákÛ vyvádí svá mláìata. Fota: Miroslav Glacner

3FO3 z Opavy

Bratfii Holubcovi Fota: Pavla Fidlerová Zothová
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recenze
Kráska a zvífie: Pfiíli‰ mnoho dobr˘ch nápadÛ

Po velkorysém nástupu nového 

ochotnického spolku Pradivadlo

ve hfie Thortona Wildera Na‰e
mûsteãko, kter˘ dal v‰em pfiízniv-

cÛm divadla jasnû najevo, Ïe na

r˘mafiovské amatérské scénû se

dûje nûco nového, se s napûtím 

oãekávalo pokraãování sezóny.

Zcela v duchu tradice, kterou fiadu

let udrÏuje spolek Mahen, se

Pradivadelníci pustili do nastudo-

vání pohádky. Naopak zcela mi-

mo mahenovské intence sáhl ve-

doucí souboru pfii v˘bûru scénáfie

i pojetí jeho inscenace. Namísto

veselé pohádky á la Zdenûk

Tro‰ka zvolil klasiku: Hrubínovo

zpracování staré francouzské po-

hádky Kráska a Zvífie, kterou po-

jal netradiãnû jako muzikál.

Dûj Krásky a Zvífiete snad ani ne-

tfieba pfiipomínat. Pfiíbûh lásky

kupcovy dcery k princi zakletému

v netvora, která dokáÏe zlomit zlé

kouzlo a probudit v jeho zvífiecím

srdci lidskost, nás provází uÏ od

dûtství v nejrÛznûj‰ích podobách,

kniÏních, divadelních i filmo-

v˘ch, z nichÏ snad nejpÛsobivûj‰í

je právû literární zpracování

Franti‰ka Hrubína, které do neza-

pomenutelné filmové podoby ho-

rorové pohádky pfievedl v roce

1978 Juraj Herz pod názvem

Panna a netvor. Po téÏe látce sáhl

i reÏisér Pradivadla Jifií Koneãn˘,

nicménû dal pfiednost ménû dûsi-

vé a zvlá‰tû pro dûti pfiijatelnûj‰í

formû muzikálu.

Hned zpoãátku je tfieba konstato-

vat, Ïe tento odváÏn˘ plán - pro-

vést s ochotníky muzikálovou po-

hádku - se reÏisérovi podafiilo do

znaãné míry naplnit. Stejnû jako

v Na‰em mûsteãku pro svÛj zámûr

získal spoustu talentovan˘ch lidí,

nejen hercÛ, a ve spolupráci s ni-

mi dal inscenaci do vínku dobré

zázemí v podobû kvalitních kulis,

krásn˘ch rekvizit, nádhern˘ch

kost˘mÛ a masek a nápadit˘ch

svûteln˘ch a zvukov˘ch efektÛ.

Zdafiilá byla i samotná muzikálo-

vá sloÏka pfiedstavení, na níÏ se

podílela originální hudba Petra

La‰tuvky, mimofiádnû povedená

pûvecká vystoupení skupiny

Variace a také taneãní choreogra-

fie zvífiátek, které s dûtmi z TK

Jes vytvofiila Alena Tome‰ková.

Velká péãe vûnovaná technické

a hudební stránce pfiedstavení pfii-

nesla divákovi krásnou podíva-

nou, budící dojem, Ïe nejde 

o ochotnické, ale profesionální di-

vadlo.

Na druhou stranu právû technická

stránka inscenace byla i jeho nej-

vût‰í zátûÏí. Je známo, Ïe Franti-

‰ek Hrubín psal Krásku a Zvífie
pro otoãné jevi‰tû krumlovského

divadla. To nepochybnû umoÏÀu-

je jednodu‰‰í stfiídání scén v dom-

ku zchudlého kupce a na zakletém

zámku neÏ stabilní a pomûrnû ma-

lé jevi‰tû r˘mafiovského kina. Se

zmûnami prostfiedí se Pradivadlo

vypofiádalo opût nápaditû; otoãné

kulisy zastfiené posuvnou oponou

lesa, která nabídla jak˘si tfietí, pfie-

chodn˘ prostor vyplnûn˘ tancem

lesních zvífiátek, problém vyfie‰i-

ly, pfiesto nutno podotknout, Ïe

ãastá v˘mûna kulis pfiedstavení

brzdila a pfii své ãetnosti zaãala

brzy pÛsobit stereotypnû. Stejnû

retardaãním a navíc docela zby-

teãn˘m dojmem pÛsobila ojedinû-

lá projekce na plátno, zobrazující

Krásku na koni, jak jede do ne-

tvorova zámku, aby sebe vymûni-

la za otcÛv Ïivot.

Dal‰í ru‰iv˘ element zpÛsoben˘

technikou pfiinesly playbacky, vy-

uÏité zvlá‰tû v dialozích Zvífiete

s jeho druh˘m Já a pak v sólov˘ch

pûveck˘ch v˘stupech Krásky

a v závûreãné písni obou hlavních

postav. Jakkoli jejich uplatnûní

bylo zjevnû nutné s ohledem na

hlasové omezení obou hercÛ, ve

srovnání s Ïiv˘mi v˘stupy vyvo-

lával playback dojem nepfiiroze-

nosti. A naopak tam, kde by play-

back pÛsobil efektnû, chybûl, tak-

Ïe Zvífie, umírající na zámku stes-

kem, volá Krásku do jejího dom-

ku kupodivu na Ïivo, nepochopi-

telnû leÏíc nedaleko ní na zemi.

A nepfiirozenost byla kamenem 

úrazu i jinde. Patrnû proto, Ïe se

velká pozornost inscenaãního t˘-

mu zamûfiovala na souhru Ïiv˘ch

hercÛ a techniky, nesledovala to-

lik interakci samotn˘ch hercÛ.

A tak se herci chvílemi chovají

pfiinejmen‰ím neãekanû, napfi.

kdyÏ kupec vstoupiv poprvé do

zámku nesmekne ani klobouk

a ponechá jej na hlavû i ve chvíli,

kdy jí a spí, jindy se zase Kráska

s otcem po dlouhém odlouãení ani

neobejmou, aãkoliv jejich repliky

svûdãí o tom, jak jsou pfiekvapení

a ‰Èastní, Ïe se opût vidí. Zvífie za-

se vede drásavé dialogy se sv˘m

odrazem v zrcadle, ale vût‰inou se

do zrcadla vÛbec nedívá a i ve

chvíli, kdy jej má rozbít, svûdãí

o aktu zufiivosti pouze zvuk tfií‰tû-

n˘ch stfiepÛ. Podobnû bychom

sotva ãekali, Ïe zesláblé, umírající

Zvífie, nyní jiÏ princ, v závûreãné

scénû zniãehonic ‰vihácky vysko-

ãí na nohy, aby Krásce i publiku

ukázalo, Ïe kouzlo bylo zlomeno

a v‰e dopadlo dobfie.

Jsou to snad pouhé detaily, které

laskav˘ divák promine nebo vÛ-

bec nepostfiehne. Nad ru‰iv˘mi

momenty totiÏ stále pfievládají

klady. Vedle v˘‰e uveden˘ch kva-

lit v˘pravy, hudby a tance je to

zvlá‰tû akcentovaná krása Hrubí-

nova jazyka, jeho ver‰Û i dialogÛ,

které by i bez technick˘ch efektÛ

staãily vykreslit dûj a romantic-

kou atmosféru pfiíbûhu.

Dal‰ím velk˘m plus byly v˘kony

hercÛ, které opût pfiinesly nejedno

pfiekvapení. Za prvé v osobû Jana

Dobe‰e, kter˘ si jako úpln˘ nová-

ãek bez herecké prÛpravy vy-

zkou‰el tûÏkou úlohu vnitfinû roz-

polceného Zvífiete. Jeho v˘kon

byl skuteãnû velmi dobr˘ a staãilo

více autoritativnosti v pohybech

a byl by vynikající. Druh˘m vel-

k˘m pfiekvapením byl v˘kon ve

vedlej‰í roli - Gábinky, kterou si

zahrála Martina Hrbáãková. Tato

hereãka pÛsobila na jevi‰ti nejpfii-

rozenûji a v nûkolika sv˘ch v˘stu-

pech zastínila dokonce ostfiílenou

Ludmilu Ondra‰íkovou v roli

Krásky i matadora mezi ochotní-

ky ZdeÀka Vodiãku coby kupce.

Spoleãnû s Janou Lipkovou v roli

druhé marnivé kupcovy dcery

Málinky a také Petrem Bubelou

a Luká‰em Adamem v úlohách je-

jich nápadníkÛ dokázali vytvofiit

z ha‰tefiiv˘ch v˘stupÛ pfied kup-

cov˘m domem nejbarvitûj‰í scé-

ny pfiedstavení.

Máme-li v‰e shrnout, inscenace

Krásky a Zvífiete v reÏii Jifiího

Koneãného potvrdila skuteã-

nost, Ïe i amatérské divadlo lze

dûlat velkoryse a nápaditû a Ïe

publikum pfiitahují nejen odpo-

ãinkové hry, ale i nároãnûj‰í kla-

sika. Na druhou stranu se zdá, Ïe

pfiemíra nápadÛ mÛÏe b˘t i na

‰kodu a Ïe dobr˘ divadelní kus

pfietíÏen˘ technick˘mi efekty

stejnû jako pfiirozenû krásná Ïe-

na pod bfiemenem zbyteãn˘ch

‰perkÛ ztrácí dech. Vezmeme-li

v‰ak v úvahu, Ïe pfiedstavení

vzniklo v rekordnû krátkém ãa-

se, je obdivuhodné, co Pradiva-

delníci dokázali vytvofiit, a není

divu, Ïe diváci uÏ teì dychtí vû-

dût, jaká hra bude následovat. 

ZN



Poslání:
Posláním peãovatelské sluÏby

Diakonie âCE - stfiediska v R˘-

mafiovû je poskytovat tuto sluÏbu

v r˘mafiovském regionu zpÛso-

bem, kter˘ umoÏÀuje seniorÛm

a zdravotnû postiÏen˘m lidem

zÛstat co nejdéle v jejich pfiiroze-

ném prostfiedí; nabízet sluÏby,

které jsou úmûrné poÏadavkÛm

klientÛ tak, abychom podporova-

li jejich samostatnost, aby vyuÏí-

vali své zachované schopnosti,

vedli nezávisl˘ Ïivot a mohli

spolurozhodovat o formû péãe.

SluÏby jsou vykonávány kvalifi-

kovan˘m a motivovan˘m perso-

nálem, kter˘ jedná vÏdy v zájmu

klienta a aktivnû rozvíjí i spolu-

práci s jeho rodinou.

Kontakt:
Adresa: Diakonie âCE - stfiedis-

ko v R˘mafiovû, tfiída HrdinÛ 48,

795 01 R˘mafiov

Telefon: 554 211 294

Mobil: 604 570 210

E-mail: 

rymarov@diakoniecce.cz

Web: www.diakonierymarov.cz

Cílová skupina:
Seniofii, ktefií dosáhli vûku pro

pfiiznání starobního dÛchodu ne-

bo jim byl pfiiznán dÛchod inva-

lidní, ktefií nejsou sobûstaãní

a vyÏadují pomoc druhé osoby,

dále osoby, které nejsou schopny

dostateãnû zabezpeãovat a uspo-

kojovat své základní Ïivotní po-

tfieby a jejichÏ schopnosti jsou

sníÏeny zejména v oblastech 

osobní péãe a péãe o domácnost,

takÏe v této situaci nemohou ce-

lodennû Ïít bez pomoci druhé 

osoby ve vlastním domácím pro-

stfiedí. Peãovatelská sluÏba je ur-

ãena obãanÛm star˘m a osamû-

l˘m, tûlesnû postiÏen˘m, jejichÏ

zdravotní stav vyÏaduje pomoc

jiné osoby.

Peãovatelská sluÏba si vyhrazuje

právo neposkytnout své sluÏby
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Organizace a spolky

Spoleãenství RomÛ na Moravû, poboãka R˘mafiov,
pofiádá 11. - 16. 8. 2008

letní tábor V Pohofianech u Olomouce

ÚâAST NA TÁBO¤E ZDARMA

Podûkování
Komunitní centrum pro romské dûti a mládeÏ dûkuje mûstu R˘mafiov

za poskytnutí finanãní dotace na letní zotavovací tábor. Dûkujeme

zejména odboru sociálních vûcí a zdravotnictví a jeho vedoucí Ivetû

Podzemné, která s komunitním centrem dlouhodobû spolupracuje.

Podûkování patfií také Moravskoslezskému kraji, kter˘ nás podpofiil

a poskytl dotaci na celoroãní chod komunitního centra.

Dûkují dûti, mládeÏ a zamûstnanci komunitního centra.

Milan DaÀhel, vedoucí komunitního centra

Zájemci si mohou vyzvednout pfiihlá‰ku v komunitním centru SRNM
Po celou dobu letního tábora budou na dûti dohlíÏet kvalifikovaní pracovníci

Hlavní vedoucí letního tábora: Milan DaÀhel
Setkáváme se jiÏ potfietí!

Program: Spoleãnû si zasportujeme, budou se konat turnaje ve volejbalu,
vybíjené, fotbalu a dal‰ích míãov˘ch hrách.

Poznáme okolní pfiírodu a nebude chybût ani stezka odvahy.
Cenné odmûny vítûze neminou!!!

Pfiedposlední den se vyfiádíme! Bude se konat diskotéka, vystoupí romská taneãní skupina z Olomouce,
své dovednosti nám pfiedvede lamaã Ïeleza, silák Ali Moroviã.

Tû‰íme se na vás!!!

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû - Peãovatelská sluÏba
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Diakonie blahopfieje v˘hercÛm
Ve ãtvrtek 22. 5. 2008 probûhl Den otevfien˘ch

dvefií stfiediska Diakonie âCE R˘mafiov, bûhem

kterého náv‰tûvníci vyplÀovali slosovatelné an-

ketní lístky, k jejichÏ slosování do‰lo na druh˘

den. Cenami byly poukázky na pedikúru a ma-

sáÏ. V̆ herkynûmi jsou paní Zdena Henãová -

poukázka na masáÏ a paní Emílie Tylová - pou-

kázka na pedikúru. V̆ herkyním blahopfiejí za-

mûstnanci stfiediska. Ilona Krupová

Podûkování
Rádi bychom dodateãnû podûkovali skupinû Duo Akord za sponzorsk˘ hudební doprovod taneãního odpoledne v denním centru

Kouzelná bufiinka, které se konalo 4. dubna 2008. SPMP R˘mafiov

SLEZSKÁ DIAKONIE

PoÏadujeme:

• Odbornou zpÛsobilost dle zákona o soc. sluÏbách (v pfiípadû chybûjícího 

odborného vzdûlání je nutné do 18 mûsícÛ od nástupu absolvovat akreditovan˘ 

150hodinov˘ kurz pro pracovníky v sociálních sluÏbách)

• Komunikaãní dovednosti

• Schopnost t˘movû spolupracovat s kolegy

• UÏivatelskou znalost PC

• Osobnostní vlastnosti - samostatnost, pracovitost, flexibilitu, kreativitu, 

odpovûdnost, trpûlivost, dÛslednost, zvládání stresov˘ch situací, umûní jednat s lidmi

• Praxe je vítána

• ¤idiãsk˘ prÛkaz B ve va‰em zájmu

Nabízíme:

• Osobní rÛst

• MoÏnost dal‰ího prohlubování vzdûlání

• PruÏnou pracovní dobu

• Kreativní zpÛsob práce

• Plat 12 000 Kã hrubého

Pfiijímací pohovor se bude konat 23. ãervna 2008 od 10.00 v budovû Mûstského úfiadu R˘mafiov, ul. 8. kvûtna 48,
odbor sociálních vûcí a zdravotnictví - zasedací místnost - 1. patro

Pfiedpokládan˘ nástup 15. ãervence 2008 - zácvik bude probíhat v Krnovû

Pfiihlá‰ky zasílejte na e-mail <Ïádn˘>soc.as@sdk.cz nebo po‰tou na adresu Sociální asistence Krnov, Zámecké nám. 4, 794 01

Krnov 

nejpozdûji do 17. 6. 2008. K pfiihlá‰ce nezapomeÀte pfiiloÏit strukturovan˘ Ïivotopis.

osobám agresivním, dále lidem,

ktefií sv˘m jednáním ohroÏují na

zdraví a majetku pfiímo sebe ne-

bo své okolí, lidem, ktefií váÏnû

poru‰ují pravidla slu‰ného cho-

vání, zákonné normy a projevují

hrubou neúctu k personálu po-

skytujícímu mu péãi, a dále

i tûm, ktefií odmítají finanãní pl-

nûní související s pobíráním

tûchto sluÏeb. Sociální sluÏby

neposkytujeme rovnûÏ osobám

léãen˘m ze závislosti na omam-

n˘ch a psychotropních látkách,

vãetnû alkoholu, a lidem s in-

fekãním onemocnûním.

Nabídka úkonÛ peãovatelské
sluÏby:
Pomoc pfii zvládání bûÏn˘ch 

úkonÛ péãe o vlastní osobu:

- pomoc pfii podávání jídla a pití;

- pomoc pfii oblékání a svlékání;

- pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko ne-

bo vozík.

Pomoc pfii osobní hygienû nebo

poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu:

- pomoc pfii bûÏn˘ch úkonech 

osobní hygieny, vãetnû holení;

- pomoc s celkovou hygienou tû-

la, mytí vlasÛ, event. ostfiíhání;

- jednoduché o‰etfiovatelské 

úkony.

Poskytnutí stravy nebo pomoc

pfii zaji‰tûní stravy:

- doná‰ka nebo dováÏka obûda;

- pomoc pfii pfiípravû jídla.

Pomoc pfii zaji‰tûní chodu do-

mácnosti:

- bûÏn˘ úklid a údrÏba domác-

nosti;

- velk˘ úklid, mytí oken, praní

a Ïehlení prádla;

- nákupy a bûÏné pochÛzky;

- doná‰ka a pfiíprava pevn˘ch 

otopÛ.

Zprostfiedkování kontaktu se

spoleãensk˘m prostfiedím:

- doprovod k lékafii, kadefiníko-

vi, do knihovny apod.

Úhrada peãovatelské sluÏby:
Úhrada za úkony peãovatelské

sluÏby je daná zákonem 108/2006

Sb., o sociálních sluÏbách, a pro-

vádûcí vyhlá‰kou 505/2006 - v˘‰e

úhrady pro peãovatelskou sluÏbu

schvaluje fieditelka stfiediska (viz

aktuální ceník).

Základní práva klientÛ:
Viz v‰echna práva uvedená 

v obecnû závazn˘ch normách:

Listinû základních práv a svo-

bod, Obãanském zákoníku,

Deklaraci práv mentálnû posti-

Ïen˘ch, V‰eobecné deklaraci

lidsk˘ch práv. Klient má právo

vybrat si klíãového pracovníka,

kterému dÛvûfiuje, a mÛÏe jeho

prostfiednictvím projednávat pfií-

padné stíÏnosti na kvalitu posky-

tovan˘ch sluÏeb a urãovat si své

osobní cíle a vypracovávat indi-

viduální plány. Klient se mÛÏe

pracovníkovi svûfiit s jak˘mkoliv

problémem, má právo na své

soukromí, na slu‰né a dÛstojné

zacházení, na zv˘‰enou ochranu

k uplatÀování sv˘ch práv.

Základní povinnosti klientÛ:
Klient má povinnost umoÏnit

personálu provést úkony odstra-

nûním pfiekáÏek (zavfiít psa, mít

otevfieno). Musí udrÏovat v ãis-

totû dvû sady jídlonosiãÛ s ter-

moobalem, v pfiípadû jejich

ztráty ãi po‰kození uhradit

vzniklou ‰kodu a pfii ukonãení

peãovatelské sluÏby zapÛjãené

jídlonosiãe v pofiádku vrátit

stfiedisku. Je povinen oznámit

vãas nepfiítomnost na místû po-

skytované sluÏby a nahlásit kaÏ-

dé infekãní onemocnûní, které

se vyskytne u nûho nebo v jeho

rodinû, se kterou sdílí spoleã-

nou domácnost.  

Marcela MaÀurová

Sociální asistence v rodinách s dûtmi ohroÏen˘mi odebráním do ústavní v˘chovy

Vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici

pracovník v sociálních sluÏbách - terénní pracovník
pln˘ pracovní úvazek

s místem v˘konu práce v R˘mafiovû a okolí
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Sportovci dûtem
Ve ãtvrtek 29. kvûtna se v klubovnû denního

centra pro mentálnû postiÏené Kouzelná bu-

fiinka setkali zástupci obãanského sdruÏení

BFAA Oldies s pracovnicemi centra, ãlenka-

mi Spoleãnosti pro podporu lidí s mentálním

postiÏením a fieditelkou Dûtského domova

Janovice. Pavel Nehera a Jaroslav Kala na-

v‰tívili centrum, aby jemu i Dûtskému do-

movu pfiedali finanãní dar v celkové hodnotû 

30 tisíc Kã.

„Na‰e sdruÏení je sportovní a podporuje mla-
dé amatérské sportovce, pfiedev‰ím florbalisty
a basketbalisty. Chtûli jsme ale udûlat i nûco
pro pomoc dûtem - a tak jim tento obnos pfie-
dáváme jako dar v pfiedveãer Dne dûtí,“ fiekl

Jaroslav Kala.

SdruÏení BFAA Oldies pofiádá kaÏd˘ rok Ples

sportovcÛ, bûhem nûjÏ draÏí sbûratelské trofe-

je, napfi. dresy slavn˘ch osobností. V̆ tûÏek

z draÏby obvykle putuje Dûtskému domovu

Janovice. „Letos jme draÏbou získali tak vyso-
kou ãástku, Ïe jsme se rozhodli vûnovat polovi-
nu Dûtskému domovu a polovinou podpofiit
i novû vzniklou Kouzlenou bufiinku,“ vysvûtlu-

je pfiedseda BFAA Oldies Pavel Nehera.

Podepsan˘ dres hokejové Slavie a dres

Jaromíra Jágra byl vydraÏen za rekordních

29 500 Kã, k nimÏ sdruÏení pfiidalo 500 Kã,

a Dûtskému domovu i Kouzelné bufiince tak

mÛÏe vûnovat po 15 tisících korunách.

A na co je tato zafiízení pouÏijí? Dûtsk˘ domov

podle slov fieditelky Aleny Horké vyuÏívá po-

dobné neúãelové finanãní dary k úhradû do-

pravy na rekreaci ãi na v˘lety sv˘ch dûtí.

Kouzelná bufiinka peníze uloÏí jako rezervu,

z níÏ bude moci ãerpat prostfiedky na mzdy v˘-

chovn˘ch pracovníkÛ a terapeutÛ. Peníze na

platy pracovníkÛ centra totiÏ získává v˘hradnû

z grantÛ a sponzorsk˘ch darÛ.

„KdyÏ jsem Kouzelnou bufiinku otvírali, mûli
jsme obavy, Ïe ve mûstû nebude fungovat do-
stateãná solidarita, ale zatím se ukazuje, Ïe na
dobrou vûc lidé pfiispívají ochotnû,“ svûfiuje se

AneÏka Pfiikrylová, pfiedsedkynû r˘mafiovské

organizace SPMP. A Jaroslav Kala i Pavel

Nehera její slova potvrdili. Rozhodli se, Ïe

BFAA Oldies naváÏe s Kouzelnou bufiinkou

stejnou spolupráci jako s Dûtsk˘m domovem

a bude ji podporovat i nadále. ZN

Psí ‰kola a její úspûchy
V sobotu 3. kvûtna se konal v Ostravû-Porubû

v˘bûrov˘ závod podle mezinárodní zkou‰ky

IPO3 na mistrovství MSKS (Moravskoslez-

ského kynologického svazu) a na mistrovství

svûta WUSV pro rok 2008. SoutûÏilo celkem

21 psovodÛ se sv˘mi psy. Závod posuzovali

rozhodãí: Jan Strach (stopy), Milan Mnich

(poslu‰nost), Josef Surovec (obrana), obranu

figurovali David Polzer a Josef ·esták.

Za ZKO R˘mafiov se zúãastnili manÏelé

Koudelovi ze Psí ‰koly Dobfieãov. Nûmeck˘

ovãák Frost ze Slovanského domu od Jifiiny

Koudelové nedokonãil stopu. Vypracoval pou-

ze první úsek a byl ohodnocen pouze 23 body

ze sta. Poslu‰nost mûl za 90 bodÛ a obranu

rovnûÏ za 90 bodÛ. Celkem tedy 203 bodÛ

a 18. místo. Fena Freia ze Slovanského domu

od Jifiího Koudely dosáhla na stopû 80 bodÛ,

u poslu‰nosti 86 bodÛ a na obranû 91 bodÛ.

Celkov˘ poãet 257 bodÛ a 15. místo jí zajistil

postup na mistrovství MSKS, které se bude

konat poslední fiíjnov˘ víkend v Hustopeãích.

Vítûzové IPO3:
1. místo: Lucie Kaloãová + nûmeck˘ ovãák

Hyro Waji (KK Ostrava - Poruba) - 289 bodÛ

2. místo: MVDr. Jana RÛÏiãková + nûm. ovãák

Cato Katargo (KK Bedea KromûfiíÏ) - 284 bodÛ

3. místo: Jaroslav Ivánek + nûm. ovãák

Cherry Eqidius (âKNO) - 280 bodÛ

Nejlep‰í stopa: Jaroslav Ivánek + Cherry

Eqidius (97 bodÛ)

Nejlep‰í poslu‰nost + Nejlep‰í obrana:
Lucie Kaloãová + Hyro Waji (98, 96 bodÛ)

V sobotu 17. 5. se konal V. roãník závodu

O Pohár starosty mûsta ve Zlat˘ch Horách.

Sjelo se jen 10 závodníkÛ, protoÏe v ten sam˘

den se konal závod v Námû‰ti na Hané a hlav-

nû se konal v˘bûrov˘ závod na mistrovství

MSKS a mistrovství svûta WUSV ve Velké

Bíte‰i. Závod posuzoval pan Blahoslav Koufiil,

figurant: Zdenûk Lederer. SoutûÏilo se v kate-

gorii ZVV1 (6 psovodÛ) a IPO3 (4 psovodi).

Na vítûze ãekaly pûkné ceny a pro hlavního ví-

tûze poukaz na víkendov˘ pobyt v penzionu

v Trutnovû.

Vítûzové ZVV1:
1. místo: Milo‰ Miko‰ka + nûm. ovãák Kendy

u Alfréda (ZKO Bruntál II.)

2. místo: Karel Sedláãek + nûm. ovãák IRRO

Venu‰ina sopka (ZKO Krnov - Chom˘Ï)

3. místo: BoÏena Kurfurstová + nûm. ovãák

Porthos z Danaru (ZKO Mûsto Albrechtice II.)

Vítûzové IPO3:
1. místo: Gabriela Hajná + nûm. ovãák Jaga

z Danaru (ZKO Krnov - Chom˘Ï)

2. místo: Jifiina Koudelová + nûm. ovãák Frost

ze Slovan. domu (ZKO R˘mafiov)

3. místo: Vûra Horáková + nûm. ovãák Jordán

Dívãí Plamen (ZKO Zlaté Hory)

Jifiina Koudelová,
Psí ‰kola Dobfieãov

Fota: archiv Psí ‰koly Dobfieãov
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Janovick˘ Oliver z Ringu na svûtové v˘stavû v Pie‰Èanech
Ve dnech 24. a 25. kvûtna se ko-

nala svûtová v˘stava boxerÛ 

- ATIBOX v krásném lázeÀském

mûstû Pie‰Èany na Slovensku.

Pofiadateli byli Boxerklub Slo-

venské a âeské republiky. Pfii-

hlá‰eno bylo 679 jedincÛ, byl to

rekord jak v historii pofiádání té-

to svûtové v˘stavy, tak i rekord

Slovenské republiky, protoÏe ta-

kov˘ poãet jedincÛ stejné rasy -

nûmeckého boxera - je‰tû na v˘-

stavu na Slovensku pfiihlá‰eno

nebylo. Pro srovnání na meziná-

rodní ãi národní v˘stavy b˘vá

pfiihlá‰eno asi 30 jedincÛ, na klu-

bové v˘stavy Boxerklubu âR asi

70 jedincÛ (tûch se koná za rok

pfiibliÏnû deset po celé âR) a na

V̆ roãní klubovou v˘stavu Bo-

xerklubu, která se koná jednou

za rok a je nejdÛleÏitûj‰í v˘sta-

vou boxerkáfiÛ v âR, b˘vá pfii-

hlá‰eno cca 130 jedincÛ.

Jedinci se rozdûlují do v˘stav-

ních tfiíd podle pohlaví, barevné-

ho rázu (zlat˘ a Ïíhan˘ jedinec),

vûku a podle získan˘ch ocenûní

z v˘stav a zkou‰ek z v˘konu

(sportovní kynologie). Tfiídy te-

dy jsou: ‰tûÀata, dorost, mladí,

mezitfiída, otevfiená, pracovní,

‰ampióni a veteráni. Jedinci jsou

posuzovaní z hlediska exteriéru

a také je provûfiována správná

dynamika pohybu pfii bûhu. V‰e

podle standardu uznaného mezi-

národním spolkem FCI. Na v˘-

stavû hodnotil rozhodãí a úspû‰-

n˘ chovatel boxerÛ Alex Palacin

ze ·panûlska.

Známky se udûlují jako ve ‰kole -

v˘born˘, velmi dobr˘, dobr˘, do-

stateãn˘ a nedostateãn˘. Z kaÏdé

tfiídy se vyberou pouze ãtyfii je-

dinci, u kter˘ch se urãí pofiadí na

1. aÏ 4. místû. Vítûzové tûchto tfiíd

postupují do závûreãného finále,

kde se vybírají nejlep‰í fena, nej-

lep‰í pes a nakonec se vybere nej-

lep‰í jedinec celé v˘stavy.

Oliver z Ringu - zlat˘ boxer ma-

jitelky Lucie Matulové z Janovic

- nastoupil do tfiídy otevfiené (zde

mohou nastoupit jedinci od 

15 mûsícÛ vûku do 8 let - tudíÏ

nejobsazovanûj‰í tfiída). V ob-

rovské konkurenci 44 zlat˘ch

psÛ získal Oliver z Ringu znám-

ku v˘bornou, ale bohuÏel do uÏ-

‰ího v˘bûru jiÏ nepostoupil.

Obrovské mnoÏství boxerÛ, emo-

ce v‰eho druhu a vynikající atmo-

sféra vytvofiená jak pofiadateli,

tak i samotn˘mi vystavovateli

a náv‰tûvníky zajistila, Ïe se na

tuto v˘stavu jen tak nezapomene.

Lucie Matulová

Akce hradu Sovince

Foto: autorka
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Îáci v roli rozhodãích Bfiidliãen‰tí zahájili tenisovou sezónu
Na tenisov˘ch kurtech v Bfiidliãné zaãala turnajová sezóna. V sobotu

17. kvûtna se tady uskuteãnil zahajovací turnaj jednotlivcÛ i dvojic.

Pfiítomní diváci vidûli urputné boje, z nichÏ vy‰li tito vítûzové: v sou-

tûÏi jednotlivcÛ zvítûzil Pavel Vládek ml., na druhém místû skonãil

Tomá‰ Motyka a tfietí byl Václav Gross. Ve ãtyfihrách byli první

Vládkové ml. a st., druzí se umístili Tomá‰ Motyka a Petr Sadovsk˘,

tfietí skonãili Roman Krã a Michal Minich.

Oddíl plavání zabodoval
O oddíle plavání se toho v prÛbûhu roku moc nepí‰e, zfiejmû o publi-

citu moc nestojí, pfiesto se podafiilo zjistit, Ïe zaãátkem mûsíce se ten-

to oddíl zúãastnil dvou závodÛ v plavání, v Opavû a v Krnovû. Pouze

sedmiãlenná skupinka, ale vedla si dobfie, protoÏe nûkolika jednot-

livcÛm se podafiilo probojovat na stupnû vítûzÛ a jako celek pfiivezli

úctyhodn˘ poãet bodÛ. ·koda Ïe se nepodafiilo získat více a podrob-

nûj‰ích informací, snad pfií‰tû bude z ãinnosti tohoto oddílu více

zpráv. Jen informace pro zájemce o tréninky: konají se tfiikrát t˘dnû,

a to v pondûlí a ve stfiedu v 19-20 hod. a ve ãtvrtek v 18-19 hod.

Pozvánka na Mûstské slavnosti
Tak jako kaÏd˘ rok, i letos pofiádá kulturní komise jiÏ ãtvrt˘ roãník

Mûstsk˘ch slavností, tentokráte uÏ v sobotu 21. ãervna 2008. Oproti

loÀskému roãníku bylo zahájení posunuto na odpolední hodinu.

V rámci slavností bude sehráno mezinárodní utkání s polsk˘m muÏ-

stvem z Ujazdu, dále vystoupí místní folkové a country kapely, hea-

vymetalová Mirnix-Tirnix, známá rocková The Pant a dal‰í. Pro dûti

i dospûlé je pfiipraveno mnoho atrakcí, zábavy a také obãerstvení je

slibováno více neÏ v loÀském roãníku.

V pátek 16. kvûtna pfiipravil Klub

biatlonu Bfiidliãná pro Ïáky 1. stup-

nû a Ïáky 6. tfiíd závod v biatlonu

jako pfiebor Z·. Ráno to vypadalo

na dé‰È, ale bûhem dopoledne vy-

kouklo sluníãko a závody se plnû

vydafiily. V‰ichni dostali startovní

ãísla, vût‰ina z nich je drÏela v ruce

poprvé, napfied si pro‰li celou traÈ

a mohlo se zaãít. PrvÀáci aÏ tfieÈáci

mûli traÈ krat‰í, ale pofiádnû se za-

potili na trestném koleãku a nako-

nec v‰ichni dobûhli do cíle.

Nejlep‰í dostali diplomy a sladkos-

ti, ale spokojeni byli v‰ichni a nûk-

tefií se rozhodli, Ïe si pfiijdou zastfií-

let na trénink biatlonu a moÏná me-

zi nimi objevíme dal‰í posily do na-

‰eho Klubu biatlonu. Podûkování

patfií ãlenÛm klubu, ktefií celé dopo-

ledne vûnovali na‰im ÏákÛm.

Pomohli také Ïáci 9. tfiídy, ktefií si

vyzkou‰eli roli rozhodãích na stfiel-

nici.

Hola, hola, Z· Bfiidliãná vás opût volá
Jsme tu hned se tfiemi zprávami.

Tedy spí‰e s ohlédnutím za úspû‰-

n˘mi akcemi na‰ich ÏákÛ.

Tou první byla úãast ÏákÛ na‰í 

9. C v celorepublikové interneto-

vé vûdomostní soutûÏi Najdi se-
znam.cz. Této soutûÏe se zúãast-

nilo 3477 druÏstev ze S· a Z· ce-

lé âR. Na‰e druÏstvo sice nevy-

hrálo hlavní cenu, ale i tak bylo

jedin˘m druÏstvem z okresu

Bruntál, které se probojovalo me-

zi 120 nejlep‰ích druÏstev, která

získala 100 % bodÛ. Tedy nepfii-

‰la ani o jedin˘ bod. MÛÏeme se

tak py‰nit krásn˘m diplomem

i drobn˘m dárkem.

Druhou zprávou je informace, Ïe

ve ãtvrtek 15. kvûtna se nám po-

dafiilo opût probudit Brouãky.

Zásluhu na tom má 118 dûtí, kte-

ré se odpoledne se‰ly na hfii‰ti

i v prostorách ‰koly, kde je opût

ãekalo 10 zábavn˘ch disciplín,

a Klub ASK Bfiidliãná, kter˘ ce-

lou akci za‰títil.

Mezi hlavní atrakce se tentokrát

zafiadila i kobylka Jiskra ze stáje

Jestfiábí Václavov u Oskavy, která

vozila trpûlivû v‰echny zájemce

aÏ do veãerních hodin. K novin-

kám tentokrát mÛÏeme zapoãítat

závûreãnou tombolu, z níÏ si kro-

mû drobností pfiipraven˘ch pro

kaÏdého úãastníka odneslo deset

‰Èastn˘ch v˘hercÛ i zvlá‰tní ceny.

Zde je na místû podûkovat tradiã-

ním partnerÛm na‰ich akcí âeské

spofiitelnû Olomouc, Po‰tovní

spofiitelnû ·umperk a Modré py-

ramidû R˘mafiov. Myslím, Ïe mo-

hu za v‰echny úãastníky napsat,

Ïe se uÏ tû‰íme na podzimní po-

kraãování.

Nu a do tfietice je tu velké podû-

kování v‰em, ktefií pfiispûli 

14. kvûtna do akce âesk˘ den
proti rakovinû a koupili si Ïlutou

kytiãku. Moc, opravdu moc vám

dûkujeme nejen jménem sv˘m,

ale jménem v‰ech, kdoÏ tak zís-

kávají ‰anci na uzdravení !!!

Celkem se na‰im ãtyfiem skupin-

kám dívek podafiilo prodat 

378 kytiãek a vybrat 7624,50 Kã.

Pro informaci, penûÏní vaky byly

pfiedány a pfiepoãítány u âSOB

Olomouc a odeslány na oficiální

úãet Ligy proti rakovinû Praha.

Celkem se letos akce uskuteãnila

na 450 místech v âR a je bájeãné,

Ïe mezi tûmito místy jsme byli

poprvé i my. 

Kvûta Dûrdová
Fota: archiv Z· Bfiidliãná

Foto: archiv D. Macha
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Z· Bfiidliãná bodovala na okresních pfieborech v atletice
V pátek 16. kvûtna se konal

v Krnovû Okresní pfiebor v atle-

tickém ãtyfiboji. Star‰í chlapci re-

prezentující na‰i ‰kolu Roman

Merka, Karel Byrtus, Radim

Kubeãka, Jan Krahula, Tomá‰

La‰tovica a Tomá‰ Sadílek obsa-

dili v˘borné 3. místo za prvním

Krnovem a druh˘m R˘mafiovem.

O deset dní pozdûji se konala

tradiãní atletická soutûÏ opût

v Krnovû s názvem Pohár roz-

hlasu. Na‰i star‰í chlapci ve stej-

ném sloÏení jako na ãtyfiboji do-

plnûni navíc Jifiím LouÏkem,

Danem Dvofiáãkem, Michalem

Mederou, Mirkem Kladníãkem,

Petrem Îákem a Michalem

Skálou obsadili opût 3. místo

v okrese tentokrát za prvním

R˘mafiovem a druh˘m Krno-

vem. Shodnû ãtvrtá místa obsa-

dila druÏstva mlad‰ích a star‰ích

dívek a mlad‰í Ïáci skonãili aÏ

sedmí. V individuálních discip-

línách jsme získali celkem 5 me-

dailí. Patrik Merka za 1. místo

ve sprintu na 60 metrÛ, jeho bra-

tr Roman skonãil tfietí také ve

sprintu, Tomá‰ La‰tovica tfietí ve

skoku dalekém, RosÈa Koláfi

druh˘ v hodu kriketov˘m míã-

kem a Mí‰a Lipková získala

druhé místo ve skoku vyso-

kém. Celé soutûÏe se zúãastni-

lo celkem osm ‰kol z bruntál-

ského okresu.  

Miroslav Glacner

Z okolních obcí a mûst

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Podûkování
Milé RyÏovi‰tû,

dûkujeme touto cestou v‰em Tv˘m obãanÛm,

ktefií nám dobrovolnû a nezi‰tnû pomáhali pfii

úklidu po poÏáru na‰eho rodinného domu.

V‰em, ktefií s námi vydrÏeli aÏ do konce.

Dûkujeme také tûm, ktefií nás podporovali

a posilovali jak po stránce psychické, tak

i materiálnû - jídlem, pitím, obleãením, bota-

mi, dárky - slony, které potû‰ily i posilovaly

zároveÀ v této pro nás kru‰né chvíli. Na‰lo se

také hodnû hodn˘ch lidí, ktefií nás obdarovali

penûzi, v této oblasti tak nedostupn˘mi.

Vdûãni jsme byli za upeãené dobroty babiãek

a maminek z RyÏovi‰tû, které nám moc chut-

naly. Navodily nám chybûjící pfiedstavu do-

mova, kter˘ nám zmizel pod plameny a kou-

fiem.

Dûkujeme v‰em hasiãÛm nejen z RyÏovi‰tû,

ale i ostatním, ktefií se snaÏili ná‰ dÛm zachrá-

nit. Paní starostce Evû La‰ákové dûkujeme, Ïe

se postarala o dÛm do doby, neÏ jsme dorazili

z Nûmecka. Podûkování patfií zamûstnancÛm

Obecního úfiadu v RyÏovi‰ti a Mûstského úfia-

du v R˘mafiovû za jejich obûtav˘ pfiístup a po-

moc pfii vyfiizování scházejících dokladÛ.

Pomoc pfii‰la i od paní doktorky Jany ·uléfio-

vé, která se peãlivû postarala o na‰e zdraví

a byla nám kdykoliv nápomocna fie‰it zdra-

votní problém jednoho z nás.

Velice jsme byli rádi, kdyÏ nám podnikatelé,

zaji‰Èující odklizení shofielého domu, nabídli

pomoc tím, Ïe za jejich sluÏby zaplatíme mé-

nû, neÏ je obvyklé.

S díkem jsme pfiijali zprávu od b˘valého sta-

rosty obce Ing. Rechtorika, kter˘ nám nabídl

bydlení v prázdném domû po rodiãích na do-

bu, neÏ postavíme dÛm nov˘, na stejném mís-

tû.

Podûkování patfií panu Hrabãíkovi za fotky

a zhotovení CD na‰eho b˘valého rodinného

domku, na kter˘ uÏ zbyly jen vzpomínky.

Sbírku, kterou mezi sebou uspofiádali „‰tam-

gasti“ hospody U FojÈase, nás mile pfiekvapila

a velice za ni dûkujeme.

Pan Zdenûk Mlãoch a Lumír Poláãek zachrá-

nili na‰e porcelánové slony, jejichÏ sbírku pro

‰tûstí jsme sbírali nûkolik let, a to i na úkor 

obav o svÛj Ïivot a zdraví, neboÈ v té dobû byl

jiÏ dÛm rozbofien˘.

Nejvût‰í dík v‰ak patfií paní Petfie Millé za 

ubytování v jejím domû. Byl to opravdu pû-

tihvûzdiãkov˘ hotel, i s vafiením pro nás

a v‰echny pomocníky, ktefií pfiiloÏili ruku k dí-

lu. Její pfiívûtivá slova a rozdávání dobré nála-

dy v dobû, kdy uÏ jsme v‰ichni ztráceli síly

a my‰lenky se vracely do doby, kdy dÛm stál

a znûly v nûm hlasy majitelÛ a jejich hostÛ,

byla velikou a nepfiedstavitelnou posilou.

Pomoc pfiicházela neãekanû, ze v‰ech stran

a od srdce. Je‰tû jednou mockrát v‰em dûku-

jeme.

Inge a Lojza Barto‰kovi

Vyhlá‰ení 5. roãníku Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje
Pfiispût k poznání problémÛ obãanÛ se zdravotním
postiÏením a podpofiit my‰lenku jejich spoleãen-
ské integrace pfiedev‰ím na území severní
Moravy a Slezska. Takov˘ je zámûr Ceny hejtma-
na, kterou Moravskoslezsk˘ kraj vyhlásil pro rok
2008. Do leto‰ního roãníku mohou zájemci pfiihlá-
sit díla literární, publicistická, zpravodajská a dal-
‰í, která popularizují problematiku handicapova-
n˘ch obãanÛ. Uzávûrka soutûÏe, do níÏ mÛÏe kaÏ-
d˘ autor pfiihlásit maximálnû dvû práce, je 12. zá-
fií. Odborná porota bude hodnotit díla zvefiejnûná
v období od záfií loÀského roku do konce leto‰ního
srpna.
„V Moravskoslezském kraji tvofií obãané se
zdravotním postiÏením v˘znamnou skupinu
populace. Podle kvalifikovan˘ch odhadÛ se
jedná pfiibliÏnû o 10 procent obyvatel celého

regionu, ãili více neÏ 100 tisíc lidí,“ upozor-

Àuje námûstek hejtmana Petr Adamec a do-

dává: „Pro zlep‰ení kvality Ïivota handica-
povan˘ch vznikl v roce 2004 programov˘ do-

kument s názvem Moravskoslezsk˘ krajsk˘
plán vyrovnávání pfiíleÏitostí pro obãany se
zdravotním postiÏením. Jednou z jeho reali-
zací je právû Cena hejtmana Moravskoslez-
ského kraje.“
Cena je od roku 2004 kaÏdoroãnû udûlována

v prosinci u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne

zdravotnû postiÏen˘ch. Od roku 2005 je udí-

lení spojeno s vernisáÏí v˘stavy prezentující

díla handicapovan˘ch umûlcÛ. Pro v˘stavu

se ujal název „Svût podle nás“. Samotná

Cena hejtmana má dvû ãásti. Tvofií ji finanã-

ní ocenûní ve v˘‰i 10 tisíc korun a ãestná

uznání.

Pfiihlá‰ená díla bude hodnotit porota tvofiená

ãleny Komise rady kraje pro kulturu a pa-

mátky a Komise rady kraje pro obãany se

zdravotním postiÏením. O samotném udûlení

Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje

rozhodnou kraj‰tí radní. Dal‰í podrobnosti

a propozice soutûÏe najdou zájemci na we-

bov˘ch stránkách kraje www.kr-moravskos-

lezsky.cz.

Zpracovala: Barbara Odstrãilíková,
tisková mluvãí

Tomá‰ La‰tovica pfii skoku dalekém Foto: M. Glacner



V pátek 23. kvûtna jsme se kolem pÛl páté se-

‰li k tomu, abychom mohli spoleãnû vrhnout.

A to koulí a co nejdál. ·edivé mraky neustále

hrozily nûjakou de‰Èovou nadílkou. Proto sou-

tûÏ probíhala v pomûrnû slu‰ném tempu. MuÏi

C na‰li svého vítûze celkem snadno - papírové

pfiedpoklady potvrdil Ivo Volek. Pofiadí na dru-

hém a tfietí místû se s kaÏd˘m hodem pfieléva-

lo. Posledním hodem zabojoval Ivan Sovi‰

a získal druhé místo pfied Jaroslavem Hofma-

nem.

Îeny B bojovaly se ãtyfikilovou koulí a také

mezi sebou. Jako jediná se pfies hranici 7 m do-

stala spí‰e hodem neÏ vrhem Jana Egidová

a zajistila si prvenství. Druhou nejlep‰í vrhaã-

kou byla Dana DoleÏelová a tfietí Marie

Pitorová.

Îeny A se opût dostavily ve skromné pûtiãlen-

né sestavû. Na stupnû vítûzÛ se nakonec vtûs-

naly dokonce ãtyfii závodnice - nejdel‰í hod

pfiedvedla Petra Dobrevová, druhou pfiíãku ob-

sadila Jana Pitorová a na tfietím stupínku se tís-

nily Andrea Továrková a Katka Koláfiová

shodn˘m v˘konem 6,14 m.

Po zaãátku boje v kategorii muÏÛ B se spustil

k zemi dé‰È, v jednom okamÏiku dosti siln˘.

To pravdûpodobnû zpÛsobilo úprk nûkter˘ch

závodníkÛ jiÏ po jednom, dvou hodech. Dé‰È

v‰ak nesníÏil hodnotu pfiedveden˘ch v˘konÛ.

O první místo aÏ do konce bojovali Milo‰

Slouka a Hynek JankÛ. Vítûzství získal, moÏ-

ná i díky v˘raznému hlasovému doprovodu,

Milo‰ Slouka. Tfietí pozici obsadil Lubomír

Kfiímsk˘.

V kategorií muÏÛ

A pfii‰lo na scénu

i tûÏ‰í náãiní 

a ode‰el dé‰È. Po-

sledním poku-

sem dohodil na

hranici 10 m Pa-

vel Kon‰tack˘ a zvítûzil pfied Milanem Metel-

kou a Jifiím Jaro‰em.

Velké podûkování za pfiípravu vrhaãského sek-

toru patfií Jaroslavu Hofmanovi, podûkování si

zaslouÏí i dal‰í, ktefií byli nápomocni plynulé-

mu prÛbûhu soutûÏe.

Pfied námi je jiÏ závûreãná disciplína: bûh na

60 m. Uskuteãní se v pátek 13. ãervna v 16.30

na hfii‰ti za ‰kolní jídelnou a veãer probûhne 

ukonãení 32. roãníku R˘mafiovského desetibo-

je s vyhlá‰ením celkov˘ch v˘sledkÛ.

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje
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Finále R˘mafiovského desetiboje je na dosah

Celkové pofiadí pfied závûreãnou disciplínou vypadá následovnû:
Îeny A: Andrea Továrková Lenka Czedronová Petra Dobrevová
Îeny B: Dana DoleÏelová Bohumila Koneãná Markéta Míãková
MuÏi A: Milan Metelka Jifií Jaro‰ Karel Toman
MuÏi B: Miloslav Slouka Josef Svedoník Pavel Koláfi
MuÏi C: Ivo Volek Jaroslav Hofman Vojtûch Hrdina

KuÏelkáfii bojovali se stfiídav˘mi úspûchy
Vítûzné druÏstvo MAKLu Kovo‰rot Moravia

postoupilo na kvalifikaci Mistrovství âeské re-

publiky neregistrovan˘ch hráãÛ, které se kona-

lo 17. kvûtna v KromûfiíÏi. Na kromûfiíÏské ku-

Ïelnû se vystfiídalo celkem 14 muÏstev.

R˘mafiovské druÏstvo reprezentovali Oldfiich

Vaníãek, Marek Zoth, Monika Îárská, Karel

Forcek a náhradníkem byl Zdenûk Doãkálek.

Karel Forcek na 60 hodÛ sdruÏen˘ch zahrál nej-

více ze v‰ech, kdyÏ shodil 294 kolkÛ, jenÏe 

ostatním z muÏstva se uÏ tolik nedafiilo. Oldfiich

Vaníãek je‰tû shodil pûkn˘ch 234 kolkÛ, potom

nastoupila Monika Îárská, shodila „jen“ 

209 kolkÛ a nakonec v‰e dovr‰il Marek Zoth,

kdyÏ shodil pouze 205, na postup scházelo 

29 kolkÛ. Na‰im kuÏelkáfiÛm se zkrátka nedafii-

lo tak, jak by si pfiedstavovali. Obvykle zahrají

v‰ichni prÛmûrnû kolem 240 kolkÛ. V̆ sledek je

posunul na poslední místo.

V sobotu 31. kvûtna se na r˘mafiovské kuÏelnû

uskuteãnil dal‰í závod v rámci âeského poháru

2008 tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kterého se

zúãastnilo celkem 34 hráãÛ z celé republiky.

Kategorii LP2 suverénnû vyhrál Karel Forcek,

kter˘ zahrál na jedniãku. Shodil 451 kolkÛ. Na

druhém a tfietím místû se umístili kuÏelkáfi

Bohumil Ba‰n˘ a Jan ·merda z Blanska, ktefií

shodnû porazili 433 kolkÛ.

V kategorii TP muÏi skonãil na prvním místû

Rudolf Vávra z Opavy-Katefiinek, kter˘ shodil

564 kolkÛ, druh˘ skonãil Jaroslav Horáãek za

Olympii Bruntál v˘konem 531 kolkÛ, tfietí se 

umístil Zdenûk Doãkálek (505 shozen˘ch kol-

kÛ), kterého jeho tradiãnû pfiesná mu‰ka tento-

krát zklamala. „První dráha mnû nevy‰la, byl
jsem opût nervózní, na druhé dráze byl v˘kon
podstatnû lep‰í, ale uÏ to nestaãilo na vedoucí
pozici,“ nechal se sly‰et po závodû nûkolikaná-

sobn˘ drÏitel titulu mistra âR Zdenûk

Doãkálek. Na ãtvrté pozici skonãil Petr ·vedík

(483 shozen˘ch kolkÛ).

„Chtûl bych tímto podûkovat paní Tillerové za
vynikající obsluhu a paní Tomanové, panu
Hamplovi, Ihnátovi a hlavnímu rozhodãímu

Ing. Josefu ÎiÏkovi za dobr˘ prÛbûh celého zá-
vodu,“ dodal za v‰echny kuÏelkáfie Zdenûk

Doãkálek.

Pfií‰tí závod seriálu âeského poháru 2008 se bu-

de hrát v Bruntále ve dnech 27. - 28. ãervna.

Mistrovství âeské republiky se uskuteãní

v R˘mafiovû 13. prosince 2008. JiKo

Sponzofii republikového turnaje
v kuÏelkách:

Genrální sponzor: Autobazar La‰ák
Katr Stará Ves, MûÚ R˘mafiov, Autosalon

KomÛrka, Klempífiství Pipa, Unisko Sadovsk˘,

Elektro Medek Bfiidliãná, Ing. Josef Mereìa,

Amin Velká ·táhle, kuÏelna R˘mafiov, Petr Jiru‰

- DlaÏdiãské práce

Foto: Rudolf Heisig

Foto: archiv TJ Jiskra R˘mafiov
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Jan Xavier Tihelka z TK Jes je mistrem âeské republiky!
Kulturní dÛm Crystal v âeské Lípû se stal

17. a 18. 5 2008 centrem dûní celostátní sou-

tûÏe. Festival taneãního mládí v dûtské kate-

gorii pofiádal Svaz uãitelÛ tance âR, T·

Duha âeská Lípa, Libereck˘ kraj

a Ministerstvo kultury âeské republiky.

V sobotu se porotû pfiedstavilo 

44 choreografií a 27 souborÛ z rÛz-

n˘ch krajÛ. Taneãnice z TK Jes nás

reprezentovaly v parketov˘ch kom-

pozicích se skladbou Spoutaní.

Mezi sedmnácti soubory vybojovaly

postup do finále, kde skonãily na 

4. místû. Od nedûlního rána vypukla

na tomtéÏ místû doslova taneãní má-

nie. Poãet souborÛ i choreografií je‰-

tû vzrostl a sál praskal ve ‰vech.

Tento den patfiil kategorii street dance

a show dance. Jes se svojí Îolíkovou

show hladce postoupil do finálového

kola a tady nás ãekala opût bramboro-

vá medaile. Byli jsme v‰ichni moc

smutní, ale to prostû patfií k soutûÏi.

V sobotu 17. kvûtna se uskuteãnilo v Berou-

nû u Prahy Mistrovství âeské republiky v só-

lov˘ch tancích, duích a mal˘ch formacích.

Vyhla‰ovatelem byla Czech Dance Organi-

zation, o. s. TK Jes mûl na této soutûÏi své

zástupce. V dûtské kategorii Îanetku Sza-

powalovou a v hlavní kategorii Jana Xaviera

Tihelku, kter˘ tanãí za ná‰ klub. V obrovské

konkurenci (17 taneãnic) postoupila Îanetka

do semifinále, poté do finále, kde skonãila na

pûkném 6. místû. Honza si za bezchybn˘ ta-

nec Smrt odváÏel nejvy‰‰í ocenûní - 1. místo

a titul mistra âR. V Chorvatsku ho ve dnech

27. - 29. ãervna ãeká mistrovství Evropy a na

podzim mistrovství svûta, které se koná

v Nûmecku.

Alena Tome‰ková,

vedoucí a choreograf TK JES

Skupina Move2you pfiivezla dvû zlata
V sobotu 24. kvûtna se v Hluãínû konala sou-

tûÏ formací s názvem O Hluãínsk˘ talent.

SoutûÏ byla rozdûlena pouze na vûkové kate-

gorie, porota mûla tedy nelehk˘ úkol, protoÏe

musela hodnotit spoleãnû hip hop formace,

disko formace, show formace atd., tedy v‰e,

co soubory na tuto soutûÏ pfiivezly. Taneãní

skupina Move2you ze Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov zde bojovala se show ICQ a malou

skupinou s názvem Na poslední chvíli. ICQ

mûla dvacet a Na poslední chvíli ãtrnáct kon-

kurenãních choreografií, coÏ znamenalo 

opravdu velk˘ souboj. V‰ichni taneãníci mu-

seli pfiedvést naprosté maximum jak ve scén-

kách, tak v tanci. Nikdo totiÏ netu‰il, na co bu-

de klást porota dÛraz a co pro ni bude rozho-

dující.

Taneãníci v show ICQ pfied nástupem na par-

ket nezapomnûli na svÛj bojovn˘ pokfiik a vy-

ráÏí tancovat. Jejich pocity pfied vystoupením:

„Bojíme se, ale tû‰íme se!“ Taneãnicím ze

skladby Na poslední chvíli nechybí objetí, bo-

jovn˘ pokfiik a také bûÏí bojovat. Jejich od-

hodlání: „Dáme do toho v‰echno!“
Poté pfiichází vyhla‰ování v˘sledkÛ. Nechybí

strach ani napûtí. Po dlouhém a velice napína-

vém ãekání moderátor na bednu

vítûzÛ zve taneãní skupinu

Move2you a její ICQ! Na své

hodnocení ãeká je‰tû malá for-

mace Na poslední chvíli, se kte-

rou soupefiilo dal‰ích ãtrnáct

choreografií. Moderátor i v této

kategorii na bednu vítûzÛ volá

taneãní skupinu Move2you!

Z Hluãína vezou tedy taneãníci

do R˘mafiova hned dvû zlaté

medaile! Velkou radost vyjádfiili

nejen obrovsk˘m pokfiikem, sl-

zami, ale také objetím a velk˘m

podûkování své choreografce

Petfie âechové. „Jsem ‰Èastná,

mám velkou radost a moc si tûchto v˘sledkÛ
váÏím. Dûkuji nejen taneãníkÛm, ale také
skvûl˘m rodiãÛm. Bez jejich spolupráce, dÛvû-
ry a velké podpory bychom se neobe‰li,“ svû-

fiila se Petra âechová. Petra âechová
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

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

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

Nová vinotéka v R˘mafiovû

V pátek 13. 6. 2008 otevíráme

zcela novou vinotéku

a prodej alko- i nealkoholického zboÏí, 

vãetnû cigaret.

Bude zahájen prodej sudového vína

s novou technologií stáãení,

Ïádné plastové sudy.

V‰e za velmi pfiíznivé ceny.

Najdete nás na Hornomûstské ulici

vedle Autobazaru Dûdoch,

v prostorách b˘valé prodejny

Ovoce - zelenina.

Budeme nej... v R˘mafiovû.

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

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

SUBARU FORESTER, r. v. 1998, rádio,
posil. fiíz., ostfiik. svûtel, z. stûraã, ml-
hovky, imob., el. zrcátka a okna, cent-
rál, ABS, 2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen Transporter, 2.5 TDi, 
96 kW, 9 míst, T5, r. v. 2003, ASR, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, z. stûraã, imob.,
ABS, 2x airbag. Cena: 349 900 Kã.

BMW 330D, kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 289 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, r. v. 2003, air-
bag, rádio, centrál, imob., taÏné, z.
stûraã. Cena: 89 900 Kã.

Alfa Romeo GT 1.9JTD, 110 kW, 51 tis.
km, r. v. 2004, ABS, ASR, CD, rádio, el.
okna a zrc., PC, indik. park., centrál, 
6 rychl., 10x airbag. Cena: 355 000 Kã.

Ford Mondeo TDCi, kombi, r. v. 2006,
ABS, 6x airbag, ESP, ASR, CD, rádio,
vyhfi. pfi. sklo, el. zrc., z. stûraã, mlhovky,
el. víko kufru a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, r. v. 1999,
CD, rádio, centrál, posil. fiíz., 
z. stûraã, mlhovky, dûlená zadní
sedadla. Cena: 69 900 Kã.

KLIMA

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA DIGI KLIMA

KLIMAKLIMA

Opel Vectra 2.0DTi, kombi, 74 kW, 
r. v. 1998, rádio, posil. fiíz., z. stûraã,
mlhovky, airbag, el. okna, centrál, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 94 900 Kã.

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

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

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

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

Renault Espace 2.2DCi, 110kW, r. v.
2004, ABS, ESP, ASR, rádio, el. v˘b.,
posil. fiíz., PC, senz. centrál, CD mûniã,
8x airbag. Cena: 255 900 Kã bez DPH.

Citroen Berlingo 1.9 D, odpoãet DPH,
r. v. 2004, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
taÏné, imob., el. okna, centrál, dûlená
z. sedadla. Cena: 179 800 Kã.

Ford Fiesta 1.6 16V, r. v. 1994, rá-
dio, stfie‰ní okno, posil. fiíz., vyhfi.
pfi. sklo, dûlená z. sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 29 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP

splátka jiÏ

od 1121 Kã/mûs.

Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 85kW, r. v.
2003, ABS, rádio, posil. fiíz., PC, z. stû-
raã, vyhfi. sedadla, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 179 900 Kã.

Toyota Corolla Verso 2.0-D4D, nov˘ mo-
del, r. v. 2004, ASR, rádio, el. okna a zr-
cátka, PC, multif. volant, z. stûraã, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 334 900 Kã.

·koda Octavia II,TDI, r. v. 2004, ASR,
rádio, imob., el. okna, PC, vyhfi. el.
zrc., tepl., senz. svûtel, centrál, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 279 900 Kã.

KLIMA DIGI KLIMA
85 kW 85 kW

6 KVALT

6 KVALT

KLIMA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Fiat Bravo 1.2 16V, 59 kW, r. v.
2001, ABS, rádio, posil. fiíz., z. stû-
raã, airbag, centrál, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 79 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL
NAJETO 65 TIS. KM

SERVIS. KNIHA
DIGI KLIMA DIGI KLIMA

TDi T5

TDiKLIMA KLIMA
Ford Ka 1.3i, r. v. 1997, rádio,
posil. fiíz., z. stûraã, 2x airbag,
centrál zamykání, el. okna, dûle-
ná z. sedadla. Cena: 59 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 74 kW, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 189 900 Kã.

1. MAJITEL

TAŽNÉ CZ

CZ

CZ

CZ

KLIMA

Fiat Marea Weekend kombi 1.6 16V, 
r. v. 1999, ABS, el. okna, posil. fiíz., el.
zrc., z. stûraã, dûlená z. sedadla, cent-
rál, 2x airbag. Cena: 109 900 Kã.

4X4 4X4

135 kW110 kW
96 kW

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL SERVIS

KLIMADIESEL

Ford Focus II kombi, 1.4-16V, N1, r. v.
2005, ABS, rádio, posil. fiíz., PC, mul-
tif. volant, el. v˘bava, temp., centrál,
CD, airbag fiidiãe. Cena: 273 580 Kã.

9 MÍST

5 MÍST

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto
- úvûr od r. v. 1998
- akontace od 0%

- splátky aÏ na 72 mûsícÛ
 vyfiízení smlouvy do 30 min.

- v˘hodné poji‰tûní
- v˘mûna oleje v autoriz. servisu

ZDARMA

CZ
SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL


