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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Prostor pro podnikatele

Pû‰inou podzimního vûku
Rekordní poãet sto padesáti 

oslavencÛ, ktefií v leto‰ním roce

dosáhli vûku 70 a 75 let, se se‰el

v podveãer 7. listopadu ve vel-

kém sále Stfiediska volného ãasu

na tradiãní akci pofiádané komisí

pro obãanské záleÏitosti mûsta

R˘mafiova ve spolupráci s mûs-

tem R˘mafiov a Stfiediskem vol-

ného ãasu. Nûkolikaleté tradiãní

setkávání má u seniorÛ velkou

oblibu. Organizátofii pro nû vÏdy

pfiipraví kulturní program, po 

oficiální ãásti také taneãní pod-

veãer, na kterém letos zahrálo

duo Akord ve sloÏení Ludmila

Sigmundová a Vladimír Bulko.

Dfiíve neÏ se taneãníci vydali na

parket, pfiivítaly je zástupkynû

mûsta Kvûta Sicová a BoÏena

Filipová, které podûkovaly osla-

vencÛm za práci, kterou pro

mûsto vykonali, a popfiály jim

pevné zdraví do dal‰ích let. Na

seniory nezapomnûl ani starosta

mûsta Petr Klouda, také on po-

pfiál v‰em oslavencÛm k jejich

leto‰nímu v˘roãí v‰echno nej-

lep‰í a hodnû zdraví. Paní Jifiinû

Podané pfiedal osobnû kytiãku, ta

totiÏ oslavila své Ïivotní jubile-

um jen o den dfiíve pfied slavnost-

ním setkáním seniorÛ. Starosta

informoval pfiítomné v krátkosti

o aktuálním dûní ve mûstû, nej-

dÛleÏitûj‰ích investicích a ak-

cích, které mûsto v souãasnosti

fie‰í. V prÛbûhu celého veãera se

mohli oslavenci na starostu obra-

cet s nejrÛznûj‰ími dotazy.

V kulturním programu vystoupi-

li Ïáci literárnû-dramatického

a hudebního oboru Základní 

umûlecké ‰koly R˘mafiov. O ob-

ãerstvení se postarali studenti 

oboru kuchafi-ãí‰ník Stfiední ‰ko-

ly R˘mafiov pod vedením sv˘ch

mistrÛ. JiKo

Kam po ‰kole? Odpovûdûl veletrh pracovních pfiíleÏitostí
Otázka, kam nastoupit po ukon-

ãení základní ‰koly, je pro nûkte-

ré Ïáky sloÏitá. Firmy, které mají

dlouholetou tradici nebo jiÏ vy-

budovanou pozici na trhu práce,

mají vût‰inou pln˘ stav a firmy,

které zaãínají, znamenají pro 

uchazeãe potenciální nejistotu.

K tomu, aby mûli rodiãe a Ïáci

‰kol snadnûj‰í pfiehled o nabídce

a moÏnostech dal‰ího vzdûlává-

ní, poslouÏil veletrh pracovních

pfiíleÏitostí, kter˘ se konal ve

dnech 5. a 6. listopadu ve Spole-

ãenském domû v Bruntále. Zorga-

nizoval jej Úfiad práce Bruntál -

Informaãní a poradenské stfiedis-

ko pro volbu a zmûnu povolání

ve spolupráci se stfiedními ‰kola-

mi okresu Bruntál a okolí a dále

mûstem Bruntál a akademií 

J. A. Komenského v Bruntále.

Mezi více jak ãtyfimi desítkami

prezentovan˘ch subjektÛ byly ta-

ké r˘mafiovské stfiední ‰koly -

Gymnázium R˘mafiov, Stfiední

‰kola R˘mafiov a SSO· Prima

R˘mafiov, s. r. o.

„Z tûch ãtyfiiaãtyfiiceti vystavo-
vatelÛ je sedmnáct z bruntálské-
ho okresu. Jedná se prakticky
o v‰echny stfiední ‰koly a uãili‰tû
vãetnû soukrom˘ch, zbytek vysta-
vovatelÛ je z jin˘ch mûst na‰í re-
publiky, napfiíklad z Ostravy,
Olomouce, KromûfiíÏe a podob-
nû,“ konstatoval v úvodu krátké

tiskovky na veletrhu pracovních

pfiíleÏitostí fieditel Úfiadu práce

Bruntál Milan Horna. Dále podo-

tkl, Ïe podobné akce jsou organi-

zovány i v jin˘ch mûstech. „V sou-
ãasné dobû ‰koly pojímají tyto
prezentace velmi zodpovûdnû
a profesionálnû. Vzhledem k to-
mu, Ïe poãty ÏákÛ základních
‰kol klesají, klesá také poãet pfii-
hla‰ovan˘ch ÏákÛ na stfiední ‰ko-

ly, v souvislosti s tím musí b˘t
sniÏovány úvazky a musí se záko-
nitû sniÏovat poãet kantorÛ. Je to
pomûrnû sloÏit˘ problém, kter˘
trápí celou republiku,“ fiekl dále

fieditel Horna.

Podle statistiky je nejvût‰í pro-

cento nezamûstnan˘ch u katego-

rie maturantÛ gymnazistÛ do 

30 let, ktefií se sice takfika bez-

problémovû dostávají ke studiu

na vysok˘ch ‰kolách nebo na ná-

stavby, nicménû pokud po urãité

dobû studium nedokonãí, dostá-

vají se do evidence úfiadu práce

a stávají se v fiadû pfiípadÛ jeho

dlouhodob˘mi klienty. V katego-

rii maturant se strojním zamûfie-

ním je nejvy‰‰í procento neza-

mûstnan˘ch u vûkové skupiny 

50 - 55 let, ale vût‰ina z nich má

zdravotní omezení. „TakÏe ne-
platí to, Ïe kdo má maturitu, ten

nejsnáze najde uplatnûní. Ná‰
prÛzkum ukázal, Ïe máme v okre-
se 27 % lidí se základním vzdûlá-
ním a z tohoto celkového mnoÏ-
ství je 34 % v evidenci úfiadu
práce, dále máme 42 % uchaze-
ãÛ o práci v kategorii vyuãen,
protoÏe v bûÏné populaci jich
máme v okrese celkem 39 %,“
doplnil statistiku nezamûstnanos-

ti Milan Horna. Pfiitom celková

nezamûstnanost v okrese mírnû

klesla z 9,4 na 9,3 %. Je to dáno

teplej‰ím poãasím a pokraãující-

mi sezónními nebo vefiejnû pro-

spû‰n˘mi pracemi.

Úfiad práce Bruntál nabízí v sou-

ãasnosti kolem 600 voln˘ch míst

a z toho je 90 % pro kategorii vy-

uãen. Z pohledu úfiadu velice

prospû‰nou práci v oblasti pfií-

pravy na budoucí povolání zastá-

vají v˘chovní poradci na ‰ko-
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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Budova gymnázia, 1969 Budova gymnázia, 2008

lách. Za tím úãelem pfiipravuje 

úfiad práce jednou za dva aÏ tfii

mûsíce setkávání v˘chovn˘ch

poradcÛ s vedoucí oddûlení spe-

ciálního poradenství a rekvalifi-

kace PhDr. Marií Babniãovou.

Veletrh pracovních pfiíleÏitostí se

konal letos poãtrnácté. Organizá-

tofii byli pfiesvûdãeni, Ïe se Ïáci

budou rozhodovat spí‰e pro tech-

nické profese, které jsou Ïádané

na trhu práce. Na veletrhu jich

byly prezentovány témûfi ãtyfii

desítky. Rozdávaly se nejrÛznûj‰í

propagaãní, nauãné i seznamova-

cí materiály ‰kol vût‰inou s infor-

mací o dni otevfien˘ch dvefií.

Úfiad práce Bruntál neponechal

nic náhodû a na veletrh pracov-

ních pfiíleÏitostí zajistil pro Ïáky

8. a 9. tfiíd a jejich rodiãe autobu-

sovou dopravu i z nejvzdálenûj-

‰ích koutÛ okresu Bruntál. 

JiKo

OhroÏen˘m rodinám pomÛÏe sociální asistentka
Komunitní plán sociálních sluÏeb, kter˘ vzni-

kal bûhem posledních dvou let jako dokument

mapující moÏnosti rozvoje sociálních sluÏeb

v R˘mafiovû, obsahuje osm priorit, osm dosud

chybûjících sluÏeb nebo nefie‰en˘ch problé-

mov˘ch témat. Plán je‰tû nevstoupil v plat-

nost, a uÏ byly realizovány dvû poloÏky, které

obsahuje - v lednu 2008 otevfiením denního

centra pro mentálnû postiÏené Kouzelná bufiin-

ka a v fiíjnu 2008 zahájením projektu sociální

asistence pro rodiny s dûtmi.

SluÏba sociální asistence v R˘mafiovû navazu-

je na projekt krnovského stfiediska Slezské dia-

konie s názvem Nadûje pro rodinu, kter˘ byl

zapoãat v bfieznu 2006. Ústfiedí Slezské diako-

nie, nestátní neziskové organizace pÛsobící

v Moravskoslezském kraji od roku 1990, sídlí

v âeském Tû‰ínû a velká ãást jejích stfiedisek

je rozmístûna právû v této oblasti. Vznikem

stfiedisek v Krnovû, Bruntále a nyní i v R˘ma-

fiovû tak Slezská diakonie roz‰ífiila své pÛsobe-

ní i do západní ãásti kraje.

Projekt sociální asistence v R˘mafiovû byl ofi-

ciálnû zahájen v pátek 31. fiíjna, prakticky se

v‰ak rozbûhl jiÏ v srpnu. V momentû zahájení

díky tomu sluÏba stála na nûkolikamûsíãní pra-

xi a navázání spolupráce s pûti r˘mafiovsk˘mi

rodinami, ãímÏ byla naplnûna kapacita projek-

tu. Pfii slavnostním zahájení, jehoÏ se zúãastni-

ly napfi. pracovnice sociálního

odboru MûÚ Iveta Podzemná

a Alena Hiczová, fieditelka Dia-

konie âCE Marcela StaÀková

a její kolegynû a také vedoucí

obvodního oddûlení Policie âR

Milan Ondra‰ík, pfiedstavila ve-

doucí krnovského stfiediska so-

ciální asistence Slezské diako-

nie Hana Munclingerová poslá-

ní a náplÀ novû vzniklé sluÏby

a také sociální asistentku pro

R˘mafiovsko Drahomíru Ján-

skou.

Její úlohou pro nejbliÏ‰í mûsíce

bude sociální práce v rodinách,

jeÏ jsou z nûjakého dÛvodu ohroÏeny sociálním

vylouãením a pfiedev‰ím odebráním dûtí do 

ústavní péãe. Jde zejména o rodiny, které se 

ocitly v nepfiíznivé Ïivotní situaci nebo nedosta-

teãnû plní svou funkci stabilního zázemí, nutné-

ho pro v‰estrann˘ v˘voj dûtí. Pfii vyhledávání

a kontaktování tûchto rodin asistentka spolupra-

cuje se sociálním odborem MûÚ. Její pÛsobení

v jednotliv˘ch rodinách je jiÏ závislé na indivi-

duální domluvû.

„Rodiny jsou z poãátku trochu zaskoãeny, tro-
chu se brání, ale postupnû zji‰Èují, Ïe jim chce-
me pomoci,“ popisuje navazování kontaktÛ

s rodinami Drahomíra Jánská.

Podle jejích slov by smyslem so-

ciální asistence nemûla b˘t nûja-

ká direktivní kontrola, ale od-

borná a zároveÀ kamarádská po-

moc. Asistentka tudíÏ potfiebuje

nejen kvalifikaci, ale i velkou

dávku empatie. Drahomíra

Jánská nyní studuje ãtvrt˘m ro-

kem maturitní obor sociální péãe

v Krnovû a povolání sociální 

asistentky je vyplnûním jejího

pfiání pracovat s lidmi, hlavnû

s dûtmi. Právû pro nû uzpÛsobila

jednu z místností r˘mafiovského

stfiediska, které sídlí v budovû

b˘valé Jednoty, jako hernu s uãebnou, kde si

mohou dûti hrát nebo psát domácí úkoly.

Hlavní náplní sociální asistence je v‰ak terén-

ní práce. Asistentka pravidelnû dochází pfiímo

do rodiny, poznává její situaci a na základû je-

jích konkrétních potfieb nabízí fie‰ení. Okruh

jejích ãinností je ‰irok˘. Je nápomocná pfii v˘-

chovû dûtí, pfii douãování i vyhledávání volno-

ãasov˘ch aktivit, pomáhá se sestavením do-

mácího rozpoãtu i pfii komunikaci rodiny 

s úfiady. MÛÏe také pomoci rodiãÛm pfii hledá-

ní zamûstnání. Smyslem této pomoci je zabrá-

nit odsunutí rodiny na okraj spoleãnosti a roz-

voji sociálnû-patologick˘ch jevÛ, jako je do-

mácí násilí nebo závislost na návykov˘ch lát-

kách. Rodiny, které se sociální asistentkou na-

váÏí spolupráci, tak zv˘‰í svoji ‰anci udrÏet si

celistvost, vyhnout se exekucím nebo odebrá-

ní dûtí. S rodinami, které zájem o sluÏbu proje-

ví, Slezská diakonie podepí‰e smlouvu na jeden

rok, kterou lze v pfiípadû potfieby prodlouÏit.

„Na‰ím cílem je v‰ak dosáhnout toho, aby rodi-
na byla samostatná a sluÏbu posléze uÏ nepo-
tfiebovala,“ vysvûtluje Hana Munclingerová.

Slezská diakonie se stala v rámci komunitního

plánování dÛleÏit˘m partnerem mûsta. Vedle

sluÏby sociální asistence by pod její patronací

mûly v R˘mafiovû vzniknout také azylové do-

my pro muÏe a pro matky s dûtmi. ZN
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Aktuálnû z mûsta

Jedna paní povídala ...

Lidl v R˘mafiovû nakonec bude
Po zasedání zastupitelstva 25. záfií 2008 se

s napûtím oãekávalo, jak dopadne nové hla-

sování o prodeji pozemkÛ pro v˘stavbu ob-

chodního centra pfii mimofiádném zasedání

zastupitelstva ve ãtvrtek 6. listopadu. O tom

svûdãil do posledního místa zaplnûn˘ jedna-

cí sál v budovû SVâ na Divadelní ulici.

Pfiítomni byli rovnûÏ zástupci developerské

firmy, která o v˘stavbu marketu usiluje.

Zástupci firmy pfiedloÏili zastupitelÛm mûsta

nové informace se ãtyfimi variantami moÏné-

ho scénáfie:

První varianta - v˘stavba marketu fietûzce
Lidl:
Mûsto by v pfiípadû této varianty firmû pro-

dalo pozemek o velikosti pfiibliÏnû 2 700 m2.

Na nûm pak vznikne market o celkové roz-

loze cca 1 000 m2, rozdûlen˘ na dvû ãásti,

které budou volnû propojeny. První ãást

o rozloze 850 m2 je urãena pro prodej potra-

vináfiského a spotfiebního zboÏí, ve druhé

ãásti o velikosti 150 m2 bude fieznictví a pe-

kafiství. ¤eznictví a pekafiství bude vlastnit

firma Procházka, která má jiÏ v republice

vlastní obchodní síÈ. Ve mûstû by tak vznikl

obchod s neporovnatelnû velkou prodejní

plochou (Penny market na Opavské ul. má

prodejní plochu jen 660 m2). Cena, za kte-

rou firma pozemky od mûsta koupí, je v˘-

sledná cena ze soutûÏe, kterou mûsto na ten-

to zámûr vyhlásilo - 1 550 Kã/m2. Firma by

dodrÏela dal‰í podmínky soutûÏe, pfiede-

v‰ím demolici b˘valé „vajíãkárny“, zaãle-

nûní této plochy do celkového konceptu zá-

mûru a poÏadavky mûsta na vzhled marke-

tu. U marketu by vzniklo celkem 51 parko-

vacích míst vyuÏiteln˘ch i pro potfieby mûs-

ta. Zahájení provozu lze oãekávat v prosin-

ci 2009. 

Druhá varianta - v˘stavba marketu fietûz-
ce Tesco:
Varianta Tesca by byla aktuální za pfiedpo-

kladu, Ïe mûsto odmítne variantu první a Ïe

prodá parcelu pfiímo (bez smlouvy o budou-

cí smlouvû) a sníÏí prodejní cenu parcely za

1 m2 na 800 Kã v pfiípadû ‰ikmé stfiechy mar-

ketu, respektive 1 100 Kã v pfiípadû rovné

stfiechy. V tomto pfiípadû by mûsto muselo

soutûÏ zru‰it a znovu stanovit v‰echny pod-

mínky prodeje, aby neporu‰ilo pravidla hos-

podáfiské soutûÏe. Velikost marketu by

v tomto pfiípadû byla jen 650 m2, vzniklo by

41 parkovacích míst a celková plocha zábo-

ru by byla podstatnû niÏ‰í. Také doba v˘stav-

by by se podstatnû oddálila.

Tfietí varianta:
Varianta bez marketu - obsahovala demolici

vajíãkárny, úklid a úpravu pozemkÛ, prodej

pozemkÛ s ve‰kerou dokumentací mûstu za

cenu cca 5,3 mil. Kã.

âtvrtá varianta:
Poslední varianta - „Jiná stavba“ - by zahrnova-

la jen pfiedání dokumentace jako u varianty tfietí.

V Ïivé diskuzi podal zastupitel Ladislav

Îilka protinávrh, aby mûsto schválilo varian-

tu ã. 2, tj. v˘stavbu Tesca. Nato se pfiihlásil

do diskuze místostarosta Jaroslav Kala s dal-

‰ím protinávrhem, kter˘ doporuãil variantu

první - v˘stavbu Lidlu s tím, Ïe po dobu de-

seti let tento fietûzec zachová samostatné pro-

dejny, tj. fieznictví a pekafiství. Pfii nedodrÏe-

ní tûchto podmínek bude developerÛm hrozit

sankce 500 tisíc korun. Podle pravidel jedna-

cího fiádu zastupitelstva se hlasovalo nejdfií-

ve o druhém protinávrhu, kter˘ byl schválen

v pomûru hlasÛ ãtrnáct pro a pût proti.

Pro zastupitele i pfiítomné obãany bylo doslo-

va ‰okem to, kdyÏ se tûsnû pfied hlasováním

pfiihlásil o slovo Dalibor Moninec a pokusil se

odvrátit hlasování s tím, Ïe on sám jednal s fie-

tûzcem Lidl o v˘stavbû marketu na pozemcích

b˘valého Polygonu a má s ním jiÏ uzavfienou

smlouvu. ZaráÏející na jeho vystoupení bylo,

Ïe dosud tvrdo‰íjnû zastupitelÛm i vefiejnosti

tvrdil, Ïe na pozemcích, které kupuje od mûsta,

se market v Ïádném pfiípadû stavût nebude.

V‰echny tak dlouhodobû obelhával a usnesení

mûsta na koupi pozemkÛ získal vlastnû pod-

vodn˘m zpÛsobem. Vyvolal tím boufilivou re-

akci v plénu, hlasování v‰ak nezabránil.

Zastupitelé pfiijali celkem 24 usnesení, z nichÏ

vût‰ina mûla charakter majetkov˘ch záleÏitos-

tí. Starosta mûsta Petr Klouda dále zastupitele

informoval o pfiipravovaném rozpoãtu mûsta

na rok 2009 a zastupitelé akceptovali jako roz-

poãtová opatfiení roku 2008 zv˘‰ení objemu

pfiíjmÛ rozpoãtu na základû pfiidûlen˘ch úãelo-

v˘ch dotací ze státního rozpoãtu (pfiípadnû dal-

‰ích poskytovatelÛ) v období od srpna do fiíjna

2008 v celkové ãástce 2 mil. 363 tisíc Kã

a souãasnû zv˘‰ení rozpoãtov˘ch v˘dajÛ

o stejnou ãástku. Zastupitelé vzali na vûdomí

aktuální situaci ve spoleãnosti VaK Bruntál, 

a. s., a BRVOS Bruntál, a. s., o které informo-

val rovnûÏ starosta Petr Klouda. Zastupitelstvo

mûsta schválilo projekt mûsta R˘mafiova

„R˘mafiovsko v Opolském vojvodství“ v rám-

ci Operaãního programu Pfieshraniãní spolu-

práce âeská republika - Polsko, kterého se bu-

de úãastnit jako partner gmina Ozimek.

Celkové náklady projektu jsou 32 545 euro, tj.

911 260 Kã, a pfiedpokládaná dotace ãiní 

29 290 euro. Náklady mûsta na projekt, jehoÏ

obsahem je pofiízení propagaãních materiálÛ

a modernizace vybavení informaãního centra,

by tak ãinily 3 254,5 euro (91 126 Kã). JiKo

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ a zab˘váme se i citliv˘-

mi tématy, jeÏ se stávají 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 docenûny, znovu ote-

vírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm, ov‰em za dodrÏení ji-

st˘ch pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰-

né, neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tiskov˘ zákon a bu-

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰-

n˘mi kompetentními a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfiednictvím e-mai-

lu: rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky redakce u vcho-

du do Stfiediska volného ãasu.

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

Mûsto versus podnikatelé a zdravotníci
Pane starosto,
v prÛbûhu leto‰ního roku uskuteãnila spo-
leãnost Factum invenio prÛzkum „Mûsto
pro byznys“ t˘kající se zji‰tûní skuteãnosti,
kde jsou nabízeny nejlep‰í pfiíleÏitosti pro
podnikání (blíÏe o prÛzkumu viz www.me-
stoprobyznys.cz nebo Ekonom ã. 44, pfiípad-
nû dfiívûj‰í ãísla - hodnocení po jednotliv˘ch
krajích). Jedná se o jeden z nejvût‰ích reno-
movan˘ch prÛzkumÛ poslední doby, do kte-
rého bylo zahrnuto automaticky celkem 
205 mûst z celé republiky. R˘mafiov se bo-

huÏel v celkovém pofiadí umístil na posled-
ním, tj. 205. místû. V˘sledky prÛzkumu byly
následující:
Podnikatelské prostfiední - 205. místo (po-
ãet, struktura a v˘voj podnikatelsk˘ch sub-
jektÛ)
Kvalita lokality - 67. místo (infrastruktura,
kulturní a sportovní zafiízení, kriminalita,
poãet lÛÏek ubytovacích zafiízení apod.)
Pracovní trh - 184. místo (nezamûstnanost,
vûk nezamûstnan˘ch, konkurence na pra-
covním trhu, prÛmûrn˘ plat apod.)

Kvalita vefiejné správy - 202. místo (daÀové
pfiíjmy obce na obyvatele, poãet úfiedníkÛ,
finance získané z EU, úfiední hodiny, infor-
maãní otevfienost apod.)
Cenové podmínky - 34. místo (poplatek za
pobyt, stánek, ze vstupného, cena pozemkÛ,
bytÛ, vodného, svoz odpadu apod.)
PrÛzkum mezi podnikateli - 197. místo
(hodnocení prostfiedí, hodnocení MûÚ,
hodnocení pracovních sil apod.)
V˘sledky prÛzkumu o R˘mafiovu byly zvefiej-
nûny poprvé jiÏ v polovinû leto‰ního roku
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a rozhodnû vybízejí k zamy‰lení, kde, jak a co
je moÏné v mnohém zlep‰it. MÛÏete se, prosím,
vyjádfiit k tûmto v˘sledkÛm a zejména infor-
movat o skuteãnosti, zda rada mûsta pfiijala
konkrétní kroky k nápravû zji‰tûného stavu?
Podle tohoto v˘zkumu lze soudit, Ïe právû mûs-
to má moÏnost provést fiadu krokÛ ke zlep‰ení.

MÛÏete také, prosím, objasnit, jak˘m zpÛso-
bem je v R˘mafiovû ze strany mûsta podpo-
rován ãi fie‰en poãet a kvalita zdravotnic-
k˘ch zafiízení? V souãasné dobû se fie‰í pro-
blém s dûtskou ordinací. Tento problém se
v‰ak dal jiÏ dfiíve oãekávat. Jaká je strategie
v rámci praktick˘ch lékafiÛ, zubních ordi-

nací, pfiípadnû ordinací specialistÛ. PfiihlíÏí
se k vûku lékafiÛ, ke skuteãnosti, Ïe fiada o-
byvatel dojíÏdí mimo R˘mafiov za nûkter˘mi
specialisty, ktefií z R˘mafiova ode‰li, ãi pro-
to, Ïe v˘bûr lékafiÛ je omezen˘? 
Dûkuji za odpovûdi. 

Anna Michálková

odpovûì
V̆ sledky prÛzkumu jsou pro na-

‰e mûsto katastrofální. Myslím si

ale, Ïe v Ïádném pfiípadû nezo-

hledÀují v‰echno to, co mûsto

pro podnikatelské prostfiedí dûlá.

UÏ z jednotliv˘ch faktorÛ je zfiej-

mé, Ïe ukazatele, které mûsto

mÛÏe ovlivnit, mají lep‰í hodno-

cení, neÏ ty, které jsou objektiv-

nû dané na‰í velikostí, polohou,

kvalitou pracovní síly apod.

Mûsto pro podnikatele vybudo-

valo a nemá stále je‰tû plnû ob-

sazenou prÛmyslovou zónu.

Prodáváme metr ãtvereãn˘ plo-

chy plnû zasíÈovan˘ch pozemkÛ

za 25 Kã (!), pfiitom mûsto na tu-

téÏ plochu vynaloÏilo pfiibliÏnû

200 Kã (celkem asi 14 mil. Kã).

Pfiípravu pozemku pro podnika-

tele tak mûsto dotuje. Vybudo-

vali jsme pfiíjezdovou komuni-

kaci vãetnû chodníkÛ a pfiíslu-

‰enství v ulici ·kolní v Janovi-

cích jako pfiivadûã do dal‰í prÛ-

myslové zóny. Mûsto v minulos-

ti nûkolikrát poskytovalo zásta-

vy podnikatelsk˘m subjektÛm

na jejich úvûry a nûkolikrát na to

doplatilo i tím, Ïe úvûry muselo

za krachující podnikatele samo

splácet. (Zákon obcím v souãas-

né dobû zakazuje poskytovat

podnikatelÛm zástavy obecním

majetkem.) Mûsto poskytuje nû-

kter˘m podnikatelsk˘m subjek-

tÛm i pfiímé pÛjãky a za velmi

nízké ceny pronajímá svoje ne-

bytové prostory pro podnikatel-

skou ãinnost. Myslím si, Ïe to

nejsou vÏdy tak zcela bûÏné

vstfiícné kroky mûst a obcí vÛãi

podnikatelské sféfie.

Naproti tomu ukazatele, jako da-

Àov˘ pfiíjem na obyvatele, nás

z dÛvodu nespravedlivého roz-

dûlování daní ze státního rozpo-

ãtu bude po dobu souãasn˘ch pra-

videl „rozpoãtového urãení daní“

fiadit vÏdy na nejhor‰í pozice.

ProtoÏe má mûsto jen 8 960 oby-

vatel, a je tedy pod hranicí 10 tis.

obyvatel, má jedny z vÛbec nej-

men‰ích daÀov˘ch pfiíjmÛ na ob-

ãana. Okres Bruntál je nyní na

posledním místû v prÛmûrné mû-

síãní mzdû v republice a totéÏ sa-

mozfiejmû platí i o na‰í ãásti 

okresu. Proto jsou danû, které

získává na‰e mûsto pfiímo z FÚ

Bruntál, na základû jejich pfiímé-

ho odvodu do rozpoãtu mûsta tak

nízké. Nepfiízniv˘ch faktorÛ je

bohuÏel mnohem více: stav kraj-

sk˘ch komunikací, odlouãenost

a izolovanost oblasti, málo pra-

covních pfiíleÏitostí, vûková

struktura obyvatelstva, vzdûla-

nostní struktura, odchody za pra-

cí atd. jsou velk˘mi problémy,

na které mûsto nestaãí a nemÛÏe

staãit. Bez trvalé a dlouhodobé

snahy státu a kraje, aby chud‰í

oblasti podporoval a drÏel v nich

kvalitní podmínky pro Ïivot je-

jich obyvatel, nelze oãekávat

rychlou zmûnu. Problémem vy-

stûhovalectví trpí velká ãást ães-

kého venkova.

Sám povaÏuji v˘sledky prÛzku-

mu za neobjektivní. Napfi. po-

rovnání v˘sledku prÛzkumu -

podmínky pro byznys - âeského

Tû‰ína (202. místo), tedy velké-

ho mûsta v ostravské aglomera-

ci, v blízkosti obrovské katovic-

ké aglomerace, dnes uÏ napoje-

ného na ãeské i polské stranû na

dálnici, a napfi. Klatov (3. místo)

- izolovaného okresního mûsta

bez ‰ance na napojení na dálnici

nebo v˘znamn˘ Ïelezniãní kori-

dor (v˘sledné pofiadí poskytuje

mnoho takov˘ch nelogick˘ch

srovnání). Toto v‰e mi spí‰e na-

povídá, Ïe v˘zkum byl sloho-

v˘m cviãením pro nûkteré úfied-

níky obcí a místní podnikatele.

V̆ sledek v‰ak nechci bagateli-

zovat. Nejménû tfietina zastupite-

lÛ mûsta se rekrutuje z podnika-

telského prostfiedí a má moÏnost

do zámûrÛ mûsta aktivnû zasa-

hovat a ovlivÀovat je. Investiãní

zámûry mûsta, které zastupitelé

navrhují a schvalují, obsahují

projekty na budování a vylep‰e-

ní infrastruktury mûsta a prostfie-

dí ve mûstû. Na nejbliÏ‰ím zase-

dání rady mûsta vyzvu zastupite-

le k diskusi o problému a ke hle-

dání moÏností zlep‰ení podnika-

telského prostfiedí ve mûstû ze

strany mûsta. Zastupitelstvo pak

mÛÏe pfiijmout nové cíle, které

zájmy podnikatelÛ více naplní.

K druhé otázce:

Pfiedev‰ím nedostatek praktic-

k˘ch lékafiÛ je dlouho avizova-

nou hrozbou polistopadového

v˘voje v na‰em zdravotnictví ze

strany lékafiské vefiejnosti. Nyní

tato situace nastala. Skuteãností

je, Ïe praktick˘ch lékafiÛ je kri-

tick˘ nedostatek a jejich prÛmûr-

n˘ vûk (celorepublikovû 55 let)

a stávající podmínky, za jak˘ch

mÛÏe mlad˘ lékafi získat kvalifi-

kaci pro svoje pÛsobení v praxi,

dávají malou ‰anci na obrat

k lep‰ímu. Celorepublikovû se-

lhává systém zaji‰tûní poãtu,

sortimentu a kvality lékafiÛ do

praxe. Zdravotní poji‰Èovny sta-

novují poãet a v˘‰i úvazkÛ pro

lékafie v dané oblasti, a mûsto má

minimální ‰anci je ovlivnit. Stát

pak pfiíslu‰n˘mi zákony stano-

vuje ve‰keré podmínky a poÏa-

davky na lékafie a nemocniãní

zafiízení. Pravomoci mûst jsou

minimální a omezují se spí‰e jen

na poskytnutí bytu, prostor pro

ordinace, pfiípadnû lobování

u zdravotních poji‰Èoven na zfií-

zení pracovního úvazku.

V pfiípadû akutního nedostatku

pediatrÛ jsem situaci bezv˘sled-

nû projednával se dvûma lékafii,

ktefií by pro mûsto pfiipadali 

v úvahu. Nemûli o zahájení pra-

xe zájem, i kdyÏ je obvod mûsta

pro pediatra velice lukrativní

právû z dÛvodu nedostatku léka-

fiÛ, a tedy snadného získání po-

tfiebného poãtu dûtí. Krajsk˘ 

úfiad vyhlásil v˘bûrové fiízení na

obsazení místa pediatra ve mûstû

(je to zákonem daná povinnost).

Mûsto inzeruje po projednání

s krajsk˘m úfiadem v lékafiském

tisku okamÏitou nabídku bytu

a pomoc pfii zaji‰tûní ordinace

pro toho pediatra, kter˘ by zde

chtûl nastoupit. MnoÏství inzerá-

tÛ mûst a nemocnic hledajících

lékafie a stávající postup vlády

a snûmovny v fie‰ení problémÛ

zdravotnictví mû naplÀuje skep-

sí. Petr Klouda, starosta

Cena stoãného na rok 2009 se nezvy‰uje
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., pfiedloÏily radû mûsta k odsouhlasení návrh kalkulace ceny stoãného ve mûstû na rok 2009. Obsahem ná-

vrhu je ponechat stávající cenu stoãného i na rok 2009. Cena bez DPH je 18,65 Kã/m3, tj. 20,32 Kã/m3 vã. DPH. Návrh odsouhlasila rada

mûsta na svém zasedání 10. 11. 2008. MûS R˘mafiov

Ilustraãní foto: b˘valá ordinace dûtské lékafiky MUDr. Tatiany
Gvozdiakové
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Proã jsem si ho vybrala:
Svého kolegu Vladimíra Stanzela jsem si vy-

brala proto, Ïe ho povaÏuji za v˘borného 

uãitele, zajímavého ãlovûka s osobit˘m hu-

morem a velk˘m rozhledem a kamaráda, za

kter˘m mÛÏu zajít pro radu.

Jak˘ jsi byl student?
Podle toho na kterém typu ‰koly. Na stfiední

spí‰ vzorÀák, jakkoliv jsem se pár mûsícÛ

pfied maturitou zapletl do ‰ífiení pornografie

a fa‰ismu - alespoÀ tak interpretovala brun-

tálská expozitura StB fakt, Ïe nás nûkolik

pfiemluvilo kazetu doprovázející komentá-

fiem (tehdy pfievratné) diapozitivy Lennarta

Nilssona a Larse Hambergera zachycující

prenatální v˘voj lidského jedince a to, co

z nûj zÛstane po potratu. Na vysoké chvíli

bohém s del‰ími vlasy (i kdyÏ se to dnes zdá

b˘t neuvûfiitelné), cigaretou a sbírkou exi-

stenciální poezie pod paÏí, po listopadu 1989

opût vzorÀák pracující v akademickém sená-

tu pedagogické fakulty a posléze i celé

Univerzity Palackého na svûtl˘ch zítficích

na‰í akademie.

Vzpomene‰ si na nûjakou lumpárnu, kterou
jsi uãitelÛm provedl?
Na gymnáziu nás uãil chemickou technologii

externista - Ing. Bofiivoj Paliãka. Bylo to

vÏdy odpoledne a nám se nechtûlo sedût tak

dlouho ve ‰kole, takÏe kdyÏ jsem zjistil, Ïe 

uãitel nenosí hodinky, inicioval jsem posun

na‰ich chronometrÛ o 10 minut dopfiedu, po-

druhé dokonce o 15 minut. Panu inÏen˘rovi

jsme, kdyÏ se ptal, kolik minut zb˘vá do

konce hodiny, vysvûtlili, Ïe se ‰kolní hodiny

zpoÏìují, ãemuÏ ten dobr˘ muÏ uvûfiil a pou-

‰tûl nás dfiív. Jako technik ov‰em upozornil

‰kolníka, Ïe mu jdou hodiny ‰patnû, a tak byl

ná‰ podl˘ trik odhalen. Pfií‰tí hodinu uÏ si

Bofiivoj pfiinesl svÛj vlastní obrovsk˘ budík,

nás neminula za odmûnu písemka.

Vûnuje‰ se vlastní literární tvorbû?
S tou jsem na tom je‰tû hÛfi neÏ ty se svojí

v˘tvarnou. Básniãky chtûjí ãas a kontempla-

ci, obojího se mi momentálnû Ïalostnû nedo-

stává, takÏe jsem uÏ dlouhou dobu „na su-

chu“. Na‰tûstí jsem záhy pochopil, Ïe to, co

pí‰u, není poezie, ale jen básniãky, takÏe mû

to aÏ tak netrápí. Místo toho se vûnuji obãas-

nému recenzování, jsem tedy pfiesnû ten typ

dûlníka pera, na nûjÏ sedí údajn˘ v˘rok Karla

âapka, Ïe „kritik je ãlovûk, kter˘ pfiesnû ví,

jak by napsal knihu, kdyby to umûl“.

Studoval jsi v Olomouci, proã jsi tam nezÛ-
stal?
Mohl za to soubûh hned nûkolika faktorÛ -

pfiednû jsem v R˘mafiovû sehnal práci, kterou

jsem chtûl dûlat, tedy uãit na gymnáziu, také

jsem zdûdil rodinn˘ dÛm, v nûmÏ jsem i vy-

rÛstal, a v neposlední fiadû mám tenhle kraj

rád. Jakmile Jeseníky ãlovûka uhranou, uÏ se

jen tûÏko odchází, i kdyÏ Ïít tady trvale je nû-

kdy hodnû nároãné.

Vím o tobû, Ïe pracuje‰ v diakonii, ale v ãem
vlastnû spoãívá tvá práce?
Jsem jeden ze tfií ãlenÛ správní rady stfiedis-

ka a z titulu této funkce se spolupodílím na

rozhodování o jeho cílech a smûfiování, stej-

nû jako o sluÏbách, které poskytujeme. Pí‰u

prÛbûÏné a závûreãné zprávy k projektÛm, ji-

miÏ spolufinancujeme chod stfiediska, samo-

zfiejmû i nûkteré jednodu‰‰í projekty, jezdím

jednat na krajsk˘ úfiad, obãas napí‰u dopis,

podepí‰u nûjak˘ dÛleÏit˘ papír s razítkem,

ale hlavnû vafiím espreso paní fieditelce

StaÀkové a paní zástupkyni fieditelky Haber-

hauerové. To pr˘ mi jde ze v‰eho nejlíp.

KdyÏ jsi ãe‰tináfi, neodpustím si otázku: kte-
rou kníÏku má‰ zrovna rozeãtenou?
Musím se pfiiznat, Ïe jsem propadl ne‰varu,

kter˘ jsem dfiíve kritizoval - nemám rozeãte-

nu jen jednu knihu, ale rovnou nûkolik.

Dlouhodobû je to Kurz obecné lingvistiky
Ferdinanda de Saussure, kdyÏ se mi nedafií

nûco v práci, pak se po Cimrmanovû vzoru

„potrestám“ nikolivûk odepfiením si virÏinka

po obûdû, ale ãetbou ãásti nûjaké kapitoly.

Z prózy je to âas fízlÛ Ivana Kopeckého,

z poezie poslední sbírka ostravské básnífiky

Lydie Romanské Svlékání z rÛÏe a z dramatu

Odcházení Václava Havla.

A kdyby ses mohl na chvíli stát hrdinou nû-
které knihy, k˘m bys byl?
MoÏná doktorem Kostkou z Kunderova

Îertu, kter˘ je mi blízk˘ sv˘m vyznáním

i pochybnostmi. Nebo Birdym ze stejno-

jmenného románu Williama Whartona. Ale

nejradûji Obelixem, protoÏe tomu se i trochu

podobám. Jedl bych kaÀoury, fiímské vojáky

bych uãil létat a za kamaráda bych mûl maza-

ného Asterixe. U Toutatise! Co si lze pfiát víc!

Co ti v poslední dobû udûlalo radost?
Urãitû moje tfiída, septima, ale také koncert

Laca Decziho a Celuly New York v r˘ma-

fiovském jazzclubu. Byla to smr‰È energie

a ãiré muzikantské radosti. Souhra v‰ech ãtyfi

hudebníkÛ mû fascinovala, pfiitom nikde ani

stopa po exhibici, cílem byla hudba sama

a radost ze sdílení jejího pozitivního posel-

ství. Je skvûlé, Ïe i v „na‰em mûsteãku“ mÛ-

Ïeme vidût a hlavnû sly‰et svûtovou jazzo-

vou elitu.

Pfií‰tû: Vladimír Stanzel se bude ptát

Vlastimila Neãase.

·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.

Kamila H˘Ïová se ptá Vladimíra Stanzela

SdruÏení Jeseníky pfies hranici pfiipravilo
nejenom pro obyvatele JeseníkÛ originální
soutûÏ o pravé jesenické odmûny - víkendo-
v˘ pobyt v penzionu Haltmar na Ramzové
pro dvû osoby, nástûnn˘ kalendáfi Jeseníky
2009 nebo originální triãko s jesenick˘m
motivem.
KaÏd˘, kdo úspû‰nû dohraje jesenické pexe-
so, které je umístûno na www.kalendarjeseni-
ky.cz, objeví soutûÏní heslo. Po jeho zaslání

se dostane do losovacího osudí, ze kterého
vzejde 20. prosince vítûz jesenick˘ch odmûn.
Tereza Schreiberová, koordinátorka Jesení-
ky pfies hranici: „Ti, ktefií nechtûjí nechat nic
náhodû, si triãka nebo kalendáfie mohou ob-
jednat na telefonu 583 210 151 nebo na na-
‰ich webov˘ch stránkách www.kalendarjese-
niky.cz nebo www.trickajeseniky.cz.“

Tereza Schreiberová, 
koordinátorka sdruÏení Jeseníky pfies hranici

Pexesujte s Jeseníky o ceny
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·kolství

Motto: „Kdo nemiluje stromy, aÈ netvrdí, Ïe miluje ãlovûka.“  John Ruskin

Strom je pro vnímavého ãlovûka

Ïivoucí bytost, která si zaslouÏí

na‰i pozornost a kterou stojí za to

poznávat, vnímat a váÏit si jí.

Mezinárodní den stromÛ se slaví

jiÏ od 19. století a tento podzimní

svátek se ze Severní Ameriky

roz‰ífiil do celého svûta. Datum 

oslavy stromÛ je rÛzné. Ve stfied-

ní Evropû, a tedy i u nás, pfiipadá

tento den na 20. fiíjna, tedy na ob-

dobí, kdy u nás vût‰ina stromÛ

hraje v‰emi barvami.

Abychom blíÏe poznali stromy

kolem nás, ale také pomohli pfií-

rodû v˘sadbou nov˘ch dfievin,

zaãali jsme od fiíjna pracovat se

studenty na projektu Strom. Cel˘

projekt tematicky navazuje na

loÀské aktivity, kdy se problema-

tice stromÛ studenti vûnovali

v rámci samostatn˘ch student-

sk˘ch prací i soutûÏí. V nich se

zamûfiili napfi. na inventarizaci

stromÛ v R˘mafiovû a jeho okolí,

ve v˘tvarné v˘chovû zobrazovali

stromy rÛzn˘mi umûleck˘mi

technikami.

Studenti primy a kvinty v fiíjnu

2008 pomáhali pfii v˘sadbû no-

v˘ch stromkÛ a vytváfiení bylinné

zahrádky v rámci projektu man-

ÏelÛ Kfienkov˘ch z Obãanského

sdruÏení Stránské. Dne 31. fiíjna

se konal na Gymnáziu v R˘ma-

fiovû Den stromÛ. Projektu se 

úãastnily roãníky niÏ‰ího gymná-

zia - prima aÏ kvarta. Studenti

kvinty a sexty pomáhali pfii pfií-

pravû. Ve Flemmichovû zahradû

bylo pfiipraveno 20 stanovi‰È

s rÛzn˘mi úkoly. SoutûÏící si vy-

zkou‰eli poznávání stromÛ, urão-

vali poslepu nebo ãichem pfiírod-

niny, vyzkou‰eli si keltsk˘ horo-

skop, roztfiídili správnû odpadky,

poznávali hlasy ptákÛ, vyuÏili své

znalosti pfiírody a cizích jazykÛ

u cizojazyãného pexesa apod.

Kromû toho si také zastfiíleli a vy-

zkou‰eli lezeckou stûnu. Cel˘

projekt vyvrcholil vyhlá‰ením fo-

tografické soutûÏe Stromy kolem

vody, jejímiÏ organizátory byli

studenti biologického krouÏku.

V ãervnu 2008 se na‰e ‰kola pfii-

hlásila do soutûÏe Eko‰kola

v Moravskoslezském kraji, do níÏ

se zapojila vût‰ina vzdûlávacích

organizací na‰eho kraje, od ma-

tefisk˘ch po stfiední ‰koly.

Ve‰keré environmentální aktivity

na gymnáziu za uplynul˘ ‰kolní

rok byly Radou Moravskoslez-

ského kraje ocenûny Referenã-

ním listem za mimofiádné ekolo-

gické aktivity. Nejvût‰ího úspû-

chu jsme dosáhli vítûzstvím mezi

gymnázii v kraji a získáním titulu

Ekologická ‰kola Moravskoslez-

ského kraje. Pavlína DoleÏelová,
Marie Novotná

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Zdravotnick˘ kurz první pomoci na Gymnáziu R˘mafiov
Na silnicích, v domácnostech,

v zamûstnání, pfii sportu apod. se

stává nespoãet nehod a úrazÛ,

které mnohdy konãí smrtí nebo

doÏivotním poznamenáním po-

stiÏeného. âasto staãí nepatrn˘

a nenároãn˘ úkon k tomu, aby se

zabránilo smrti ãlovûka.

KaÏd˘ z nás se mÛÏe kdykoliv
dostat do situace, ve které bude
potfiebovat, nebo dokonce sám
poskytovat první pomoc.
Do pfiíjezdu záchranné sluÏby je

obãan povinen poskytnout první

pomoc dle sv˘ch moÏností

a schopností. Neposkytnutí první

pomoci je trestn˘m ãinem. ¤ada

lidí ale z dÛvodu nedostatku zna-

lostí nedokáÏe tyto v podstatû

jednoduché úkony zvládnout.

Na Gymnáziu R˘mafiov proto

probûhl dvacetihodinov˘ zdra-

votnick˘ kurz první pomoci.

Úãastnilo se ho deset studentÛ

gymnázia. Studenti se nauãili ne-

jen teoreticky, ale hlavnû praktic-

ky zvládat zásady pfiedlékafiské

první pomoci. Ve vût‰ím rozsahu

byly procviãovány obvazové

techniky a poskytnutí první po-

moci pfiedev‰ím v improvizova-

n˘ch podmínkách. Kurz byl za-

konãen teoretickou i praktickou

zkou‰kou. Úãastníci získali 

osvûdãení o absolvování zdravot-

nického kurzu. Marie Novotná

Na‰e náv‰tûva Ozimku
JiÏ v ãervnu, kdy nás nav‰tívily

dûti ze základní ‰koly z polského

Ozimku, jsme vûdûli, Ïe se chystá

podzimní pozvání také pro nás,

a ten den nastal 10. fiíjna. Vyrazili

jsme na dvoudenní v˘let za hrani-

ce na‰í republiky. Tentokrát se zú-

ãastnily hlavnû dûti z pát˘ch

a ‰est˘ch roãníkÛ (s ohledem na

vûk na‰ich hostitelÛ).

Cesta byla pfiíjemná, také proto,

Ïe se k na‰í dvacetiãlenné skupin-

ce pfiidali studenti Stfiední ‰koly,

ktefií rovnûÏ mají v Ozimku svou

partnerskou ‰kolu a mûli stejnou

cestu. V pátek v poledne jsme te-

dy byli na místû a na‰e první za-

stávka byla v nadlesnictví u Opo-

le, kde dûti sluply grilované klo-

básky a podívaly se na zajímav˘

film o polské pfiírodû. Také jsme

absolvovali malou pfiedná‰ku

i s ukázkami, lesníci jsou tam vy-

baveni pro tyto pfiíleÏitosti vel-

k˘m mnoÏstvím zajímav˘ch ex-

ponátÛ - kusy zkamenûl˘ch dfiev,

vycpan˘mi ptáky a drobn˘mi sav-

ci, kÛrovci (pouze neÏiv˘mi kous-

ky ve skle), ale tfieba i rÛzn˘mi

druhy pastí, které byly zabaveny

pytlákÛm. Ale brzy jsme se louãi-

li, protoÏe nás v Ozimku pfied ‰ko-

lou ãekali na‰i kamarádi. A ti se na

nás pfiipravili. Pfiivezli pro nás svá

druhá kola, takÏe vût‰ina z nás po

pfiivítání nasedla na kola a vyrazi-

la smûr Krasiejow. Ti, co si ne-

troufli na tuto malou cyklov˘pra-

vu, dopravili se na místo Gimbu-

sem, jehoÏ fiidiã má i druhou

funkci - a tou je d˘dÏej. V domác-

kém prostfiedí penzionu u paní

Lydie jsme poobûdvali a pak uÏ to

byl jen kousek na rozsáhlá nale-

zi‰tû zkamenûl˘ch pozÛstatkÛ

z dob, kdy na‰i planetu ob˘vali

dinosaufii.

A uÏ se jelo zpût do Ozimku, kde

jsme v tûlocviãnû bojovali o po-

hár v dívãí kopané. Boje to byly

líté a po ãestné prohfie, ani nám to

moc nenandali, jen 4:1, jsme jeli

do místa na‰eho ubytování, mimo-

chodem moc hezkého pfiírodního

areálu v blízkosti jezera, kde jsme

po vydatné veãefii mûli disko, a to

bylo jedním slovem - super! Jen

dûtem se zdálo moc krátké.

Druh˘ den zaãal snídaní v anglic-

kém duchu a pak jsme se pfiemís-

tili na ekofarmu s názvem Jablo-

Àov˘ sad, coÏ nebylo od vûci,

protoÏe místní rodinka farmáfiÛ

zásobí sv˘m skvûl˘m mo‰tem

domácí v˘roby celé ‰iré okolí.

Taky jsme dostali ochutnat! Lí-

bila se nám i ãerná vietnamská

prasátka, která jsou na farmû cho-

vána v pomûrnû velkém mnoÏ-

ství, a jak jsme zjistili, milují

chroupat d˘nû! I zde dûti ãekala

malá pfiedná‰ka a poté plnûní roz-

liãn˘ch úkolÛ na téma rozdílÛ

mezi „klasick˘m“ zemûdûlstvím

a ekofarmou. Na závûr dûti pre-

zentovaly v˘sledky sv˘ch bádání,

a protoÏe pracovaly ve skupin-

kách s mezinárodním sloÏením,

uÏ mû jako tlumoãníka ani moc

nepotfiebovaly! Nakonec jsme

je‰tû opût slupli klobásku grilova-

nou venku na ohni (zfiejmû krajo-

v˘ zvyk) a odjeli jsme na bazén

do Opole.

Bylo to bezva, tobogán, sauna

a rozmanité vodní radovánky, ur-

ãitû bychom to vydrÏeli i déle, ale

program byl pomûrnû nabit˘ a nás

uÏ ãekal obûd v egyptské restaura-

ci s názvem Pyramida, která mûla

nejen pyramidální stfiechu, sirky

v mal˘ch pyramidkách, ale vy-

znaãovala se i obrovsk˘mi porce-

mi (stafií EgypÈané museli b˘t

dobfií jedlíci) a navíc byl ke kaÏdé

porci servírován i chléb pita.

A protoÏe ãas byl neúprosn˘, mu-

seli jsme se v‰ichni vrátit do

Ozimku, kde jsme se pfied ‰kolou

rozlouãili s na‰imi nov˘mi kama-

rády. Probûhly poslední rychlé

v˘mûny adres, emailÛ a telefon-

ních ãísel a pak uÏ jsme si jen za-

mávali.

I tentokrát bylo na‰e setkání moc

hezké a milé, dûti byly hodné 

a opravdu nám ostudu nedûlaly.

Na tomto místû chci podûkovat

i v‰em, ktefií jakoukoliv mûrou

pfiispûli ke zdárnému prÛbûhu ce-

lé akce, v˘ãet by byl dlouh˘, tak-

Ïe alespoÀ: mûstskému úfiadu za

super dárky pro holky a kluky

z Polska - baseballové ãepice se

znakem mûsta mûly u dûtí 

úspûch; na‰í ‰kole, Ïe nám zapla-

tila dopravu a nutné v˘daje a v‰e-

moÏnû nás podpofiila; tfiídním za

pomoc pfii organizování, p. uã.

Pavle Sekaninové, která na‰i v˘-

pravu doprovázela, fiidiãi p. Pe-

tríkovi, kter˘ bravurnû zvládal

manévrování na‰ím pohodln˘m

megabusem na nûkter˘ch ponû-

kud uÏ‰ích cestách a nikdy ne-

ztratil dobrou náladu, rodiãÛm za

dÛvûru a hlavnû na‰im hostite-

lÛm za vzornou péãi, pestr˘ pro-

gram, vlídné pfiijetí a dal‰í krásné

setkání! Petra MíÏováDinopark Krasiejow - paleontologick˘ pavilon

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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V kÛÏi ... vojenského pilota

aneb Kde oblaka rychleji neÏ kde jinde plují
Motto: Nikdy nejsme natolik dospûlí, abychom nemohli mít dûtské sny.
Nadpis této reportáÏe by také mohl znít Ze

Ïhnoucího pekla r˘mafiovské v˘topny aÏ pfied

bránu V‰emohoucího. V pfiedminulém vydá-

ní jsme totiÏ v reportáÏi nahlédli do rozpále-

n˘ch kotlÛ r˘mafiovské kotelny, dne‰ní repor-

táÏ nás „vynese“ mnohem, mnohem v˘‰.

Témûfi aÏ tam, kde by se ãlovûk mohl do-

tknout hvûzd, kde se snoubí den s nocí a tep-

loty se pohybují kolem mínus padesáti. S r˘-

mafiovsk˘m vojensk˘m pilotem podplukov-

níkem Ing. Petrem Hromkem a vojenskou stí-

haãkou zamífiíme do oblak a dovíme se, jak

chutná chleba vojenského stíhacího pilota.

Éra letectví z hlediska historie není zase tak

mladá, jak by se mohlo zdát. Touha lidstva

létat se projevila uÏ v âínû 6. století, kdy

jsou zaznamenány první pokusy létat na ‰ar-

kanech (dracích pohánûn˘ch proudûním vût-

ru). První let kluzákem pfiedvedl Abbas Ibn

Firnas v Andalusii v 9. století. Sen Leonarda

da Vinciho o létání je moÏné najít ve více-

r˘ch jeho dílech, ale sám da Vinci se o to ni-

kdy nepokusil. První váÏné pokusy se kona-

ly v Evropû 18. století s horkovzdu‰n˘mi ba-

lony (1783), kluzáky (Otto Lilienthal, 1891)

a letadly s vlastním pohonem (Bratfii Wrigh-

tové, 1903).

Sen lidí o létání vze‰el z pozorování ptákÛ

a byl zobrazen v rÛzn˘ch m˘tech (napfiíklad

m˘tus o Daidalovi a Ikarovi v fiecké mytolo-

gii nebo bájn˘ létající stroj Vimana v Rámá-

janû). První pokusy spoãívaly vût‰inou

v tom, Ïe si lidé pfiipevnili kfiídla a imitovali

ptáky (Daidalos a jeho kfiídla z per a vosku).

Pokusy napodobit ptáky pfiipojením kfiídel

pokraãovaly aÏ do 17. století. První kluzáky

byly kontrolovány pohybem tûla pilota

(Lilienthal) nebo zkroucením kfiídel (Wrigh-

tové). Od té doby se konstruktéfii letadel po-

kou‰ejí o vût‰í rychlost, vzdálenost, vy‰‰í

v˘‰ku a lep‰í kontrolovatelnost letÛ. Vynález

letadla ovlivnil seznam dÛleÏit˘ch faktorÛ,

jejich motory se staly lehãími a efektivnûj‰í-

mi, od parního pohonu Clémenta Adera aÏ

po pístové, proudové a raketové motory.

PÛvodní konstrukce byly vyrobeny z plátna

nebo dfieva, pozdûji z hliníku a ze sloÏen˘ch

materiálÛ.

odpovûì
S Petrem Hromkem vyráÏíme

z R˘mafiova je‰tû pfied rozednû-

ním. Máme pfied sebou dlouhou

cestu na vojenské leti‰tû v Par-

dubicích, kde nás budou oãekávat

v osm ráno. Cesta ubíhá pomûrnû

rychle, ale pfiedpovûì poãasí není

pro piloty zrovna pfiíznivá. Nára-

zovit˘ vítr dosahující velké rych-

losti zfiejmû neumoÏní start pro

v˘cvikové lety. Cestou míjíme

pfievrácen˘ vlek kamionu, kter˘

byl pro vichr prohánûjící se otev-

fienou planinou doslova krabiã-

kou od zápalek. Tvofií se kolony,

pfiijíÏdí tûÏká technika a hasiãi,

policisté fiídí dopravu kyvadlovû.

Za chvíli se rozjíÏdíme. Hfiebeã-

sk˘ tunel je uzavfien. Dal‰í zdrÏe-

ní. Musíme jet po staré cestû táh-

l˘mi serpentinami za funícími ka-

miony. Koneãnû rovina a ‰iroká

silnice, která nás vede pfies malé

vesniãky a mûsta aÏ do Pardubic.

ProjíÏdíme kolem dostihového

závodi‰tû a za chvíli stavíme pfied

branou s nápisem Vojenské leti‰tû

Pardubice. Dozorãí na bránû salu-

tuje a pou‰tí nás dovnitfi. Po chví-

li zastavujeme na malém parko-

vi‰ti. UÏ z dálky je sly‰et buráce-

jící fiev proudov˘ch letounÛ.

Opodál se krãí nízká budova.

„Tak a jsme na místû. PÛjdeme
dovnitfi, ukáÏu vám nejdfiíve bu-
dovu v˘‰kového vybavení a brí-
fingovou místnost pro piloty.
Nevím, jaké je nahofie poãasí,
podle toho si stanovíme pro-
gram,“ informuje mû mÛj prÛ-

vodce podplukovník Petr Hro-

mek. Vcházíme dovnitfi. Útulná

a teplá místnost, modernû vyba-

vená, pohodlná kfiesla, na kter˘ch

sedí a debatuje nûkolik letcÛ.

V‰ude kolem na stûnách mapy

s nejrÛznûj‰ími kruÏnicemi, ãara-

mi a ãísly. Kam se ãlovûk podívá,

samá ãísla a písmena. Pfiipadám

si jako v nûjakém matematickém

institutu.

„Tady se piloti pfiipravují na let.
ObdrÏí zde v‰echny pfiedletové
údaje, o stavu poãasí, které mÛÏe
nûjak˘m zpÛsobem ovlivnit let,
jak˘ vzdu‰n˘ prostor máme k dis-

pozici, jelikoÏ nejsme jediní uÏi-
vatelé prostoru nad âeskou re-
publikou, záloÏní leti‰tû pro pfií-
pad, Ïe by se zhor‰ilo poãasí ãi se
vyskytla nepfiedvídatelná udá-
lost,“ zasvûcuje mû do tajÛ kfii-

vek a ãísel pilot Petr Hromek,

kter˘ dále ukazuje na jednotli-

v˘ch mapách rozdûlení vzdu‰né-

ho prostoru nad âeskou republi-

kou. Je zde vzdu‰n˘ prostor nejen

pro civilní dopravu, ale i pro vo-

jenské v˘cvikové mise. Vidím na

mapû, Ïe jeden z vût‰ích vzdu‰-

n˘ch prostorÛ zasahuje i nad

R˘mafiov a Jeseníky. Visí zde ta-

ké podrobná mapa pardubického

leti‰tû. Dovídám se, Ïe dráha mû-

fií 2,5 kilometru a mohou zde pfii-

stávat i velká dopravní letadla.

Pfiistálo tady i jedno z nejvût‰ích

letadel na svûtû, rusk˘ Ruslan,

a pfiistávají tady i na‰e nejmoder-

nûj‰í bojové stíhaãky JAS39

Gripen, jejichÏ domovsk˘m leti‰-

tûm je âáslav.

KaÏdé leti‰tû má svoji meteorolo-

gickou stanici s obsluhou, která

pfiedává s pfiedstihem hlá‰ení

o tom, jak se bude poãasí v prÛ-

bûhu nûkolika hodin vyvíjet.

Vidím, Ïe k tomu slouÏí také data

z intranetu, která pfiená‰í na pro-

jekãní plátno dataprojektor pfiímo

v brífingové místnosti. A nejen

meteorologická pfiedpovûì je pro

piloty dÛleÏitá. „Stejnû dÛleÏitá
je také biologická ochrana leti‰tû
a informace ornitologÛ o tahu
ptákÛ. Pfii pla‰ení nám velmi po-
máhají sokolníci se sv˘mi cviãe-
n˘mi dravci. Je velmi nepfiíjemné
a samozfiejmû i nebezpeãné, kdyÏ
se letadlo stfietne s nûjak˘m ptá-
kem. MÛÏe dojít k proraÏení kabi-
ny, pfiípadnû zranûní pilota nebo
nasátí opefience do motoru,
v hor‰ím pfiípadû mÛÏe dojít k vy-
sazení motoru. Dnes, pokud to
povûtrnostní podmínky dovolí,
budu létat jen v okolí Pardubic.
Jeden prostor je tady smûrem na
sever a pak je‰tû tady, ten je tro-
chu vût‰í,“ popisuje podplukov-

ník Hromek prostor na mapû.

Zku‰en˘ pilot usedl poprvé za fií-
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dící páku vûtronû Blaník, kdyÏ

mu bylo patnáct, v Aeroklubu Kr-

nov. Následovaly lety s prvním

vrtulov˘m letounem „zet ãtyfii-

cetdvojkou“. „Vojnu jsem absol-
voval v Ko‰icích na Vysoké vojen-
ské letecké ‰kole, kde jsem také
zaãal lítat s L-29 Delfín, potom
s L-39 Albatros. Ve ãtvrtém roãní-
ku nás pfiestûhovali do Pfierova
a tam jsem zaãal pilotovat Mig-
21, pak jsem ode‰el do âesk˘ch
Budûjovic, kde jsem lítal nejdfiíve
s jinou modifikací Mig-21 a po
tfiech letech aÏ do roku 1998 jsem
pilotoval Mig-23. Odtud jsem byl
vyslán na leteckou univerzitu do
Ameriky. Po ukonãení studia mi
byla nabídnuta práce na americ-
ké letecké základnû a velitelství
NATO v nûmeckém Ramsteinu,
kde jsem pÛsobil ãtyfii roky. Po
návratu do âR jsem nastoupil na
velitelství spoleãn˘ch sil do
Olomouce, kde jsem dodnes,“ po-

pisuje svou Ïivotní dráhu pilot

Petr Hromek, kter˘ v souãasné

dobû vykonává funkci náãelníka

oddûlení letectva, a jak na sebe

prozradil, od prosince jej ãeká

pov˘‰ení do hodnosti plukovníka

a ustanovení do funkce zástupce

velitele vzdu‰n˘ch sil armády

âeské republiky. „Vzdu‰né síly
zahrnují celkem ‰est útvarÛ - zá-
kladny letectva v âáslavi, Námû-
‰ti nad Oslavou, Pfierovû, Kbelí-
ch, raketové vojsko ve Strakoni-
cích a brigádu velení a fiízení ve
Staré Boleslavi, která se stará
o zabezpeãení navádûní letounÛ
nad cel˘m územím âR, k té patfií
je‰tû vojenská oblast, která koor-
dinuje lety vojensk˘ch a civilních
letounÛ, a ta je v Praze,“ doplÀu-

je Petr Hromek a vybízí mû k ná-

v‰tûvû místnosti, kde je vyhodno-

covací zafiízení. Cestou je‰tû

vzná‰ím dotaz, kde byl se stíhaã-

kou nejdále. Dostává se mi odpo-

vûdi: „Letûli jsme pfied dvûma le-
ty spoleãnû s gripeny do ·védska

na stfielby, to bylo tûsnû za polár-
ním kruhem.“
Pfiicházíme do místnosti, na stole

jsou vedle sebe umístûny tfii mo-

nitory, na kter˘ch se právû zobra-

zuje prÛbûh letu podplukovníka

Hromka. Pfiipomíná to leteck˘ si-

mulátor z nûjaké poãítaãové hry.

„KaÏdé letadlo má záznamové
zafiízení. Jedná se v podstatû
o havarijní zapisovaã - známou
ãernou skfiíÀku, která zaznamená
cel˘ mÛj prÛbûh letu. Je to v˘bor-
ná vûc nejen pro zaãínajícího pi-
lota, ale pfiedev‰ím pro jeho in-
struktora. Toto zafiízení odhalí
v‰echny mé manévry, napfiíklad
zda jsem letûl pfiesnû nad dan˘m
prostorem. Tûch hodnot je asi nû-
co kolem stovky. Na monitoru teì
mÛÏeme vidût rychlost, v˘‰ku,
otáãky motoru, pfietíÏení, dokonce
i mapu s obcemi, nad kter˘mi
jsem pfielétával. Pilot si nemÛÏe
nahofie dûlat, co chce, má nad se-
bou dokonalou kontrolu. Zázna-
my jsou archivovány po urãitou
dobu a není problém je znovu do-
hledat,“ informuje mû mÛj vojen-

sk˘ prÛvodce. Îasnu nad dokona-

lou technologickou vymoÏeností.

Opodál stojící kolega pilot s úsmû-

vem dodává: „¤íkáme tomu nej-
dokonalej‰í ‘práskaã’ na palu-
bû.“ Pfiecházíme do dal‰í míst-

nosti, kde je na nûkolika vû‰ácích

rozmístûna speciální v˘‰ková v˘-

stroj a pfiilby letcÛ s d˘chacími

pfiístroji. Podplukovník Hromek

vytahuje z vojenské kombinézy

men‰í ti‰tûn˘ bloãek se slovy:

„Tady mám je‰tû podrobn˘ se-
znam zvlá‰tních pfiípadÛ, které se
mohou za letu stát a které musí
znát kaÏd˘ pilot nazpamûÈ. MÛÏe
dojít napfiíklad k vysazení hlavní-
ho nebo záloÏního dynama nebo
k poklesu tlaku paliva ãi tlaku ole-
je, je potfieba vûdût jak nouzovû
pfiistát, jak vyfie‰it poÏár motoru
nebo letounu a mnoho dal‰ích ne-
pfiedvídan˘ch událostí.“

Dovídáme se, Ïe cviãn˘ let pod-

plukovníka Hromka bude kvÛli

nepfiíznivému poãasí opoÏdûn.

Máme tedy je‰tû nûjakou chvíli

na to, abychom pokraãovali v ex-

kurzi po budovû v˘‰kového vy-

bavení a podíváme se také na fií-

dící vûÏ. Hlavním cílem vojen-

ského leti‰tû v Pardubicích je v˘-

cvik mlad˘ch vojensk˘ch pilotÛ

a k tomu útvar vyuÏívá státní

podnik - Centrum leteckého v˘-

cviku. V místnosti s leteckou v˘-

strojí, kde se právû nacházíme, je

umístûn katapultovací trenaÏér,

kter˘ slouÏí k nácviku nouzov˘ch

postupÛ. Je to velmi dÛmyslné

zafiízení, které mÛÏe pilotovi za-

chránit Ïivot právû pfii události,

kterou uÏ nemÛÏe podle Ïádn˘ch

tabulek ovlivnit ani vyfie‰it.

„Pokud pilot vyhodnotí situaci
jako kritickou a s letadlem by ne-
mohl v Ïádném pfiípadû ani nou-
zovû pfiistát, k tomu úãelu slouÏí
právû toto zafiízení, které je ji‰tû-
no nûkolika systémy. Tady jsou
páky na nouzové odhození kabi-
ny. Po zataÏení tûchto dvou madel
se aktivuje mal˘ raketov˘ motor,
jenÏ vystfielí sedaãku za necelou
vtefiinu stfiemhlav vzhÛru, tady je
padák pro samotnou sedaãku,
pod kterou je navíc umístûna nou-
zová dávka s potravinami, bater-
kou, signalizaãním zafiízením
a dal‰ími vûcmi pro pfieÏití.
DÛleÏité je správné nastavení vá-
hy pilota. Letadlo se musí v tako-
vém pfiípadû nasmûrovat do neo-
bydlené oblasti, které jsou pro ty-
to úãely pfiedem stanoveny.
A zpravidla se vypíná autopilot
a motor. Taky záleÏí na tom, v ja-
ké v˘‰ce se pilot katapultuje. Jiné
je to v tisíci metrech a jiné v 10 ki-
lometrech, kde je teplota mínus
padesát stupÀÛ. Na‰tûstí jsem toto
zafiízení nemusel nikdy pouÏít,“
fiíká s úsmûvem Petr Hromek.

Právû pfiicházejí piloti, ktefií se

vrátili z cviãného letu. „Poãasí je

tam znaãnû promûnlivé, kolem
tûch 300 metrÛ je to proloÏen˘,
ale od tûch 8 tisíc zaãíná silná ná-
mraza, eroplán se ti obalí ledem
a pak to z toho lítá po kusech. Jen
jsem koukal na motor, aby tam
nûco nevlítlo,“ informuje Petra

Hromka kolega pilot, kter˘ pfied

chvílí pfiistál. „Napi‰ 50 minut le-
tu, podmínky 400-2, v‰echno za
IFRu a mraky 30 minut,“ pfiedá-

vají si informace leteckou termi-

nologií piloti.

Je tohle povolání nebezpeãné?

vzná‰ím dotaz na svého prÛvod-

ce. „Myslím, Ïe nebezpeãnûj‰í je
jezdit po D jedniãce, kde ãlovûk
mÛÏe potkat fiadu neukáznûn˘ch
fiidiãÛ. Letectví má jasná pravi-
dla, která v‰ichni dodrÏují.“ Pi-

loti musí kaÏd˘ rok absolvovat

zdravotní prohlídku v Ústavu le-

teckého zdravotnictví. Je to jedi-

né zdravotní zafiízení v republice,

které je urãeno v˘hradnû pro let-

ce. Vojen‰tí piloti odcházejí do

dÛchodu v 55 letech. „U vojen-
sk˘ch pilotÛ dochází k vût‰ímu
opotfiebení organismu, pfii letu
máme pfietíÏení kolem 5 - 6 G,
u gripenÛ dokonce aÏ 8 G. Aby se
ãásteãnû zamezilo zdravotním
problémÛm, které by mohly nastat
v dÛsledku pfietíÏení, k tomu nám
slouÏí speciální kalhoty se vzdu-
chov˘mi pol‰táfii. âím je vût‰í
pfietíÏení, tím více je do tûchto pol-
‰táfiÛ vhánûn vzduch, aby nedo‰lo
k nadmûrnému mûstnání krve
v organismu smûrem dolÛ. Mohlo
b˘t dojít i ke ztrátû vûdomí,“ in-

formuje mû a zároveÀ názornû

pfiedvádí doplnûk své v˘stroje v˘-

cvikov˘ pilot a dodává, Ïe piloti

musí mít dobfie vytrénované sva-

ly, zejména v oblasti krãní pátefie,

kde pÛsobí pfietíÏení snad nejzna-

telnûji. Jednou za rok musí letci

také absolvovat pfiezkou‰ení z tû-

lov˘chovy a v˘cvik v pfieÏití.

Mífiíme na fiídící vûÏ. Musíme

pfiekonat dvû vstupní hradla, kte-
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rá snímají kamery. Zabezpeãení

vstupu je dokonalé a nikdo nepo-

volan˘ se dovnitfi nedostane. Na

vûÏi slouÏí tfii dispeãefii. Jeden fií-

dí provoz pouze vizuálním kon-

taktem do vzdálenosti asi 5 km,

druh˘ sleduje leteck˘ provoz na

radaru ve vymezené cviãné ob-

lasti vzdu‰ného prostoru a také

polohu jednotliv˘ch letadel a fiídí

pfiípadnou dekonflikci, pokud by

dvû letadla mûla napfiíklad stej-

nou v˘‰ku a blíÏila se proti sobû.

A tfietí dispeãer pomáhá pfii pfii-

stávacím manévru asi 20 kilomet-

rÛ pfied leti‰tûm zejména pfii ‰pat-

né viditelnosti nebo velké oblaã-

nosti. V místnosti je vût‰í poãet

monitorÛ, na kter˘ch je snímán

obraz primárního a sekundárního

radaru. Na monitoru vidí dispeãer

provoz nad celou republikou

vãetnû civilního sektoru, na jiném

monitoru men‰í ãást vzdu‰ného

prostoru, napfiíklad Pardubice.

Pohybují se zde malé teãky - leta-

dla a podle jejich ãísel na monito-

ru je moÏné zjistit, kam které le-

tadlo mífií, jakou má rychlost,

v jaké letové hladinû se pohybuje

a kdo jej pilotuje. „Tady nám letí
napfiíklad Boeing 737, na moni-
toru vidím jeho vstup do republi-
ky a místo, kde republiku opustí.
Tady vidíme zase tfii vrtulníky Mi-
24, které se vracejí z praÏské vo-
jenské pfiehlídky do Námû‰ti,“ in-

formuje o dûní na monitorech

hlavní dispeãer na fiídící vûÏi.

Z vûÏe máme dobr˘ rozhled na

celé leti‰tû. Vzadu jsou odstavena

letadla a mezi nimi dominuje

vládní speciál Airbus A-319CJ,

kter˘ pfiepravuje na‰e ústavní ãi-

nitele do vzdálenûj‰ích míst.

MÛj prÛvodce dostává pokyn, Ïe

mÛÏe odstartovat. VyráÏíme pro

leteckou v˘stroj a pak rovnou na

stojánku, kde ãekají tfii stíhaãky

Albatros L-39. Procházíme ko-

lem ULÛ, coÏ ve zkratce zname-

ná úkryt letadla. Jedná se o velké

podzemní hangáry, kde jsou od-

staveny letouny. InÏen˘rsko-le-

tecká sluÏba jiÏ provedla poslední

dÛkladné kontroly strojÛ. Piloti si

naposledy upravují v˘stroj, ob-

cházejí letoun a kontrolují dÛleÏi-

té ãásti stíhaãky. Po mal˘ch

schÛdcích, dÛmyslnû ukryt˘ch

v boku trupu, vystupují do kabi-

ny. „Za chvíli se jiÏ neusly‰íme,
takÏe se rozlouãíme. Potom si
stoupnûte stranou, hlavnû ne za
letadlo, a pozor na hluk,“ dostá-

vá se mi posledních pokynÛ pfied

startem od mého prÛvodce, kter˘

v mÏiku mizí i se sv˘m kolegou

v kokpitu. Následuje nûkolikaná-

sobná kontrola uvnitfi letounu

pfied nahozením motoru. „Nej-
dfiíve si musím zapnout v‰echny
upínací pásy a hadiãky kyslíku,
napojím kalhoty proti pfietíÏení,
zapnu radiostanici, upravím si
sedadlo, sefiídím váhu a v˘‰ku
a zapínám v‰echny spínaãe.
Spínaã baterie, rádio, abych na-
vázal kontakt s fiídící vûÏí, kdyÏ
dostanu povolení ke spou‰tûní,
zapínám motor. První spínaã akti-

vuje ãerpadlo dodávající palivo,
zapínám turbo spou‰tûã, kter˘ by
mûl nabûhnout do 25 vtefiin, dále
stopky, zapínám tlaãítko startová-
ní motoru, znovu stopky, a za
5 vtefiin pfiesouvám plynovou pá-
ku do polohy volnobûh. Cel˘ pro-
ces spou‰tûní pak jiÏ probíhá au-
tomaticky, já jej pouze kontroluji
na pfiístrojích. Sleduji otáãky mo-
toru, tlak oleje, paliva a teplotu
v˘stupních plynÛ. Do 40 vtefiin by
mûl motor nabûhnout na volno-
bûÏné otáãky, nechám si zavfiít
kabinu technikem a musím ji her-
meticky uzavfiít. A zaãínám zapí-
nat v‰echny spínaãe systému po-
tfiebné k letu - generátory, hori-
zont, rádiové vybavení, mûniãe,
bez kter˘ch by rádia nefungovala,
dále navigaãní pfiístroje, klimati-

zace, odpovídaã - sekundární ra-
darovou informaci, znovu prove-
du kontrolu motoru a systémÛ,
zapnu GPS navigaci, zkontroluji
kompas, nastavím v˘‰ku, abych
vynuloval v‰echny parametry,
a zaãínám provádût kontrolu mo-
toru. Vyjedu s otáãkami asi na
70 %, provedu opût kontrolu tep-
lot a tlakÛ, vysouvám zku‰ebnû
klapky a technik mi venku ukazu-
je jejich startovací a pfiistávací
polohu, v‰echno kontroluji na
pfiístrojích. Pak provedu kontrolu
brzdících ‰títÛ, zapínám vyhfiívá-
ní barometrick˘ch trubic na kfiíd-
lech, s motorem opût klesnu na
volnobûÏné otáãky. Po v‰ech pro-
veden˘ch úkonech dávám pokyn
fiídící vûÏi a technikovi, Ïe je v‰e
v pofiádku. Ten odstraní klíny
zpod kol a poté, co mi on i vûÏ dá
pokyn, Ïe mohu pojíÏdût, rozjedu
se na dva metry a je‰tû vyzkou‰ím
brzdy. Teprve pak popojedu pfied
dal‰í dva techniky, ktefií provedou
opût fyzickou i vizuální kontrolu
letounu, a pak teprve mohu pojíÏ-
dût na vzletovou a pfiistávací drá-
hu, kterou mi pfiidûlí fiídící vûÏ,“
podává vyãerpávající informace

o pfiedletové kontrole podplukov-

ník Petr Hromek, kter˘ má nalé-

táno jiÏ 1600 hodin.

V prÛbûhu na‰í reportáÏe jsem se

je‰tû dovûdûl, Ïe vzletová rych-

lost letounu Albatros L-39 je 250

kilometrÛ a maximální rychlost je

910 kilometrÛ za hodinu, maxi-

mální v˘‰ka, do které je tato stí-

haãka schopna vystoupat, je 12 ki-

lometrÛ neboli 40 tisíc meziná-

rodnû uznávan˘ch fítÛ (stop =

anglicky feet). Kontrola systémÛ,

motoru a v‰ech pfiístrojÛ byla 

ukonãena. Leteck˘ mechanik od-

stranil klíny, stíhaãka se pohnula

kupfiedu. Brzdy - fungují. VûÏ dá-

vá pokyn k pojíÏdûní po dráze.

Nesly‰ím vlastní hlas. TûÏk˘ stroj

po poslední kontrole dvou me-

chanikÛ roluje na start a po chvíli

se s obrovsk˘m duniv˘m racho-

tem pozvolna a s lehkou elegancí

zvedá od zemû, pfiekonává zem-

skou pfiitaÏlivost. Podvozek se

zasouvá do nitra letounu a já se

dívám, jak se mi mÛj prÛvodce

vzdaluje. Z letounu se stává té-

mûfi neznatelná teãka na modro-

‰edé obloze, aÏ zmizí docela.

Najednou si uvûdomuji, jak si

ãlovûk dokázal podmanit pfiírodu

a vyuÏil v‰ech fyzick˘ch zákoni-

tostí ve svÛj prospûch. Tak tedy:

dobr˘ let a ‰Èastn˘ návrat na ze-

mi! JiKo

(Dûkuji podplukovníku Ing. Petru
Hromkovi a velitelství pardubic-
kého vojenského leti‰tû za to, Ïe
mohla tato reportáÏ vzniknout.)
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Policie si posvítila
na alkohol

u mladistv˘ch
V noci z pátku 24. na sobotu 

25. fiíjna probûhla v R˘mafiovû

bezpeãnostní akce zamûfiená na

kontrolu zákazu podávání alko-

holick˘ch nápojÛ mládeÏi v ba-

rech a restauracích. Této akce se

zúãastnilo osm policistÛ, dva

mûst‰tí stráÏníci a sociální pra-

covnice, ktefií zkontrolovali cel-

kem ãtyfii restaurace. V jedné

z nich policisté zjistili u ‰esti

mlad˘ch lidí poÏití alkoholu.

Nejvy‰‰í namûfiená hodnota do-

sáhla v˘‰e 1,85 promile alkoho-

lu v dechu. Tyto pfiípady budou

fie‰eny jako pfiestupky. Policisté

bezpeãnostní akci zopakovali 

7. - 8. listopadu. Zkontrolovali 

12 restaurací a barÛ v R˘mafiovû

a Horním Mûstû a u pûti mladist-

v˘ch zjistili poÏití alkoholu.

V restauraci Erna navíc odhalili

mladíka pod vlivem pervitinu.

V podobn˘ch akcích bude policie

v pfií‰tích mûsících pokraãovat.

V RyÏovi‰ti
na‰li chemikálie

V pondûlí 27. fiíjna oznámila

41letá Ïena policistÛm z Bfii-

dliãné, Ïe její 10let˘ syn nalezl

v areálu firmy v RyÏovi‰ti nûja-

ké chemikálie. Na místo ihned

pfiijeli policisté, hasiãi a pracov-

níci odboru ochrany Ïivotního

prostfiedí, ktefií zajistili místo ná-

lezu. Provedli kontrolu chemiká-

lií a zjistili, Ïe se jedná o chlorid

sodn˘, kfiemík, sulfát, rtuÈ a dal-

‰í chemikálie, uzavfiené v nádo-

bách. K úniku látek a ohroÏení

Ïivotního prostfiedí nedo‰lo. Vûci

pfievzal odbor ochrany Ïivotního

prostfiedí k dal‰ímu ‰etfiení.

Pfii moãení
vypadl z okna

Na základû oznámení rychlé lé-

kafiské sluÏby ‰etfiili 27. fiíjna r˘-

mafiov‰tí policisté pfiípad pádu

z okna v Janovicích. 22let˘ muÏ

doplatil na to, Ïe chtûl vykonat

potfiebu z okna. Na toaletû vyle-

zl na parapet, ale po vykonání

potfieby zakopl o rám a spadl

z v˘‰ky 2 metrÛ na travnat˘ po-

zemek. Pádem si zpÛsobil dvoji-

tou zlomeninu stehenní kosti.

V dechu mu policisté namûfiili

2,48 promile alkoholu.

Policie dopadla
dvojici zlodûjÛ

V tûchto dnech policejní komisafi

zahájil trestní stíhání dvou 20le-

t˘ch mladíkÛ za nûkolik pfieãinÛ,

kter˘ch se mûli dopustit bûhem

leto‰ního roku. V ãervnu mûli pfii

náv‰tûvû 30letého muÏe v jeho

bytû v Bfiidliãné odcizit mobilní

telefon, fotoaparát, penûÏenku

s doklady a platební kartou.

V fiíjnu pak spoleãnû odcizili vo-

zidlo Seat Toledo zaparkované

na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Policisté automobil vypátrali

v Bruntále a vrátili jej majiteli,

mladíci v‰ak z auta stihli ukrást

autorádio s CD a dvû hokejové

hole. Jeden ze zlodûjÛ je navíc

obvinûn z vloupání do prádelny

a odcizení finanãní ãástky 35 ti-

síc korun a fotoaparátu, k nûmuÏ

do‰lo letos v dubnu. Celková

‰koda, kterou dvojice zpÛsobila,

pfiesáhla 110 tisíc Kã.

Otec napadl dceru
Z trestn˘ch ãinÛ násilí proti sku-

pinû obyvatel a proti jednotlivci

a poru‰ování domovní svobody

byl obvinûn v tûchto dnech 66le-

t˘ muÏ. Ten mûl letos v dubnu

napadnout svou vlastní dceru

v jejím bytû na Vûtrné uli-

ci v R˘mafiovû. Jeho motivem 

údajnû byly nevyfie‰ené majet-

kové vztahy. Nejprve se s 45le-

tou dcerou pohádal a poté ji chy-

til ji pod krkem a vyhroÏoval, Ïe

ji zabije. Dal‰ímu napadení za-

bránili synové po‰kozené, ktefií

obvinûného vytlaãili na chodbu

domu.

Ze sklepa odcizil vûci
za 36 tisíc

V dobû od 25. do 30. fiíjna zmi-

zelo ze sklepa panelového domu

na ulici Pfiíkopy v R˘mafiovû

sportovní vybavení za 36 tisíc

Kã. Nezji‰tûn˘ pachatel vypáãil

petlici sklepní kóje a odcizil dvo-

je lyÏe, trekingové kolo, dvoje

koleãkové brusle, hokejovou v˘-

bavu a v˘stroj, ta‰ku s rybáfisk˘-

mi potfiebami a rybáfiské pruty.

Jel pod vlivem pervitinu
V nedûli 2. listopadu zastavila

hlídka policistÛ na Pivovarské 

ulici v R˘mafiovû 27letého fiidiãe

vozidla ·koda 105L. Pfii kontro-

le mûl v˘raznû zvût‰ené zornice,

a tak u nûj policisté provedli

zkou‰ku na pfiítomnost omam-

n˘ch a psychotropních látek.

Byla pozitivní, fiidiã se poté pfii-

znal, Ïe uÏil pervitin.

Policie radí chatafiÛm
S nadcházejícím podzimem jde ruku v ruce také zazimování

chat a chalup. Frekvence náv‰tûv se zaãíná sniÏovat a zima je

právû dobou, která láká k náv‰tûvám zlodûje. Pachatelé vloupá-

ní si vybírají pfiedev‰ím odlehlé a nezabezpeãené objekty, ke

kter˘m se dá zajet automobilem. Nejen policisté, ktefií mají 

omezené moÏnosti, aby uhlídali v‰echny objekty, ale také sami

obãané by mûli mít starost o zabezpeãení tûchto rekreaãních

chat ãi chalup.

Rady a opatfiení na zabezpeãení rekreaã-
ních objektÛ:
- Zabezpeãte rekreaãní objekt certifikovan˘-

mi mechanick˘mi zábrann˘mi prostfiedky

(dokonal˘ bezpeãnostní zámkov˘ systém,

zodolnûné dvefie, mfiíÏe, uzamykatelné oke-

nice).

- Vûnujte pozornost zejména stavebním otvo-

rÛm (vstupní dvefie, okna, verandy).

- Objekt mûjte správnû poji‰tûn˘ nejen proti

krádeÏi, ale i proti poÏáru.

- Nechlubte se pfied neznám˘mi lidmi majet-

kem uloÏen˘m v objektu.

- Pro pfiípad vloupání si pofiiìte fotodoku-

mentaci cenn˘ch vûcí. Poznamenejte si v˘-

robní ãísla spotfiebiãÛ.

- Cennûj‰í vûci rozhodnû nenechávejte pfies

zimu v rekreaãních objektech, ale odvezte

je do bezpeãí.

- Pfii pobytu na chatû si v‰ímejte pohybu ne-

znám˘ch osob a aut. I pfiípadné svûdectví je

dÛleÏitou informací pro práci policie.

- Rekreaãní objekt nepravidelnû nav‰tûvujte

i v zimû. Uklizen˘ sníh budí zdání neustálé

kontroly.

- Pfii podezfiení z vykradení zásadnû nevstu-

pujte do objektu, neuklízejte po zlodûjích

a vûc oznamte neprodlenû policii.

- Není vhodné nechávat zlodûjÛm na pozem-

ku nachystané rÛzné náfiadí, nebo dokonce

Ïebfiík.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Dostal smyk pfii pfiedjíÏdûní
V pátek 31. fiíjna u Malé Morávky zpÛsobil fiidiã Opelu kolizi,

kdyÏ dostal pfii pfiedjíÏdûní v zatáãce smyk. Ve velké rychlosti

boãnû narazil do pfiedjíÏdûné Toyoty, takÏe obû vozidla vyjela ze

silnice. Opel se pfievrátil na stfiechu a Toyota narazila do bfiehu

silniãního pfiíkopu. ZpÛsobená ‰koda ãiní 75 tisíc Kã, nikdo na-

‰tûstí nebyl zranûn. Pfii v˘slechu fiidiãÛ policisté zjistili, Ïe viník

nehody není drÏitelem fiidiãského prÛkazu pro skupinu B.

Foto: Policie âR Bruntál
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Studentsk˘ klub

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

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

V srpnu 2008 se uzavfiel druh˘ roãník literár-

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

v˘znamné krajanky, naivistické malífiky

a básnífiky Marie Kodovské, vyhlásil ãtrnác-

tideník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se

Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov. V záfií

a fiíjnu byly zaslané práce vyhodnoceny.

Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá‰eni

bûhem literárního veãera spojeného s v˘sta-

vou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto roku.

Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce ãerpat

i v následujícím roce 2009. ZN

Vojtûch Pi‰l: Po stropû chalupy
Po stropû se honily mouchy.

Létaly sem a tam kolem nekryté

zaÏloutlé Ïárovky. UÏuÏ to vypa-

dalo, Ïe vût‰í a tmav‰í dohoní

slab‰í vpfiedu, ale té se nakonec

vÏdycky podafiilo uniknout. Po

chvíli pfiistály na parapetu, tfii-

krát pfielezly zprava doleva

a zpátky a men‰í moucha se opût

vznesla, aby prchala pfied vût‰í.

Rychl˘m letem z kouta do kouta

získala mal˘ náskok. VyuÏila

pfiíleÏitosti, kdyÏ se pronásledo-

vatel vyh˘bal UkfiiÏovanému na

stûnû, a schovala se do ‰kvíry za

truhlou v rohu.

Dlouho sedûla ukrytá ve stínu vy-

fiezávaného ornamentu, ale pak ji

zaãala bolet skrãená kfiid˘lka

a rozhodla se tu mohutnûj‰í tro-

chu pozlobit. Poãkala, aÏ se do-

stane nahoru k Ïárovce a bude

zmatenû poletovat kolem oslÀují-

cího svûtla. Potom sama rychle

vystartovala nahoru a letûla úplnû

potichu, bez nejmen‰ího náznaku

bzukotu.

BohuÏel byla zpozorována pfied-

ãasnû. Nezb˘valo neÏ se okamÏi-

tû spustit v prudk˘ch kruzích do

kouta za skfiíÀ. KoneckoncÛ ji to

ani nemrzelo, nikdy tam je‰tû ne-

byla a vÏdycky snila o dalek˘ch

nepoznan˘ch krajích; jen se tro-

chu bála letût takovou rychlostí

v tom temném stínu. Ov‰em pro-

následovatele mûla v patách

a rozhodnû se nemínila jen tak

vzdát. Sklopila kfiid˘lka je‰tû více

- padala uÏ skoro voln˘m pádem.

A druhá v zakfiivené spirále za ní.

Ostatní následovalo v jednom 

okamÏiku: záblesk svûtla na jem-

né pavuãinû, neúspû‰n˘ pokus se

vyhnout, náraz, chvíle pekelného

strachu, stále silnûj‰í chvûní zá-

kefiné sítû, krátk˘ pohled do od-

porn˘ch ‰edoãern˘ch oãí a...

Jejich osud byl zpeãetûn uÏ chví-

li po obûdû, kdyÏ pfiilétly ‰kvírou

nade dvefimi z vedlej‰í místnosti.

Vlastnû uÏ dávno dfiív, kdyÏ

vnuãka nechala su‰it hfiiby v ne-

vûtrané komÛrce po babiãce, od-

kud vedla jediná skulina sem, do

prohfiátého starcova pokoje. Ne-

bo uÏ kdyÏ mu‰í matka kladla va-

jíãka do nahnilé houby pfied pro-

cházející se Maru‰kou? Pak uÏ

bylo jen otázkou ãasu, kdy se

mouchy vylíhnou a objeví cestu

k teplému svûtlu za dvefimi.

A kdy se zaletí podívat za skfiíÀ,

chytí do neviditeln˘ch vláken,

roztáhnou kfiid˘lka v poslední

kfieãi a seÏere je pavouk.

Stafiec sklopil zrak od stropu.

Bylo mu jasné, co se stane, jen

pfiedpokládal je‰tû dva kruhy ko-

lem Ïárovky. Mouchy zaletûly za

skfiíÀ pfiíli‰ brzy.

„Vím, Ïe nic nevím,“ povzdechl

si vûtou vyãtenou z kníÏek, ale

vûdûl jen, co bylo psáno.

Zvedl se z kfiesla. PfiiloÏil nûkolik

polínek do kamen a v ko‰i se dfie-

vem na‰el smetáãek. Pomalu,

zdálo se, Ïe s námahou, odsunul

skfiíÀ, zamáãkl pavouka a smetl

v‰echny pavuãiny ze zdi.

„Nejsem zl˘, abych bezdÛvodnû

vraÏdil, ani hodn˘, abych chránil

dal‰í mouchy, spravedliv˘, abych

trestal pavouka za pozfiení úlov-

ku, ani nespravedliv˘, abych ho

zabíjel pro dÛkaz své moci,“

mumlal si pro sebe a pak se dlou-

ze zamyslel. Nechápal, proã mu

ne‰kodn˘ pavouãek tolik vadil.

„Od dûtství mne to tak uãili - pa-

vuãiny do sínû nepatfií.“ Skoro se

omlouval. Zasunul skfiíÀ zpátky

do rohu a unavenû do‰el na zá-

praÏí vyklepat smetáãek.

Vrátil se a poklekl pfied obrázkem

Madony vedle starobylé knihov-

ny. Navrchu uvidûl rozeãteného

Platóna. „Studuji filosofii, ano,

ale je to spí‰ taková záliba do dÛ-

chodu, ubíjení ãasu po smrti Ïe-

ny,“ fiekl jednou vnuãce. Teì si na

to vzpomnûl.

„Nehledám v knihách smysl, ten

znám, co umím mluvit, uÏ máma

mû jej nauãila, nemohl bych mys-

let nic jiného. A tak je to správ-

nû,“ za‰eptal je‰tû. S pohledem

upfien˘m na Madonu odfiíkal

Otãená‰ za mrtvého pavouka.

Dofiekl amen a pfii‰oural se k ro-

zestlané posteli. Posledních nûko-

lik dnÛ se cítil tro‰ku slab‰í neÏ

jindy a posouvání skfiínû ho doce-

la unavilo. Zhasl, zul si baãkory

a lehl si pod pefiinu. Krásnû hfiála;

cítil se, jako by létal.

Ostatní následovalo v jednom 

okamÏiku: záblesk svûtla na jem-

né pavuãinû, neúspû‰n˘ pokus se

vyhnout, náraz, chvíle pekelného

strachu, stále silnûj‰í chvûní zá-

kefiné sítû, krátk˘ pohled do od-

porn˘ch ‰edoãern˘ch oãí a...

Jeho osud se slepû naplÀoval uÏ

od chvíle po obûdû, kdy zpozoro-

val pfiilétnuv‰í mouchy. Vlastnû

uÏ na podzim, kdyÏ vnuãka pfiine-

sla houby do pokoje po Ïenû; by-

lo jen otázkou ãasu, kdy je svûtlo

pfiiláká a on se na nû zadívá.

Sledoval hmyz uÏ od dûtství.

„Dûj se vÛle boÏí; vím, co je psá-

no,“ za‰eptal, ale nevûdûl nic.

UÏ se nebál. Pokojnû pro‰el pa-

vouãím hrdlem a letûl dál neko-

neãn˘m temn˘m nesmírnem;

u srdce ho hfiála nadûje nedávné-

ho Otãená‰e a tû‰il se na svou Ïe-

nu. Nedûlo se mu nic zlého, i zá-

da pfiestala bolet. Chtûl si pro-

hlédnout kfiídla, která ho nesou,

ale zjistil, Ïe dávno neletí, jen se

nechává nést bûlav˘m obláãkem.

Zatímco pfiem˘‰lel, která modlit-

ba by mûla b˘t jeho poslední (ne-

pochyboval, Ïe uÏ se víckrát

modlit nebude), obláãek se vsáklLuká‰ Adam: Vlak nikam
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Podzim 2008

Objektivem ZdeÀka Habra

do zemû - do ãerné, prohnojené,

vlhké prsti. Jako tátovo pole, na-

padlo ho. Nacházel se uprostfied

atria obrovského klá‰tera, mezi

pravideln˘mi kruhov˘mi záhony.

Chtûl kyprou pÛdu po‰lapat co

nejménû, proto se po ‰piãkách

rychle pfiemístil dovnitfi.

Stál v podloubí bez koncÛ zapl-

nûném neznám˘mi ‰klebícími se

lidmi, ktefií znudûnû postávali

mezi sloupy. Otoãil hlavu ke zdi

naproti. Vlastnû to nebyla úplnû

zeì, ale nepfietrÏitá fiada dvefií 

oznaãen˘ch cedulkami. Prochá-

zel kolem nich a ãetl: Otcové,

Blázni, Pomocníci, Sportovci,

ManÏelky, Památkáfii, Básníci,

Právníci...

„Co to znamená? A na co tu

v‰ichni ti lidé ãekají?“ zeptal se

sám sebe.

„Na vysvobození, pane,“ odpovû-

dûl mladík sedící na zemi u slou-

pu.

„A co je to vysvobození?“ zeptal

se stafiec znovu. „UÏ od dûtství

jsem pfiem˘‰lel, jak asi vypadá.“

„Vysvobození? To kdyÏ pfiijdete

do nebe, ne?“ nechápavû se za-

smál mlad˘ muÏ. „Tady tûmi

dvefimi.“

„Kter˘mi?“

„Tûmi, které jsou urãené pro

vás.“

„A které jsou urãené pro mû?

A pro tebe?“

„To musíte vûdût vy sám. Já osob-

nû vÛbec netu‰ím, kter˘mi jít.“

„Tak zkus... tfieba Synové? Stu-

denti?“ Hádal s úsmûvem stafiec.

„A co kdyÏ mám jít jin˘mi?

Nesmím zahodit nebe. Musím

poãkat, aÏ se rozhodnu.“

„Kdo aÏ se rozhodne?“

„Já. KaÏd˘ sám musí... Ale já

prostû nevím!“ skoro vykfiikl

mladík a opût sklopil hlavu.

Stafiec procházel kolem dvefií a se

zájmem si ãetl nápisy: Knihov-

níci, Houslisté, Pfiátelé, Chemi-

ci, Hospod‰tí... Nechápal. Co ma-

jí ta slova spoleãného? Najednou

zahlédl otevfiené dvefie. Zevnitfi se

ozvalo zaka‰lání.

„NuÏe pojìte, vÏdyÈ víte,“ ozval

se hlas.

„Nevím nic,“ odvûtil stafiec a na-

hlédl rozpaãitû dovnitfi. Vidûl ne-

koneãn˘ sál, do kterého vedly

v‰echny dvefie z podloubí.

„Víte v‰echno,“ znûla odpovûì.

Je‰tû si v‰iml na dvefiích cedulky

se slovem „Hospodáfi“ a ve‰el.

Cel˘ sen byl utkán uÏ chvíli po 

obûdû, kdyÏ se v pfiedsíni zadíval

na svou fotku z války, kdy slouÏil

v ¤ecku. (Ano, pfiesnû v takové

chodbû stál a pfiem˘‰lel, kam mo-

hou vést v‰echny ty dvefie. NeÏ je

staãil otevfiít, zavolali ho k opravû

telegrafu.) Vlastnû spí‰ dávno

dfiív, kdyÏ si s vnuãkou povídali,

zatímco krájela houby, jak asi vy-

padá nebe a peklo. Trochu ji zara-

zil pfiíkrou zmínkou o babiãce,

ale pak pochopila, Ïe uÏ Ïádné 

ohledy nepotfiebuje, Ïe má v ne-

koneãném ‰tûstí v‰echno, co po-

tfiebuje. ¤íkala pak, Ïe podle mo-

derního uãení v oãistci nejsou

plameny, jen davy ãekajících 

unaven˘ch lidí, namaãkan˘ch na

sebe bez kousku soukromí. A Ïe

pr˘, v‰ak jí za to také fiádnû vyãi-

nil, se do nebe dostane kaÏd˘,

kdo v Ïivotû opravdu nûk˘m byl.

Vûdûl, Ïe bÛh miluje v‰echny lidi

stejnû, ale Ïe by i komunisty?

Netu‰il tenkrát, co si o tom má

myslet.

Sly‰el troubení, jako kdyÏ nûkdo

hraje na roh. Vítají ho v nebi!

Prudké svûtlo vycházející ze

v‰ech stran ho oslÀovalo. Znovu

sly‰el zatroubení - moÏná se spí‰

podobalo houkající sanitce. Pak

se propadl kamsi do tmy a ticha.

LeÏel naznak, nevidûl vÛbec nic

a záda zaãínala znovu bolet. „Byl

jsem tedy hospodáfiem. Tak tak-

hle to v nebi vypadá... Nebo to

nebyla opravdová brána do ráje?“

zamumlal k srpku mûsíce za ok-

nem „Ale samozfiejmû. VÏdyÈ

svat˘ Petr uvolnil fietûz... A Ma-

dona... VÏdyÈ pfieci...“

Sen se zvolna rozpl˘val a on si

ãím dál jasnûji uvûdomoval, Ïe si

z nûj zachoval jen hlubok˘ pocit,

jako kdyÏ na nûj pfied lety spadl

strom - vûdûl, Ïe kolem pak byli

lidé, Ïe mu nûco fiíkali. Znal je, ale

nemohl si vybavit jedinou tváfi.

V‰iml si pavouka lezoucího po pe-

lesti. Chvíli ho pozoroval - co to

asi znamená? Smrti se nebál, ale

radûji je‰tû sáhl na stolek pro rÛÏe-

nec. âlovûk nikdy neví, fiekl si.
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dívá. Julian Tuwim
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Známá i neznámá v˘roãí
15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ, vyhlá‰en Mezinárodním

centrem PEN klubu roku 1993

17. 11. Státní svátek âR - Mezinárodní den studentstva,

Den boje studentÛ za svobodu a demokracii, v˘roãí

perzekuce ãeského studentstva v roce 1939 a zaháje-

ní sametové revoluce v roce 1989

18. 11. 1883 operou Bedfiicha Smetany Libu‰e bylo po poÏáru znovu

otevfieno Národní divadlo v Praze - 125. v˘roãí

19. 11. 1828 zemfi. Franz Schubert, rakousk˘ skladatel a klavírista

(nar. 31. 1. 1797) - 180. v˘roãí úmrtí

19. 11. 1923 nar. Helena Zmatlíková, malífika a ilustrátorka (zemfi.

4. 4. 2005) - 85. v˘roãí narození

19. 11. 1928 nar. Emila Medková, fotografka (zemfi. 19. 9. 1985) 

- 80. v˘roãí narození

20. 11. 1858 nar. Selma Lagerlöfová, ‰védská prozaiãka, nositelka

Nobelovy ceny (zemfi. 16. 3. 1940) - 150. v˘roãí narození

20. 11. 1858 nar. Franti‰ek Topiã, nakladatel a knihkupec (zemfi. 

29. 3. 1941) - 150. v˘roãí narození

21. 11. Svûtov˘ den televize, od r. 1997 (OSN)

21. 11. 1898 nar. René Magritte, belgick˘ malífi a grafik (zemfi. 

15. 8. 1967) - 110. v˘roãí narození

25. 11. 1968 zemfi. Upton Sinclair, americk˘ prozaik (nar. 20. 9. 1878)

- 40. v˘roãí úmrtí

27. 11. 1918 zemfi. Bohumil Kubi‰ta, malífi, grafik a spisovatel (nar.

21. 8. 1884) - 90. v˘roãí úmrtí

27. 11. 1953 zemfi. Eugene O’Neill, americk˘ dramatik, nositel

Nobelovy ceny (nar. 16. 10. 1888) - 55. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1688 zemfi. Bohuslav Balbín, spisovatel a historik (nar. 

3. 12. 1621) - 320. v˘roãí úmrtí

LISTOPAD 2008

Narodili se noví obãánci
Adéla Poláchová ................................................... R˘mafiov

Nikola Kfiepelková ................................................ Dolní Moravice

Viktorie Pavlátová ................................................ R˘mafiov

Teodor Najdek ....................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Amálie Reisnerová - R˘mafiov ............................................. 80 let

Ludmila Dobrevová - R˘mafiov ............................................ 80 let

Jaroslav MrÀka - R˘mafiov ................................................... 83 let

Kvûta Ka‰parová - Janovice ................................................. 83 let

Bohumila Îváãková - R˘mafiov ............................................ 84 let

Marie âu‰ková - R˘mafiov ................................................... 84 let

Antonie Lachnitová - R˘mafiov ............................................ 85 let

Adolfina Mlateãková - R˘mafiov .......................................... 88 let

Valerie Tomanová - R˘mafiov ............................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Marie Kopelcová - R˘mafiov ................................................. 1922

Jan ·ulek - Nové Pole ........................................................... 1953

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

14. 11. 20:45 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

15. 11. 9:00 SVâ Podzimní v˘prava do pfiírody

16. 11. 20:00 SVâ Steve White, Fru Fru, Kvûty - koncert

19. 11. 9:30 D. Moravice Keramika pro seniory

20. 11. 8:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

20. 11. 17:00 SVâ 2. lekce korálkování

21. 11. 20:45 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

23. 11. 8:00 SVâ Okresní bodovací turnaj

ve stolním tenisu

24. 11. 9:00 SVâ Keramická dílna s Bufiinkou

25. 11. 8:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

26. 11. 13:30 SVâ Malá lan párty - Call Of Duty II

26. 11. 17:00 SVâ Keramická dílna pro vefiejnost

27. 11. 8:30 SVâ Keramická dílna pro Z·

28. 11. 8:00 SVâ Základy kondiãního cviãení

28. 11. 8:00 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

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.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
18. 11., 2. 12. a 16. 12.

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

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

Stfiedisko volného ãasu
R˘mafiov

zve na
kurz korálkování

- náhrdelník, náramek

20. listopadu od 17 hodin

lektorka: Zdena âecháková

pfiihlá‰ky: Eva Kudláková,
554 211 410
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Mûstská knihovna

Petra Braunová pí‰e pro ty, ktefií nechtûjí ãíst
V pondûlí 3. listopadu nabídla r˘-

mafiovská knihovna ãtenáfiÛm,

pfiedev‰ím stfiedo‰kolsk˘m stu-

dentÛm, setkání se spisovatelkou

Petrou Braunovou. Sympatická

autorka mûla díky sv˘m osobním

zku‰enostem i pfiíbûhÛm, jeÏ na

jejich základû

vytvofiila, ‰anci

oslovit právû

generaci dospí-

vajících, která

spí‰e neÏ kni-

hám dává pfied-

nost televizi

a poãítaãÛm.

Petra Braunová vstoupila do lite-

ratury pfied pûti lety jako autorka

literatury pro dûti. Jak sama pfii-

znává, nemûla pÛvodnû vÛbec

v úmyslu psát knihy, ale pak se

musela vyrovnat s ãtenáfistvím

vlastních dûtí, a tak - docela náho-

dou - vznikla její první kníÏka

Ro‰Èák Oliver. K vytvofiení posta-

vy malého chlapce Olivera, kter˘

nerad ãte a nechce chodit do ‰ko-

ly, ji inspiroval vlastní syn. Pro nûj

pfiíbûhy vznikaly, právû jej mûly

pfiilákat k ãetbû. Osvûdãen˘ recept

posléze zafungoval i v rodinách

pfiátel a autorka nakonec dala na

jejich pobídky a rukopis nabídla

nakladatelství Albatros. To pfiíbûh

ro‰Èáka Olivera skuteãnû v roce

2003 vydalo v edici První ãtení.

I na dal‰í tvorbu Petry Braunové

mûli vliv její potomci. S tím, jak

rostli a dospívali, zaãala psát pfií-

bûhy pro star‰í dûti a nakonec pro

pubescenty. Tak spatfiil svûtlo svû-

ta asi nejznámûj‰í titul âeská sluÏ-
ka, aneb Byla jsem au-pair

(2004), jejÏ

Petra Brau-

nová napsala

podle vlastních

zku‰eností s prací

domácí vychovatelky ve Francii

a Belgii. Vtipná kníÏka jí otevfiela

dvefie do literatury, pfiinesla první

literární ocenûní a uãinila z ní

kmenovou autorku Albatrosu.

Petra Braunová zÛstala uÏ pevnû

zakotvena v oblasti literatury pro

mládeÏ, i kdyÏ k tvorbû pro zaãí-

nající ãtenáfie se je‰tû jednou vrá-

tila kníÏkou Kuba nechce ãíst.
Pomûrnû známou mezi mlad˘mi

ãtenáfii se stala díky próze BorÛv-
kové léto s Terezou, v níÏ se dotkla

tématu sexuálního sbliÏování me-

zi teenagery. Na oblíben˘ titul na-

vázala letos vydan˘m druh˘m dí-

lem s názvem Terezománie a na

pfií‰tí rok plánovan˘m závûreã-

n˘m dílem trilogie Princové ne-
myjí záchody.

Popularitu získala autorce zejmé-

na otevfienost k námûtÛm, které

dospívající ãtenáfie zajímají, a hlav-

nû autenticita jazyka. Obojí podle

sv˘ch slov ãerpala ze

Ïivota vlastních dûtí

a jejich vrstevníkÛ,

ktefií pro ni byli vel-

kou inspirací. Stej-

n˘ princip uplatnila

i v jedné ze sv˘ch

nejoceÀovanûj‰ích

próz Pozorovatelka
(2007), která vypráví

o Ïivotû ‰estnáctileté

Natálie od narození

upoutané na invalidní

vozík. Fiktivní pfiíbûh

je zaloÏen na auten-

tick˘ch záÏitcích, po-

citech a ãasto velmi

intimních my‰len-

kách skuteãné dívky

postiÏené dûtskou

mozkovou obrnou,

která se stala spolu-

autorkou kníÏky.

Vyprávûní Petry Brau-

nové pro studenty se zamûfiilo ne-

jen na to, jak a proã se knihy pí‰í,

ale i na to, jak mnohdy spletitá

cesta vede od rukopisu k publika-

ci a jaké bizarní pfiíhody mohou

spisovatele potkat. Autorka se stu-

dentÛm zároveÀ pfiedstavila jako

ãlovûk s velk˘m pochopením pro

pubertální nechuÈ ke ãtení i jako

spisovatelka, která právû díky to-

mu dokáÏe mladé ãtenáfie k litera-

tufie pfiilákat. Z jejích próz ãetli

studenti i bûhem odpoledne, kdy

probíhala ve spolupráci s knihku-

pectvím U Radnice autogramiáda.

ZN

V ¯ Z V A
Nabízíme v‰em amatérsk˘m umûlcÛm

v oboru literárním a v˘tvarném moÏnost
vyuÏití prostoru ve v˘stavní galerii

Mûstské knihovny v R˘mafiovû.

BliÏ‰í informace
na tel. ãíslech: 554 212 566, 776 212 766
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

1. - 30. 11. 2008  Michaela Johnová âapková
-RE-AKCE- (obrazy, olej na plátnû)

Akce - reakce - abstrakce
Listopadová v˘stava v Galerii

Octopus r˘mafiovského muzea

pfiedstavuje obrazy mladé olo-

moucké v˘tvarnice Michaely

Johnové âapkové. Název v˘sta-

vy zní Re-akce a vyjadfiuje jak˘-

si vnitfiní pfierod, k nûmuÏ v au-

torãinû tvorbû do‰lo a kter˘ od-

ráÏí i vystavené obrazy.

Pfii vernisáÏi 1. listopadu sebe

a své práce z let 2003 aÏ 2008

pfiedstavila sama Michaela Johno-

vá âapková. Poodkryla motivaci

oné zmûny, kterou charakterizo-

vala vystavenou kolekci a která

dle jejích slov spoãívá ve zmû-

nách v jejím osobním Ïivotû.

Reakce, která se tu nesãetnûkrát

skloÀovala, k níÏ autorka vybí-

zela diváky a kterou mûla analo-

gicky evokovat i chemická reak-

ce v nûkolika lahvích bûhem ver-

nisáÏe, je v celku evidentní.

Instalace v˘stavy byla ostatnû

koncipována tak, aby práce star-

‰í, „prereaktivní“, zaujímaly

prostor velkého sálu a díla

„postreaktivní“ sál mal˘. Tím se

k˘Ïen˘ proces srovnání podstat-

nû zjednodu‰uje.

A tak tedy srovnávejme. Jak uÏ

fieãeno, velk˘ sál nabízí práce

star‰í, z let 2003 aÏ 2005. Jsou

mezi nimi vesmûs rozmûrná

plátna, prozrazující autorãinu

potfiebu rozmachu i schopnost

vytváfiet díla, která jsou sdûlná

jak v detailu, tak z velkého od-

stupu, pfii nûmÏ nad fieãí tvarÛ

pfievládne pÛsobení barev. Ty

v tomto souboru oscilují na dvou

pólech, jeÏ spolu (jak jinak) silnû

reagují. Teplé odstíny sytû oran-

Ïové s pfiechody ke Ïluté i k tem-

nû ãervené kontrastují s chladn˘-

mi modr˘mi tóny, a to jak na

plo‰e jednoho obrazu, tak v rám-

ci cel˘ch cyklÛ, nejviditelnûji

v cyklu Îivly (Voda a Vzduch

versus OheÀ a Zemû). Témata

i jejich uchopení jsou ryze ab-

straktní, kromû ÏivlÛ se autorka

vûnuje napfi. tématu ãasu nebo

my‰lenek. Prostor pláten je beze

zbytku vyplnûn barevn˘mi plo-

chami, z nichÏ vystupují velmi

jemné (Zrcadlo), nebo naopak

jasnû vymezené struktury, napfi.

ãas symbolizují spirálovité, vzá-

jemnû se prostupující i pfieru‰o-

vané dráhy. Celek pÛsobí velmi

dynamicky, a to i u témat, která

s pohybem zdánlivû nesouvisí

(Zemû).

V malém sále divák najde ukáz-

ku novûj‰ích prací Michaely

Johnové âapkové. Vystavená dí-

la pocházejí z let 2006 a 2008

a v komparaci se zmínûn˘mi ab-

straktními malbami mají vyjad-

fiovat onen pfierod, reakci.

Zmûnu tu zaznamenáme na prv-

ní pohled. Rozmûr pláten se ne-

zmûnil, tematika v˘raznû. Autor-

ka jako by náhle opustila svût

neuchopiteln˘ch jevÛ a pfieorien-

tovala se na svût viditeln˘, hma-

tateln˘. Hlavním tématem je kra-

jina, zvlá‰tû mûstská, pozname-

naná lidsk˘mi zásahy, mnohde

nepfiíli‰ citliv˘mi. S v˘jimkou 

olejomalby Zahrada, která sv˘m

pojetím je‰tû zfietelnû pfiipomíná

pfiedchozí abstraktní tvÛrãí ob-

dobí, pocházejí v‰echna vystave-

ná díla z cyklu Romantica in-

dustry, kter˘ se zamûfiuje na kon-

krétní námûty v jejich reálné po-

dobû. Autorka si v‰ímá zvlá‰tû

propojení mûstské a pfiírodní

krajiny, které se navzájem prolí-

nají, nûkde pfievaÏuje industriál-

ní, resp. mûstsk˘ prvek (Stfie‰ní

krajina, No respect), jinde jej

pfiíroda opûtnû vytlaãuje (ZarÛ-

stá). Jist˘ azyl pfied devastujícím

vlivem civilizace nabízí vyme-

zen˘ kus pfiírody uprostfied mûs-

ta, aÈ v podobû zahrady nebo ja-

ko pohled vzhÛru na nebe skrze

vûtve stromÛ (V leÏe). V souladu

s tematikou se v barevnosti v˘-

raznû prosazuje zelená.

Ani u konkrétních námûtÛ se

v‰ak autorka úplnû nevzdává své-

ho dfiívûj‰ího sklonu k abstraktní

formû vyjádfiení, i zde si v‰ímá

zajímav˘ch struktur, do nichÏ se

pfietavují ãi slévají reálné objek-

ty a které vtiskují i svému okolí.

A platí to i obrácenû, napfi. plát-

no OheÀ z cyklu Îivly (2003)

pÛsobí zároveÀ abstraktnû a zá-

roveÀ jako realisticky zobrazen˘

pohled do plamenÛ. Z toho lze 

usuzovat, Ïe ona reakce nebyla

v pfiípadû Michaely Johnové

âapkové tak kontrastní, jak by

se mohlo na první pohled zdát.

Îe spí‰e neÏ ke zlomu v její tvor-

bû zkrátka do‰lo k v˘vojovému

posunu, kter˘ je u v˘tvarníkÛ

zcela bûÏn˘ (aÈ jako v˘voj od

mladické abstrakce k zobrazení

figurálnímu nebo naopak) a kte-

r˘ vzhledem k mládí autorky

mÛÏe bûhem pfií‰tích let nabrat

je‰tû neãekan˘ch podob. ZN

JJUMPING DRUMS
P O Z V Á N K A

na vystoupení bubenické skupiny JUMPING DRUMS

dne 21. 11. 2008 v 19 hod. v sále kina v Rýmařově.
Na úvod vystoupení se představí klienti Kouzelné buřinky s vystoupením „Afrika“

a pozvou si své kamarády z Opavy, Šternberka a Bruntálu.

Polovinu vybraného vstupného věnuje skupina Jumping Drums
dennímu centru Kouzelná buřinka.

Přijďte nás podpořit a pobavit se!
A. Pfiikrylová, SPMP R˘mafiov
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Z historie

Druhá slezská válka a soukromé inferno barona Trencka
Pfiímûfií bylo kfiehké, a pfiestoÏe dostalo

Prusko Vratislavsk˘m mírem (1742) v‰e, co

chtûlo, uÏ roku 1744 vpadl Bedfiich Velik˘

znovu do âech, 18. záfií obsadil Prahu a zase

spousta lákav˘ch slibÛ ãeské i zdej‰í nûmec-

ké spoleãnosti. JenÏe císafi‰tí jiÏ ztratili tré-

mu a mûli své zku‰enosti, a tak postup ne-

pfiátel zastavili. Armáda, jejíÏ souãástí byli

i obávaní Trenckovi pandufii, vytlaãila opût

Prusy z Prahy i âech v fiíjnu 1744.

JenÏe válka se rozhofiela znovu a bojovalo se

po cel˘ rok 1745. TéhoÏ roku zemfiel Karel

VII. (bavorsk˘ vévoda Karel Albert). Jeho

syn se s Raku‰any urychlenû smífiil a potvrdil

pragmatickou sankci (22. 4.). Zmûna dosud

ne‰Èastné politiky Bavorska nespornû pomo-

hla urovnat i vztahy velmistra k habsburské-

mu státu. Válãilo se pak dál jen s Prusy se

stfiídav˘mi úspûchy aÏ do konce roku.

V srpnu 1745 zÛstali v Bruntálu kvart˘rem,

jak se fiíkávalo, ‰patnû proslulí ãervení pan-

dufii plukovníka Franti‰ka von Trencka
(1711-1749). Jejich velitel vy‰el z rodiny

chud˘ch, ale o to bojovnûj‰ích pobaltsk˘ch

junkerÛ, tfiebaÏe se kupodivu narodil daleko

od Livonska v chudém prostfiedí jiÏní Itálie

v Reggio di Calabria. Pandufii byli neobyãej-

nû krutí, nesmírnû stateãní, av‰ak znaãnû ne-

disciplinovaní pohraniãní císafi‰tí vojáci, ver-

bovaní pfieváÏnû z fiad balkánsk˘ch SlovanÛ

(jednalo se vût‰inou o Chorvaty nebo Srby,

Srbové emigrovali na území monarchie

z vlasti obsazené Turky). Drsní bojovníci by-

li zvyklí z hranic s Osmanskou fií‰í spí‰e ús-

koãnému partyzánskému vedení boje. Proti

pfiesile TurkÛ by jinak nemûli ani nejmen‰í

‰anci. Jejich velitel, kromû jiného i lev ví-

deÀsk˘ch salónÛ, ba téÏ velk˘ oblíbenec cí-

safiského dvora, se od nich mnoho neli‰il.

Zajímavû popsal ãinnost pandurÛ neúspû‰n˘,

leã tvrd˘ soupefi, prusk˘ generál Tempelhof:

„Takov˘ zpÛsob boje (pandurÛ) byl PrusÛm
ov‰em nejv˘‰ nepohodln˘, on jest duchu ne-
pfiátelsk˘ch sborÛ co nejbliÏ‰í. Dovedou se
prokrást strÏemi a propadli‰ti, prolézají hou-
‰tí, kfioviny i ploty, brodí se baÏinami a poto-
ky, ‰plhají po strm˘ch úboãích hor, neomrzí
je ani nejobtíÏnûj‰í okliky, mají-li nadûji na
kofiist. Nelze tedy ani jediného pravidla po-
zornosti opominout, jsou-li nablízku.“
Antonín kníÏe Kounic, kancléfi Marie

Terezie, naopak ocenil rychl˘ pohyb pandu-

rÛ, jejich neustál˘ a nepozorovan˘ dotyk

s nepfiítelem a jeho vytrvalé sledování

i schopnost neprodlenû improvizovat v jaké-

koli, tfieba i zcela neãekané situaci. Tvrdil 

s uspokojením, Ïe díky husarÛm a Chorva-

tÛm mÛÏe armáda v klidu odpoãívat, ‰etfiit své

síly a zemû je tak chránûna pfied útoky zvenãí.

Pokud bychom to pfieloÏili do fieãi dne‰ka,

nejspí‰e bychom sdûlili, Ïe Jihoslované byli

u‰ima i oãima císafiské armády.

Svou ‰patnou povûst v na‰í oblasti v‰ak nijak

nenapravili ani u nepfiátel, ani u domácích.

K dovr‰ení smÛly pfiispûli svou nekázní v zá-

fií je‰tû i k závaÏné poráÏce vlastní armády

u Trutnova. Pfiispûli tím nechtû k vítûzství

Hohenzolerna Bedfiicha, které potvrdilo jeho

územní úchvaty, jeÏ tak zÛstaly trval˘mi od

míru v DráÏìanech (20. 12. 1745). To se

v‰ak uÏ váleãné ‰tûstí ohnivého pandurského

plukovníka unavilo. Následujícího roku nafií-

dila Marie Terezie po fiadû krvav˘ch excesÛ

a krajní nedisciplinovanosti pandurÛ proslu-

l˘ pluk rozpustit. Vojáci byli po mal˘ch od-

dílech zafiazeni k jin˘m plukÛm a praporÛm.

Trencka v‰ak nechala císafiovna uvûznit hlu-

boko v temn˘ch a vlhk˘ch ‰pilbersk˘ch ka-

sematech. Podle legendy, kterou ‰ífiili prÛ-

vodci ponur˘m ·pilberkem ve ãtyfiicát˘ch

letech, nejspí‰ nikoli podle pravdy, se poku-

sil vûznûn˘ boufilivák uprchnout. Podplatil

pr˘ stráÏné, ktefií mûli potvrdit jeho fingova-

nou smrt. Pak jej mûli vynést do podhradí

k hrobové jámû v rakvi s v˘suvn˘m dnem,

jeÏ se opakovanû uÏívala pro ‰pilberské ne-

boÏtíky. U dÛleÏitého vûznû v‰ak pr˘ chtûli

dal‰í stráÏní, ktefií o jeho útûku nevûdûli,

podle povûsti ovûfiit, zda je opravdu mrtv˘,

a k chodidlÛm mu pfiiloÏili Ïhavé Ïelezo.

Trenck Ïár nevydrÏel, a kdyÏ sebou bolestí

trhnul, jeden ze stráÏn˘ch mu údajnû v úleku

srazil ‰avlí jedin˘m úderem hlavu ... v devû-

tatfiiceti letech. Existují i dal‰í povûsti, ale asi

stejnû pravdivé jako uvedená. Jeho tûlesné po-

zÛstatky dodnes mÛÏete spatfiit s pravdiv˘m

i varujícím latinsk˘m nápisem „Co jste vy, by-
li jsme i my, co jsme my, budete i vy“ v pfied-

ní ãásti známé hrobky kapucínÛ v Brnû, ponû-

kud morbidní v˘stavy pro dítka a vÛbec silné

nátury. Pod sklenûn˘m víkem rakve bylo za

mého mládí moÏno spatfiit jeho pozÛstatky

v nákladném, av‰ak zvet‰elém dobovém oble-

ãení a podle prÛvodcÛ pr˘ s oddûlenou hla-

vou, coÏ ale neb˘valo vidût, a je tam vystaven

podnes, jen klidu se Pekelníkovi, jak mu fiíka-

li, nedostalo a dochází obãas k útokÛm ‰ílen-

cÛ na jeho poslední loÏe.

A situace se nezmûnila, aãkoli bylo R˘ma-

fiovsko zatím u‰etfieno pfiím˘ch váleãn˘ch 

operací, opakovaly se znovu v‰echny prÛ-

vodní jevy, které i tak znamenaly velké vy-

pûtí a oÏebraãování obyvatel. Roku 1745 

opût zaplavila císafiská vojska celou Moravu

a pluky protahovaly i R˘mafiovskem. Erár

poÏadoval od malého mûsta 1379 zlat˘ch

a na dal‰í vojenské v˘daje 1007 zlat˘ch, daÀ

z hlavy pfiedstavovala 550 zl., jiné bernû 

92 zl. a dal‰í pfiíspûvek na armádu 970 zl.

Zbylé peníze je‰tû odãerpala císafiská daÀ

(1379 zl.) a obce byly povinny pfiispívat na své

invalidní navrátilce. V R˘mafiovû to ãinilo dal-

‰ích 173 zlat˘ch. Tedy vcelku se jednalo

o pûknû kulatou sumu, zvlá‰tû kdyÏ díky pfie-

de‰l˘m v˘dajÛm uÏ mûlo mûsto dluh 

15 000 zl. a ten stále stoupal. Pro srovnání si 

uvûdomme, Ïe celkov˘ majetek mûsta dosaho-

val jen 11 000 zlat˘ch. R˘mafiov byl zadluÏen

aÏ po u‰i, kdyÏ se roku 1745 v R˘mafiovû za-

stavili a vybudovali ve mûstû leÏení Gyulaniho

a Kálnokyho uher‰tí husafii. Elitní lehká jízda

nosila modré ‰uby a koÏí‰ky se stfiíbrn˘m pre-

mováním, rudé kalhoty a mûkké Ïluté koÏené

holínky. Na hlavách nosívali fe‰áci ãernohnû-

dé koÏe‰inové ãáky s ãerven˘m d˘nkem

a svisl˘m cípem a stfiíbrn˘mi ‰ÀÛrami.

Tehdy toho bylo uÏ i na vcelku podnikavou

a bohatou vrchnost aÏ dost. Aby ulehãil hra-

bû Harrach svému panství a jeho obyvate-

lÛm, sáhl dokonce k dosud nepraktikované-

mu uplácení, aby velitel pluku „vlídnû ve-
lel“, tj. neÏádal pfiíli‰ vysoké dávky potravin

a dal‰ích potfieb. Jen plukovník baron

Kálnoky tak dostal za necelé dva mûsíce

moÏnost ulovit 7 srncÛ, 2 tetfievy a 9 jefiábkÛ,

kaÏdého z ostatních s plukovníkem Esterhá-

zym staãilo oblomit jedin˘m srncem. Jen

v‰ak odtáhli husafii, muselo mûsto zfiídit za

své lazaret, v nûmÏ se léãili nemocní a ranû-

Plukovník Franti‰ek Trenck jako dÛstojník
pandurÛ

Skuteãná podoba plukovníka Trencka
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nekrolog
Labutí píseÀ potmû‰ilého starce

V sobotu 8. listopadu 2008 jsme

se naposledy rozlouãili s jedním

z nejstar‰ích ãlenÛ r˘mafiovské

obce - mûstsk˘m kinem. Skona-

lo ve vûku 78 let, po dlouhém

ãinném Ïivotû, do nûjÏ bylo uve-

deno je‰tû v dobách pÛvodního

nûmeckého osídlení, po etapách

rozvoje i stagnace, která trpce

poznamenala zvlá‰tû poslední

léta jeho Ïivota a pfiinesla v‰ech-

ny neblahé pfiíznaky stárnutí - 

opotfiebování, ochabování Ïivot-

ních funkcí, fiídnutí kostí, selhá-

vání obûhového i nervového

systému a se‰lost zevnûj‰ku, kte-

rou charakterizoval vzhled jiÏ

nûkolik dekád nemoderní a nad-

to chátrající.

Bûhem onûch

úctyhodn˘ch

takfika osmde-

sáti let aktivity

sice kino pod-

stoupilo nûkolik

operací a omla-

zovacích kúr,

v pokroãilém

vûku se v‰ak

péãe o jeho

zdravotní stav

omezila jen na

zaÏehnávaní

Ïivot ohroÏují-

cích stavÛ a mi-

nimální kos-

metické úpra-

vy. Za této si-

tuace se stal

konec neod-

vratn˘m a mû-

sto pfiistoupilo

ke koneãnému

fie‰ení - zasta-

vilo pfiísun pod-

pory, která by

tuto „mrtvou záleÏitost“ nadále

udrÏovala pfii Ïivotû, a nechalo

odpojit pfiístroje (promítací).

Zdálo by se, Ïe kino skoná v ti-

chosti, v kruhu nejbliÏ‰ích, jak

se na kmeta slu‰í. Akt poslední-

ho sbohem v‰ak pfiinesl nevída-

né pfiekvapení: hledi‰tû, obvykle

obsazené jen sporadick˘mi ná-

v‰tûvníky, se poãalo plnit jiÏ

v pÛl sedmé, hodinu pfied zaãát-

kem poslední filmové produkce.

Do tfiiceti minut byly takfika

v‰echny sedaãky obsazeny a dal-

‰í pfiíchozí se hrnuli v davech.

Velkou ãást z nich pfiilákala

moÏnost zdarma zhlédnout me-

diálnû proslaven˘ snímek. Dal‰í

pfii‰li z nostalgie a touhy napo-

sledy okusit, jaké to je usednout

do nepohodlné sedaãky, v níÏ za

deset minut nevíte, kam s noha-

ma, a sledovat film na velkém

plátnû s nekvalitním zvukem

a ãast˘mi poruchami kontinuity

promítání (vzhledem k mírnému

poãasí tentokrát bez teplotních

efektÛ). Ale na‰li se i zvûdavci,

ktefií zkrátka jen chtûli proÏít lu-

xusní pocit, Ïe jim na dvouhodi-

nov˘ pobyt v tomto prostfiedí

mûsto pfiispûlo 475 Kã (viz RH

18/2008, s. 3).

Mûstskému kinu v R˘mafiovû lze

vyãíst absenci ãehokoliv - po-

hodlí, pfiíjemného a estetického

prostfiedí, dÛstojného zázemí

i doplÀkov˘ch sluÏeb. Jedno mu

v‰ak upfiít nelze - du‰i. Du‰i pot-

mû‰ilého vtipálka, kter˘ ani na

smrtelném loÏi neztrácí smysl

pro humor. Kino si totiÏ pro své

poãetné smuteãní hosty pfiipravi-

lo také jedno pfiekvapení. To by-

ní Poláci generála Desoffyho. Roku 1747 mu-

selo mûsto navléct do bílého císafiského ka-

bátu deset rekrutÛ, coÏ bylo na nevelké mûs-

to hodnû. Po odchodu 148 císafisk˘ch vojákÛ

v roce 1748 uÏ mûsto zase hostilo ruské po-

mocné oddíly a císafisk˘ch zde zÛstala jen

dvacítka. Zbylí habsbur‰tí soldáti byli k ne-

velké radosti majitelÛ ubytováni v jejich se-

dmi domech, jeÏ poslouÏily jako prozatímní

kasárna. Jako obvykle mûli potíÏe v RyÏo-

vi‰ti, jeÏ nûkolikrát nav‰tívily pro zmûnu

pruské oddíly. Ty braly v‰e, potraviny i pota-

hy, které posléze chybûly pfii obdûlávání po-

lí, takÏe se zaãaly jíst dokonce i otruby (vafii-

ly se z nich polévky a pekl chléb). Ve stej-

ném roce stejnû jako R˘mafiov‰tí museli i zde

vyhladovûlí místní Ïivit dokonce 747 vojákÛ

se 17 dÛstojníky a jejich koÀmi.

Také peníze fiádu pohlcovaly váleãné v˘daje,

chátral bruntálsk˘ zámek a zub ãasu si po-

fiádnû zahlodal téÏ na Sovinci. MístodrÏitel

Satzenhofen mûl ruce zcela svázané. Císa-

fiovnu tehdy zastupoval ãesk˘ kancléfi Bed-

fiich Harrach v DráÏìanech, kde jednal 

o uzavfiení míru s Francouzi, a netrvalo dlou-

ho a dostal volnou ruku téÏ k jednání s Prusy.

S Francouzi to je‰tû jak takÏ ‰lo, ale prusk˘

panovník byl nesmlouvav˘ a navíc zatracenû

siln˘, takÏe v˘sledek byl Ïalostn˘. Dohoda

potvrdila ztrátu Dolního Slezska (aÏ do roku

1945 se mu fiíkalo Pruské) a Kladska, jeÏ pfii-

padly Prusku. Císafiovna ne‰Èastného kanclé-

fie nijak nepochválila. Bavorsko ztratilo v‰e

a téÏ Sasko, které ve druhé slezské válce pfie-

‰lo na stranu Rakouska a s ním ji téÏ prohrá-

lo. Napadené Sasko odsoudili k uhrazení

skuteãn˘ch i vymy‰len˘ch váleãn˘ch ‰kod

Prusku, srozumitelnûji fieãeno, diplomaté jej

úplnû oÏebraãili.

Jednání ukonãil aÏ mírov˘ kongres v Cá-

chách, jehoÏ se úãastnili i neutrálové, Anglie,

Nizozemí, ·panûlsko a jiné státy. Potvrdil

dráÏìanské dohody, ve prospûch Rakouska

uznal jen pragmatickou sankci, tj. potvrdil

pouze faktick˘ stav. Pfiesto zÛstávali Habs-

burkové i nadále rodem, kter˘ nebylo radno

pfiehlíÏet, takÏe se mohli znovu ujmout fií‰-

ského císafiského trÛnu a vedle císafiovny

Marie Terezie byl uznán císafiem i její man-

Ïel Franti‰ek ·tûpán Lotrinsk˘. Snad jen do-

dat, Ïe spojení obou panovníkÛ bylo neoby-

ãejnû ‰Èastné a manÏelství v˘jimeãnû harmo-

nické díky hlubok˘m vzájemn˘m vztahÛm

mezi obûma manÏeli. ZapomeÀme na léta

tradované a zcela smy‰lené milostné avant˘-

ry mladé císafiovny, jeÏ s trvanlivostí hodné

lep‰í vûci vytrvávají v lidovém podání hou-

Ïevnatû dodnes. Jejich pravdivost má hodno-

tu i pachuÈ informací z Blesku, Novy ãi ji-

n˘ch senzacechtiv˘ch bulvárních prostfiedkÛ

komunikace. I barok mûl své ‰kváry. 

Mgr. Jifií Karel
Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku Brun-
tál, Bruntál 1998; Pinkava V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Adam, Petr: ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a je-
ho pÛsobení v â. na Mor. a ve Slezsku, Praha
2005; Jan, L. - Skfiivánek, F.: Nûmeãtí rytífii
v ães. zemích, Praha 1977, RomaÀák, Andrej
- Bûlina, Pavel - Anderle, Petr: Olomouc -
Doma‰ov 1758, M. Beroun 1998 ad.
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lo pfii v‰í své absurditû nespornû

dílem vy‰‰í moci. Jak jinak si

vysvûtlit, Ïe k˘Ïen˘ slavn˘ film,

plánovan˘ jako hlavní program

rozlouãení s mûstsk˘m kinem, se

cestou do R˘mafiova zatoulal do

Ivanovic na Hané, kde se se‰el

s jinou svou kopií, a v nastalém

zmatku byl na poslední chvíli 

odeslán na místo urãení, av‰ak

ve ‰patné sestavû kotouãÛ? Do

R˘mafiova tak pfii‰el film s jed-

ním zaãátkem, bez prostfiedku,

zato se dvûma konci! Omyl zjis-

til teprve promítaã, kdyÏ zaãal

film asi hodinu pfied zaãátkem

promítání pfievíjet.

Situace infarktová zvlá‰tû pro

vedoucího kina. Ten musel vy-

svûtlit pfieplnûnému hledi‰ti, co

se stalo. Nûktefií se rozzlobili, ji-

ní nevûfiili, dal‰í se smáli. Ale

vesmûs v‰ichni trvali na tom,

aby se pfiesto promítalo (aby ne,

vÏdyÈ tolik obûtovali, aby po

tûch letech pfii‰li do kina). A tak

se promítalo. I bez prostfiední

ãásti trval film hodinu a pÛl a zlí

jazykové tvrdí, Ïe to snímku ani

moc neublíÏilo, aspoÀ nebyl tak

rozvláãn˘ (moderní lidé nemají

rádi okolky).

Mûstské kino si zkrátka neod-

pustilo poslední Ïert. Jako sym-

bol a taky jako malou pomstu -

v‰em, ktefií na nûj v‰echna ta lé-

ta zapomínali, ktefií jej odmítali

v jeho stárnutí nav‰tûvovat a na-

lhávali si, Ïe ho k Ïivotu vlastnû

vÛbec nepotfiebují. Na ty v‰ech-

ny kino poÈouchle vycenilo

chrup. A tûch pár, ktefií mu zÛstá-

vali vûrní a místo veãerÛ u tele-

vize ãi v restauraci dávali pfied-

nost adrenalinovému záÏitku pfii

náv‰tûvû kina (adrenalin stoupal,

uÏ kdyÏ pfiicházeli ke kinu 

s otázkou: Bude se dnes hrát? Je

nás aspoÀ ‰est? Pfii‰el film? Ne-

rozpadne se pode mnou sedaã-

ka? ad.), tûch nûkolik se smálo

s ním. Pak mu zapálilo svíãku

a pfii karu mu pfiipilo na památ-

ku.

Spi sladce, milé kino! Budeme

na tebe vzpomínat... ZN

Jazzclub

Laco Deczi se vrátil na místo ãinu
Pfiesnû po dvou letech do R˘ma-

fiova opût zavítala jazzová legen-

da, jejíÏ vfiele pfiijat˘ koncert

v fiíjnu 2006 zavdal impuls ke

vzniku r˘mafiovského jazzového

klubu. Ten nabídl za dva roky své

existence fiadu vystoupení zají-

mav˘ch muzikantÛ nejen z jazzo-

vé, ale i rockové a alternativní

scény, zvuãn˘ch i zatím nepfiíli‰

znám˘ch jmen. Ve ãtvrtek 30. fiíj-

na se na místo ãinu vrátil úplnû

první z nich - trumpetista Laco

Deczi s kapelou Celula New York.

Byl to nejen návrat Laca Deczi-

ho, ale i ãistého jazzu. Poté, co

náv‰tûvníci jazzclubu ochutnali

nejrÛznûj‰ích Ïánrov˘ch smûsí

jazzu s punkem, blues ãi alterna-

tivní hudbou, mûli znovu pfiíleÏi-

tost ponofiit se do hlubin jazzu

vpravdû klasického, vycházející-

ho z tradice bebopu 50. let.

A klasiãtûji znûl i aktuální reper-

toár Celuly, ãerpající pfiedev‰ím

z ãerstvého alba Big Shot, nahra-

ného letos v záfií v New Yorku

a vydaného v ãesko-britské ko-

produkci. Kolekci sedmi autor-

sk˘ch skladeb (osmou napsal

Eric Meridiano) Laco Deczi na-

hrál spoleãnû se sv˘mi tfiemi mla-

d˘mi kolegy, které mohli r˘ma-

fiov‰tí posluchaãi poznat uÏ pfied-

loni: klávesistou Erikem

Meridianem, baskytaristou

Nobem Kinukawou a bubeníkem

Vajco Deczim. Na novém albu

vystupují i hosté Chris Jensen,

Sarah Politz, Dave Dana, Jennifer

Haddon a Deryle Hughes, turné

po âeské a Sloven-ské republice,

které právû nyní kapela absolvu-

je, v‰ak nedoprovází Ïádn˘ z nich

(pfiedloni si u nás s Celulou zahrál

na harmoniku Chriss de Pino).

Základní sestava se tedy nezmû-

nila, hudba v‰ak ponûkud ano.

Pfiedev‰ím v ní ubylo latinsko-

americk˘ch rytmÛ a z hudby, kte-

rá svádûla k tanci, se v duchu be-

bopové tradice opût stala spí‰e

záleÏitost poslechová. To, co se

z ní v‰ak nevytratilo ani náhodou,

je svobodomyslná improvizace,

poskytující libovoln˘ prostor ko-

mukoliv z hráãÛ. Laco Deczi tu

stejnû jako dfiív dává vyniknout

virtuozitû svého hráãství v sólo-

v˘ch v˘stupech, po chvíli v‰ak u-

stupuje do pozadí a pfiedává slovo

nûkterému ze sv˘ch kolegÛ.

Sólov˘m nástrojem se tak stfiída-

vû stává keyboard, ‰estistrunná

baskytara i bicí souprava, a to tak

dlouho, jak je komu z hráãÛ prá-

vû milo.

Stále tu tedy probíhá onen hrav˘

dialog, v nûmÏ má moÏnost se na-

hlas projevit kdokoliv (kdo to

umí tak dobfie), a frontmanovi ka-

pely evidentnû vÛbec nevadí, Ïe

by mohl b˘t nûk˘m ze spoluhráãÛ

zastínûn. Pokud lze soudit z r˘-

mafiovského koncertu Celuly,

hlavní hvûzdou veãera byl tento-

krát baskytarista Nob Kinukawa,

kter˘ pro ten veãer disponoval asi

nejvût‰í mírou energie a invence

a na svÛj nástroj chvílemi vyluzo-

val doslova neuvûfiitelná sóla.

Urãit˘ sklon ke zvukovému expe-

rimentu publikum mohlo zazna-

menat i ve hfie klávesisty Erika

Meridiana. Laco Deczi v jednom

z rozhovorÛ fiekl, Ïe je pfiízniv-

cem klasick˘ch nástrojÛ a elek-

trické klávesy ve své hudbû pfii-

pou‰tí spí‰e jako zvukov˘ dopl-

nûk. Eric Meridiano dal ve smys-

lu tohoto „nemoderního“ pfiístupu

bûhem skladeb vedle klasického

klavíru nûkolikrát zaznít i synte-

tick˘m zvukÛm, nikde se z nich

ov‰em nestal dominantní prvek.

Nûkteré dal‰í momenty ozvlá‰t-

nûní, které charakterizují album

Big Shot, nemohly bûhem kon-

certu zaznít kvÛli absenci zmínû-

n˘ch hostÛ, takÏe napfi. duet vo-

kálu Deryla Hughese s trubkou

Laca Decziho si mohou poslu-

chaãi vyslechnout jedinû z na-

hrávky.

Pfies urãitou míru experimentá-

torství, které má v jazzové kom-

pozici ‰iroké moÏnosti a je pro

v˘voj hudby vÏdycky potfiebn˘m

motivem, znûl koncert Celuly

New York o nûco uhlazenûji a de-

centnûji neÏ pfiede dvûma lety.

Navzdory v‰í virtuozitû interpre-

tace, invenãnosti a sviÏnosti sól

a neformálnosti atmosféry, kterou

Laco Deczi s Nobem Kinukawou

pfiikrmili scénkou z vietnamské

trÏnice, chybûl koncertu jeho

pfiedloÀsk˘ strhující náboj. Snad

to bylo zpÛsobeno i únavou mu-

zikantÛ, k níÏ se po koncertu pfii-

znal Eric Meridiano. Ostatnû se

není co divit, R˘mafiov byl jed-

nou ze zastávek turné trvajícího

takfika cel˘ mûsíc a vedoucího po

celé âeské a posléze Slovenské

republice. Poslední koncert turné

Celula New York zahraje 14. li-

stopadu opût v Praze. ZN
Fota: P. Fidlerová
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Úsmûvnû

Zapomínám. Ale pamatuju si
Co v‰echno mÛÏe ãlovûk zapomenout. Jaké

vûci? Prakticky v‰echno. Své by o tom moh-

li vyprávût pracovníci úloÏen, oddûlení nále-

zÛ a ztrát Ïeleznic. Nejãastûji ve vlaku zÛstá-

vají de‰tníky, bundy, kabáty, ‰ály, klobouky,

lyÏe, ale i br˘le, knihy, dokonce zubní proté-

zu na‰li. Zavazadla malá, vût‰í i pro obfiíky.

Balík s ovocem, ze kterého by se uÏ dala pá-

lit kofialiãka. A taky boty, nûkdo v létû chvat-

nû vystoupil z vláãku bos a smutnû hledûl za

ujíÏdûjícím vlakem. ZÛstala i klec s papou-

chem v barvách klauna a dûvãata z úloÏny si

ho oblíbila, mûl a dosud má u nich jídlo, pi-

tí, Ïivobytí. Jeho vlastní pán ho nehledal,

a tak si ho adoptovali, v‰ichni.

Sondovala jsem u sv˘ch pfiátel, co se jim kde

a kdy podafiilo zapomenout. Vedly klíãe, ta‰-

ky, penûÏenka se slu‰n˘m obnosem, která

zÛstala na stfie‰e auta (pozn. byla posléze na-

lezena), ko‰ík s houbami na pasece. A taky

syneãek v koãárku u po‰ty. Otec urãitû trhl

svûtov˘ rekord, po pfiíchodu domÛ si dal va-

tu do u‰í. Dal‰í chlapeãek spící byl zapome-

nut u hospody.

Naporcovan˘ a oãi‰tûn˘ králík urãen˘ na pe-

káã zÛstal v ‰alinû (ãti tramvaji) v Brnû. Byl

tak, pouze v ilegalitce (ãti igelitce). Pod ním

v‰ak byla drahá zvuková miniaparatura, to

nikdo na‰tûstí nevûdûl. TakÏe králík jezdil

a jezdil. Pak skonãil v depu. ·Èastn˘ majitel

objal i fiidiãe, kter˘ se

tváfiil vykolejenû. Ve-

ãer. Po pátrání.

Nejsem ‰kodolibá, ale

bavila jsem se, kdyÏ

mi dobrá du‰e - moje

kamarádka - sdûlova-

la, Ïe jeli na Sloven-

sko, aby uloÏili urnu

do urnového háje

tam, kde si to dûdeãek

pfiál, v rodném mû-

steãku. Kámen a ka-

menické práce jsou

tam draÏ‰í, nechali

tedy náhrobní kámen udûlat tady. TakÏe: ur-

na, náfiadí, kvûtiny, tmel a le‰tidla - a vyjeli.

AÏ na hfibitovû hledali náhrobní desku. Ta,

peãlivû zabalená ve staré dece a v kartonech,

zÛstala doma v garáÏi. Kdo ji mûl naloÏit?

MuÏi si mohli zanotovat: Já ne, já ne, to ty,

to ty.

Úsmûvn˘ mi pfiipadal pobyt m˘ch znám˘ch;

jeli na chatu. Tedy cesta tam se obe‰la bez pro-

blémÛ. Víkend - bezchybn˘. Chvatná cesta do-

mÛ. Návrat autem s my‰lenkami, co v‰e je tfie-

ba dal‰í den udûlat. Vtom se muÏi zatmûlo pfied

oãima! Îena zÛstala na chatû! To on zavfiel ga-

ráÏ, bránu, zatímco jeho drahá tfiíãtvrtinka-veli-

telka si za chalupou natrhala pár podzimních

kvûtÛ. DomÛ zb˘valo pár kilometrÛ, ale on si

cestu k chatû zopakoval. Co pak sly‰el?...

Já osobnû nezapomínám, mám jen selektivní

pamûÈ! Si

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

25. Stavy du‰nosti - bronchiální astma
Náhle vzniklá du‰nost mÛÏe b˘t projevem

zhor‰ení dlouhodobého celkového onemoc-

nûní - bronchiálního astmatu. Onemocnûní

vzniká u tzv. atopikÛ - dûtí alergick˘ch, pfie-

citlivûl˘ch na urãité látky, bûÏnû se vyskytu-

jící v jejich okolí (pyly, prach, potraviny, zví-

fiecí srst, léky, roztoãe, plísnû...). Záchvato-
vitá du‰nost se ãasto kombinuje s dal‰ími

projevy alergie - sezónní sennou r˘mou,
koÏními ekzémy a potravinovou alergií.
U astmatika záchvat du‰nosti vyvolává styk

s alergenem - látkou, na kterou je dítû pfiecit-

livûlé. MÛÏe se uplatnit zv˘‰ená fyzická zá-

tûÏ, stres, chlad. Prudká aÏ Ïivot ohroÏující

alergická reakce se mÛÏe objevit po bodnutí

vãelou, vosou, po podání nûkter˘ch lékÛ, po

poÏití nûkter˘ch potravin. Záchvat du‰nosti

mÛÏe vyvolat i infekce d˘chacích cest.

Vlastní du‰nost je zpÛsobena nûkolika pfiíãi-

nami, v‰echny pÛsobí v d˘chacích cestách.

Dojde k otoku sliznice d˘chacích cest, stahu

svalov˘ch vláken v jejich stûnû a zv˘‰ení se-

krece hustého a vazkého hlenu. Dochází

k postupnému zúÏení dolních cest d˘chacích

- prÛdu‰ek, dítû je du‰né, pfiedev‰ím pfii v˘-

dechu. Hrudník má v nádechovém postavení,

rozvinut˘, nemÛÏe dostateãnû vydechnout.

Dech b˘vá povrchní, zrychlen˘, nûkdy mo-

hou b˘t sly‰et zvukové projevy ztíÏené prÛ-

chodnosti vzduchu d˘chacími cestami - na

dálku sly‰itelné pískoty. Zvlá‰tû pfii prvních

záchvatech onemocnûní b˘vá dítû úzkostné,

vydû‰ené. Lehãí stupeÀ záchvatu se mÛÏe

projevit urputn˘m dráÏdiv˘m ka‰lem, dítû

neodka‰lává. Má pocit tísnû a sevfieného

hrudníku. Pfiib˘vající zmûny vedou k zúÏení

prÛdu‰ek a postupnû narÛstají dechové obtí-

Ïe. Pfii tûÏkém záchvatu d˘chá dítû velikou

silou a vyãerpává se, je promodralé, pfii dé-

letrvajícím nedostatku kyslíku ztrácí vûdomí.

První pomoc pfii astmatickém záchvatu:
- Pfii lehãím záchvatu uloÏte dítû do polohy
v polosedû tak, aby se mohlo sv˘ma rukama

zachytit podloÏky - nejãastûji postele, a za-

pojit tak pomocné d˘chací svaly pro zmírnû-

ní svého dechového úsilí.

- Zajistûte pfiívod ãerstvého vzduchu, uvol-

nûte tísnící odûv.

- Pokuste se dítû uklidnit, dbejte na jeho tû-

lesn˘ klid, zmírníte tak nároky na kyslík.

- U dítûte, které se dlouhodobû léãí pro aler-

gii a astma, se zeptejte na léky, které uÏívá,

a pomozte mu pouÏít inhalaãní sprej na

zvládnutí akutní dechové krize. Podejte pfie-

depsanou dávku, pokud lék do nûkolika mi-

nut nezabere, volejte ZZS.

- Jsou-li pfiítomny pfiíznaky tûÏké dechové

nedostateãnosti, kdy dítû promodrává a má

poruchu vûdomí - zahajte resuscitaci a zaji-
stûte co nejrychleji pfiivolání ZZS.

- Pokud se jedná o první záchvat du‰nosti,

nejãastûji pfii souãasnû probíhající infekci

d˘chacích cest, vÏdy zajistûte odborné lékafi-

ské o‰etfiení dítûte.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)



Akce budou pofiádány ve Strán-

ském, v klubovnû Vejrovka nebo

v areálu Soví dÛl (dfiíve Pradû-

dova zahrádka). KaÏd˘ poslední

pátek v mûsíci se budou konat

pravidelné produkce ãlenÛ hu-

dební skupiny Kelt Grass Band

a jejich hostÛ. KaÏd˘ druh˘ pá-

tek v mûsících lednu, únoru,

bfieznu, fiíjnu a listopadu se usku-

teãní Veãery u svíãek. PÛjde o po-

fiady zamûfiené na historii, báje

a povûsti z JeseníkÛ, gastronomii,

ukázky lidov˘ch fiemesel apod.

Programy pro ‰kolní mládeÏ a ve-

fiejnost zamûfiené na ekologii, 

ochranu pfiírody a Ïivotní prostfie-

dí nemají prozatím stanoveny

pevn˘ termín a zájemci o tyto ak-

ce budou s pfiedstihem informová-

ni prostfiednictvím R˘mafiovského

horizontu nebo plakátÛ.

V sobotu 11. dubna se uskuteãní

pravidelná akce pod názvem

Velikonoãní ateliér (ukázky ko-

‰íkáfisk˘ch prací, pletení veliko-

noãních pomlázek, v˘roba vrbo-

v˘ch pí‰Èalek, fiehtaãek a klepa-

del, zdobení kraslic a dal‰í veli-

konoãní dovednosti).

V pátek 1. kvûtna mohou zájem-

ci oslavit pfiíchod jara do hor

sbûrem bylin a otevíráním studá-

nek pod názvem Kouzlo bylin.

V sobotu 6. ãervna je na progra-

mu akce pod názvem Ovãáci-

ãtveráci, pfii níÏ náv‰tûvníci spat-

fií ukázku stfiíhání ovcí, ruãní

zpracování surové vlny, práci na

kolovratu, tradiãní v˘robu ovãí-

ho s˘ru a dal‰í atrakce.

Ve dnech 4. - 6. ãervence se 

v areálu Sovího dolu uskuteãní

turnaj ve stfielbû z lukÛ a ku‰í

pod názvem Stfielba ku ptáku.

Sobota 15. srpna bude ve zname-

ní medu. Náv‰tûvníci se na Dnech

medu doví zajímavé informace

o vãelách a vãelích produktech.

V sobotu 12. záfií uspofiádá Zá-

kladní organizace âeského sva-

zu ochráncÛ pfiírody Sovinecko

(ZO âSOP) tradiãní a velmi ob-

líbenou soutûÏ o nejrychlej‰ího

sokola pod názvem Fastest Fal-

con Cup.

Na tfietí fiíjnovou sobotu (24. 10.)

je opût pfiipravena soutûÏ Horská

jabloÀ roku spojená s v˘stavou

nejlep‰ích odrÛd horsk˘ch jablo-

ní pod názvem Svátek jabloní.

Poslední fiíjnová sobota (31. 10.)

se ponese ve znamení keltského

svátku Samhain, kdy se budou 

uzavírat studánky, pro dûti bude

pfiipraven lampiónov˘ prÛvod,

soutûÏ o nejpûknûj‰í vílu a skfiít-

ka a také ohÀov˘ rej.

Na poslední den v roce 31. 12. pfii-

pravuje ZO âSOP Sovinecko

slavnostní ukonãení roku.

Petr Schäfer,
pfiedseda ZO âSOP Sovinecko
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Láska a partnerství pohledem buddhismu
Cestující uãitel tibetského buddhismu Diamantové
cesty Jaroslav Pe‰ta pfiedná‰í v R˘mafiovû dne
20. listopadu 2008 v 19 hodin v prostorách
Stfiediska volného ãasu OkruÏní 10. Jeho pfiedná‰-
ka má název Láska a partnerství z pohledu budd-
hismu a Jaroslav Pe‰ta se v ní zamûfií pfiedev‰ím
na otázky mezilidsk˘ch vztahÛ.
Buddhismus Diamantové cesty má v posled-

ní dobû v západních zemích stále více pfiíz-

nivcÛ. ProtoÏe je moÏné vûnovat se jeho

praktikování pfii civilním zamûstnání nebo

studiu, oblíbili si jej zejména moderní, nezá-

vislí a samostatní lidé. Skloubit profesní 

i osobní Ïivot s pravideln˘mi meditacemi ne-

ní pro nû Ïádn˘ problém, a tak vût‰ina z nich

také Ïije v partnersk˘ch vztazích ãi rodinách.

Jaroslav Pe‰ta se buddhismem zab˘vá jiÏ de-

vût let. Od roku 2006 jezdí po ãesk˘ch mûs-

tech a pfiedává své zku‰enosti praktikujícím

buddhistÛm i pfiíznivcÛm tohoto uãení. Dle

jeho slov b˘vají lidé praktikující buddhismus

‰Èastnûj‰í nejen ve vztazích, ale obecnû i v Ïi-

votû. Díky meditacím se buddhisté stávají vy-

rovnanûj‰ími a získávají pfiirozen˘ a zdrav˘

pohled na svût. Ve své podstatû je meditace

vûdomá práce s myslí. Jaroslav Pe‰ta vysvût-

luje: „To, co oznaãujeme na Západû termí-
nem buddhismus, se v Indii naz˘vá ‘dharma’
a v Tibetu ‘ãhö’. Obojí znamená, jak se vûci
mají. Cílem buddhismu je tady poznat prav-
du. Buddha se pfied 2550 lety v meditaci po-
díval do mysli a pronesl: forma je prázdno-
tou, prázdnota je formou, forma a prázdnota
jsou od sebe neoddûlitelné. A vûdci nyní pfii-
cházejí na stejné principy díky pozorování
svûta pomocí mikroskopÛ a dalekohledÛ.“
Buddhismus vnímá partnerství dvou lidí jako

pfiirozené spojení Ïenského a muÏského po-

tenciálu, tedy prostoru a radosti. Zejména

v rámci buddhismu Diamantové cesty mÛÏe

b˘t Ïivot s vhodn˘m partnerem velmi dobr˘

prostfiedek pro práci s vlastní myslí. A jaké

nejvût‰í chyby dûlají lidé ve vztazích? „Lidé
si ãasto myslí, Ïe mohou nûkoho vlastnit.
Takov˘ vztah je pak zdrojem vzájemného
omezování. Láska je bûÏnû chápána tak, Ïe
nás má nûkdo uãinit ‰Èastn˘m. V buddhismu
v‰ak chápeme lásku naprosto opaãnû: dûláme
v‰e proto, abychom byli uÏiteãní ostatním.
V partnerství bychom se mûli snaÏit více dá-
vat neÏ brát,“ objasÀuje cestující uãitel.

Bûhem pfiedná‰ky pfiedstaví Jaroslav Pe‰ta

dlouho oãekávanou knihu Buddha a láska
od dánského lámy Oleho Nydahla. Tento

svûtoznám˘ uãitel buddhismu se v ní vûnuje

mnoh˘m otázkám v oblasti lásky a partner-

ství, vãetnû pohledu na manÏelství, rodinu

nebo sexualitu. Kniha vy‰la jiÏ v nûkolika ev-

ropsk˘ch zemích a témûfi okamÏitû se stala

bestsellerem.  Miroslav Glacner

Organizace a spolky

Plán akcí Základní organizace
âeského svazu ochráncÛ pfiírody Sovinecko na rok 2009

Stránské „Vejrovka“

14. listopadu 2008 v 19 hodin

VEâER U SVÍâEK
Program:

Vánoãní zdobení
Pod vedením odborníkÛ si mÛÏe kaÏd˘ úãastník vyro-

bit adventní vûneãek, v˘zdobu vánoãní tabule a tradiã-

ní ozdoby na stromeãek. Úãastnick˘ poplatek je 50 Kã.

Z kapacitních dÛvodÛ bude poãet úãastníkÛ omezen.

Akce spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., podporuje strate-

gick˘ partner PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Z okolních obcí a mûst

EKO soutûÏ

Fotbalisté odehráli vyrovnan˘ zápas
Kovo A - Chuchelná 3:3 (1:1)
Poslední zápas podzimní ãásti 

1. B tfiídy v kopané byl bohat˘

na branky. Domácí zaãali dobfie

a po deseti minutách pûknou

stfielou z velkého vápna otevfiel

skóre Jan Chud˘. Dal‰í velké

‰ance z prostoru malého pokuto-

vého území nedokázali domácí

vyuÏít, a jak se fiíká: Nedá‰, tak

dostane‰. Tak se i stalo, po zavá-

hání celé obrany hosté vyrovnali

a najednou byl na koni soupefi.

V tûchto chvílích podrÏel domácí

jejich brankáfi, kter˘ zne‰kodnil

minimálnû dvû vyloÏené pfiíleÏi-

tosti hostÛ, a tak se odcházelo do

‰aten za nerozhodného stavu.

Po pfiestávce domácí zabrali a po

nûkolika ‰ancích se dostali do ve-

dení brankou Michala HolodÀá-

ka. Tento stav jako by povzbudil

soupefie, kter˘ z rychl˘ch proti-

útokÛ po pravé stranû napfied vy-

rovnal, a nûkolik minut pfied kon-

cem se dokonce ujal vedení. UÏ

to vypadalo, Ïe vyjdou domácí

naprázdno, ti se v‰ak vrhli do 

útoku a zle dotírali na branku

hostÛ. AÏ druhá velká ‰ance

v tûchto minutách pfiinesla v po-

slední minutû nastavení alespoÀ

k˘Ïené vyrovnání, kdy se opût

trefil Jenda Chud˘. Na úpln˘

zvrat ve svÛj prospûch domácím

nezbyl ãas.

Vzhledem k v˘voji celého zápa-

su byli spokojeni oba soupefii,

i kdyÏ domácí chtûli v‰echny tfii

body, aby se po podzimní ãásti

posunuli v tabulce v˘‰e. Takto

jim patfií páté místo se získan˘mi

dvaceti body, ale domácí pom˘‰-

leli na vy‰‰í pfiíãky v tabulce.

Doufáme, Ïe jarní zápasy po dÛ-

kladné zimní pfiípravû pfiinesou

ovoce a hráãi pfiedvedou na jafie

lep‰í v˘kony a tím uspokojí ne-

jen sebe, ale i domácí fanou‰ky,

ktefií v hojném poãtu chodili na

domácí zápasy.

Foto a text Daniel Mach

Ano, opût se vám hlásíme ze

Z· Bfiidliãná. âímpak se vám

mohou tamní Ïáci a pedago-

gové pochlubit tentokrát?

Dalo by se to fiíci jen nûkoli-

ka slovy - jiÏ druh˘m rokem

se ‰kola zapojila do celokraj-

ské soutûÏe Ekologická ‰kola

Moravskoslezského kraje.

A nejen to, rovnûÏ jiÏ podru-

hé jsme byli ocenûni Refe-

renãní listinou. Znamená to,

Ïe jsme, zjednodu‰enû fieãe-

no, obdrÏeli diplom za 

ekologické aktivity, jichÏ se

úspû‰nû úãastníme ãi je sami

organizujeme.

Za tímto sdûlením se v‰ak

skr˘vá mnoho práce a doslo-

va mravenãího úsilí. Proto

bych zde ráda pfiipomnûla 

alespoÀ nûkteré z akcí a je-

jich v˘sledky. Napfi. za loÀ-

sk˘ rok se nám podafiilo na-

sbírat 1086 kg PET vr‰kÛ,

pfies 2000 kg starého papíru, 

136 kg usu‰ené pomeranãové

kÛry... Tak by se dalo je‰tû

chvíli pokraãovat, ale protoÏe

moudré pfiísloví praví, Ïe ne-

jen prací Ïiv je ãlovûk, tak

jsme si také trochu hráli -

probouzeli a uspávali brouã-

ky, soutûÏili na sportovním

i kulturním kolbi‰ti, sponzo-

rovali zvífiátka, jezdili na po-

znávací v˘lety. Dále uspofiá-

dali besedy napfi. Tonda Obal

na cestách, Îivot stromu

a dal‰í.

Tak co fiíkáte, Ïe si zaslouÏí-

me trochu toho potlesku,

a nechcete rovnûÏ mezi nás?

Kvûta Dûrdová

KuÏelkáfii pfiekonali silné soupefie
Kovo A - Optimit Odry   12:4
V 8. kole divizní soutûÏe kuÏelek

hostili domácí silného soupefie

z Optimitu Odry. Pustili se do nûho

s vervou a po prvních ãtyfiech zápa-

sech si zajistili vítûzství, soupefi ve

zb˘vajících dvou uÏ jen zkorigoval

v˘sledek. Nejlep‰í z domácích âesÈa

¤epka se 420 kolky.

Kovo B - Horní Bene‰ov E   10:6
ZaslouÏené, i kdyÏ v nûkolika utká-

ních velmi tûsné vítûzství v pfieboru

Olomouckého kraje. V tabulce jsou

domácí na pûkném pátém místû.

Nejlep‰í byl Zdenûk Fiury st., ale jen

401 shozen˘ch kuÏelek staãilo na to,

aby byl nejúspû‰nûj‰í z domácích

hráãÛ.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v listopadu

KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu
bude plavání pro vefiejnost do 18 hod.

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 13.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

Upozornûní: Ve ãtvrtek 20. listopadu 2008

bude z provozních dÛvodÛ zavfieno

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

Arctic Park KfiíÏov lidem dlouho chybût nebude!
Arctic Park KfiíÏov se v souãasné dobû pot˘ká
s ãásteãn˘m omezením provozu svého areálu.
Tento nedostatek v‰ak nyní velice intenzivnû
fie‰í, aby mohl znovu a v plném rozsahu otev-
fiít pro vefiejnost. „Lidé o tomto omezení jiÏ nû-
jakou dobu vûdí, av‰ak ne v‰echny informace
jdoucí krajem jsou pravdivé. Proto uvádíme
v‰e na pravou míru a tû‰íme se na náv‰tûvníky,
kter˘m jsou i za stávající situace brány do are-
álu otevfieny a venkovní sluÏby i nadále nabí-
zeny v plném rozsahu,“ uvádí marketingová
manaÏerka areálu Zuzana KubáÀová. Arctic
Park KfiíÏov provozuje praÏská akciová spo-
leãnost První Sovinecká.
Vstup do areálu uzavfien není, jak nûkteré

zdroje uvádûjí, a ve‰keré venkovní aktivity, ja-
ko vyjíÏìky a lekce na koních, lukostfielba, 
paintball, zorbing a skákací boty, jsou nadále
v plném a neomezeném provozu. Jediné, co
nyní nefunguje, je provoz Útulny a ubytování.
„V souãasné dobû se snaÏíme ve‰keré nedo-
statky uvést do správného a fiádného stavu,
abychom mohli Arctic Park v co nejbliÏ‰í dobû
znovu zprovoznit a otevfiít pro vefiejnost, tento-
krát jiÏ cel˘, i s obãerstvením a ubytováním,
a s naprosto ãist˘m ‰títem,“ prohla‰uje sou-
ãasn˘ manaÏer areálu Tomá‰ KubáÀ.
V dne‰ní podobû slouÏí Arctic Park doãasnû
jako zábavní a adrenalinové centrum s nabíd-
kou mnoha aktivit pro dospûlé i dûti. Pozdûji je

zde v plánu vybudovat projekt v âeské repub-
lice nemající obdoby - repliku stfiedovûkého
mûsteãka. „Stfiedovûké mûsteãko stát bude,
o tom nepochybuji. V okamÏiku, kdy se zaãne
stavût stfiedovûké mûsto, stfiedem a centrem
Arctic Parku se stane právû tento velkolep˘
a jedineãn˘ projekt, kter˘ u nás v âeské repub-
lice nemá obdoby. Aktivity, které znáte z areá-
lu dnes, v‰ak nezmizí, ale pfiesunou se do blíz-
kého okolí a budou i nadále v provozu pro zá-
bavychtivé zájemce,“ upfiesÀuje otec my‰lenky
stfiedovûkého mûsteãka a pfiedseda pfiedstaven-
stva akciové spoleãnosti První Sovinecká Juraj
Donoval. 

Zuzana KubáÀová
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Matefiská ‰kola v Horním Mûstû se oblékla do nového
Tak jako jiná ‰kolská zafiízení na

R˘mafiovsku oblékla i matefiská

‰kola v Horním Mûstû nov˘ ka-

bát. Reagovali jsme hned na 

1. v˘zvu Ministerstva Ïivotního

prostfiedí âR v rámci Operaãní-

ho programu Îivotní prostfiedí,

které podporovalo zateplení bu-

dov ‰kolsk˘ch zafiízení. Cílem

na‰eho projektu Úspora energie
v matefiské ‰kole bylo zateplení

obvodov˘ch stûn a stfie‰ní kon-

strukce, v˘mûna oken a dvefií

a instalace solárního systému na

ohfiev teplé vody. Úspora 

energie bude mít rovnûÏ vliv na

zlep‰ení Ïivotního prostfiedí.

Celá akce byla realizována s fi-

nanãní podporou Evropské unie

- Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj, Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí âR a obce

Horní Mûsto. Celkové vynaloÏe-

né v˘daje na zateplení dosáhly

v˘‰e 4 863 754 Kã vã. DPH,

z toho 3 204 344 Kã bylo finan-

cováno z EU - EFRR, 188 490 Kã

ze SFÎPâR a zbyl̆ ch 1 470 920 Kã

hradila obec.

Také na‰e pfiíspûvková organiza-

ce Základní ‰kola a Matefiská

‰kola Horní Mûsto nezaspala

a z iniciativy vedoucí matefiské

‰koly Jany Fréharové byl s úspû-

chem podán projekt Rekon-
strukce dûtského hfii‰tû matefi-
ské ‰koly v obci Horní Mûsto
do ROP Moravskoslezsko,

Prioritní osa 4, Oblast podpory

4.1 - Rozvoj venkova, kter˘ je

v souãasné dobû realizován v cel-

kov˘ch nákladech 1 107 986 Kã

vã. DPH, pfiiãemÏ dotace ROP

ãiní 1 021 187 Kã a vlastní zdro-

je zfiizovatele obce Horní Mûsto

ãiní 86 799 Kã.

Hlavním cílem projektu je pod-

pora komunitní role matefiské

‰koly a aktivního vyuÏívání vol-

ného ãasu dûtí v obci Horní

Mûsto. Projekt podporuje a zlep-

‰uje prostfiedí venkova prostfied-

nictvím nov˘ch kapacit pro ak-

tivní Ïivot dûtí a posílení jejich

volnoãasov˘ch aktivit.

Eva Machová,
starostka Horního Mûsta

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Stará Ves
vás zve na

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
MATE¤SKÉ ·KOLY,

kter˘ se koná

v pátek 21. listopadu od 14.30 do 17.00

Mgr. Libu‰e Va‰tíková, fieditelka

Lidl ano, ãi ne?
Îijeme v dobû, kdy média a reklama mají

stále vût‰í vliv na názory a chování lidí v na-

‰í spoleãnosti. Je stále mnoho lidí, ktefií jsou

z dob minul˘ch zvyklí na to, Ïe co je psáno

v novinách a nebo co vysílali v televizi, je

pravda, a tak není divu, Ïe vznikají iluze

o nûãem zadarmo, Ïe nám v na‰em kraji po

demagogické a lÏivé kampani budou opût

vládnout komunisté, Ïe odcházející hejtman

neuspûl s heslem „Slu‰nost není slabost“, Ïe

se R˘mafiov ocitl 30. fiíjna v Hospodáfisk˘ch

novinách na posledním 205. místû v anketû

Mûsta vhodná pro podnikání.

V minulém vydání RH se pan J. Poulík roz-

ãiluje nad situací, která vznikla pfii posled-

ním jednání zastupitelstva, zejména nad fak-

tem neschválení koneãné podoby smlouvy

s developerskou spoleãností zaji‰Èující v˘-

stavbu nového obchodního centra na

OkruÏní ulici. Na tomto faktu by nebylo nic

neobvyklého, kdyby se pan J. Poulík nesou-

stfiedil na informaci, kterou si pfieãetl v RH 

3. 10. 2008, a pouÏil ji nejen on k osobním

invektivám vÛãi mû a mé rodinû. V ãlánku

„Lidl pod námûstím nebude, rozhodli zastu-

pitelé“ pan redaktor Jifií Koneãn˘ nepravdivû

cituje mou touhu po vybudování upravené

zelenû nebo dokonce snad parku. Nevím, co

pana redaktora vedlo k této nepravdû, jestli

jen ‰patnû poslouchal nebo v tom byl nûjak˘

úmysl. Nikdy jsem na tomto místû neprosa-

zoval Ïádn˘ park, debata o zeleni probûhla

o nûkolik mûsícÛ dfiíve v kauze spoleãnosti

M+M a areálu b˘valého Polygonu. V této

souvislosti, kdyÏ jednání nikam nepokraão-

vala a zastupitelé obdrÏeli petici nespokoje-

n˘ch obãanÛ, ktefií se doslechli, Ïe firma

M+M zde chystá Lidl, a jako jeden z argu-

mentÛ pouÏili potfiebu více zelenû, a ne su-

permarketu, jsem s nadsázkou fiekl, pokud

mûsto nechce, aby se zde stavûlo, a chce vy-

hovût obãanÛm, tak aÈ areál koupí a vybudu-

je zde zeleÀ, jinak se na tento areál budeme

dívat je‰tû mnoho let.

Diskutujeme-li o vyuÏití parcel uprostfied

mûsta, mûli bychom mít pfiedev‰ím na pamû-

ti pokud moÏno co nejvhodnûj‰í urbanistiku.

Zastavíme-li dÛleÏité místo ve mûstû ne-

vhodnou stavbou, která mÛÏe sice z urãitého

pohledu slouÏit obyvatelÛm, ale svojí uni-

formní architekturou degraduje genius loci

centra malebného mûsta R˘mafiova, jehoÏ

pÛvaby v‰ichni uváÏliví obãané chtûjí pro-

hlubovat, a nikoli deformovat, musí si nutnû

znovu a znovu poloÏit otázku: „Je správné

postavit Lidl v centru mûsta R˘mafiova, kde

bude stát minimálnû fiadu desetiletí, ãi tento

centrální prostor mûsta vyuÏít pro jin˘ úãel,

kter˘ by mûsto architektonicky dotváfiel

a pfiitom samozfiejmû i slouÏil jeho obyvate-

lÛm?“ Pokud si nejsme jisti, zda jednáme

správnû, radûji své rozhodnutí odloÏme do

doby, kdy se vûc náleÏitû vyjasní. VÏdyÈ

mûsto se nevytváfií desetiletí ani století, ale

vyrÛstá postupnû a je odrazem doby svého

vzniku. Neniãme proto dobré dílo sv˘ch 

uváÏliv˘ch pfiedkÛ uniformovan˘mi stavba-

mi typu Lidl v centru mûsta.

Roman Vepfiek, zastupitel
(Poznámka redakce: ãlánek byl dodán redak-
ci je‰tû pfied zasedáním zastupitelstva mûsta
6. 11.)

Pûkn˘ záÏitek z koncertu
„Probíhá-li na‰e ãinnost podle BoÏí vÛle, je
z ní bohosluÏba, aÈ dûláme cokoliv.“
KdyÏ jsme se v úter˘ 28. fiíjna po 17. hodinû

pomalu rozcházeli z krásného kostela Tfií

králÛ v Bfiidliãné, pfiistoupil ke mnû mlad˘

muÏ s mikrofonem se slovy: „Jedna malá 

otázka pro na‰e posluchaãe: Jak se vám líbil

koncert?“ Je‰tû plná dojetí z krásn˘ch, pfied

chvílí vysly‰en˘ch tónÛ nena‰la jsem ta pra-

vá slova, kter˘mi bych vyslovila svoje emo-

ce, proÏité v chrámu BoÏím.

Byl to v kalendáfii uznan˘ sváteãní den, ale

sváteãnûji bych jej nikde nemohla proÏít.

Chtûla bych se svûfiit i sv˘m mil˘m spoluob-

ãanÛm a poradit jim, aby také dokázali tímto

zpÛsobem vyjádfiit radost a lásku v proÏitku

opravdu krásného dne.

Na koncerty praÏské musíte jet mnoho kilo-

Foto: archiv OÚ Horní Mûsto
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metrÛ a je‰tû pofiádnû zaplatit. V Bfiidliãné

jsme mûli volné vstupné, místa v prvních fia-

dách, záleÏelo jen, jak si kdo pfiispí‰il, proto-

Ïe kostel byl nakonec do posledního místa

naplnûn. Dar do kasiãky jistû uÏ pfiedem kaÏ-

d˘ s radostí pfiispûl.

Chrámov˘ sbor Bernardini nám není cizí

a kaÏd˘ má tu krásnou pfiíleÏitost jej také po-

znat. Koncert zahájil váÏen˘ pan Martin

Kubát, vynikající varhaník. Pfiiznal se, Ïe by

byl moc rád, kdyby se nám v‰e líbilo a pro-

Ïili jsme krásné chvíle, které si odneseme

domÛ, aby nám koncert zÛstal dlouho ve

vzpomínkách.

Pan Kubát pfiedstavil také mladinkou sleãnu

Lenku Mereìovou, sólistku vystupující se

sborem pod vedením její maminky Bernar-

diny Mereìové. Ani Lenka nám není nezná-

má, zastupovala s maminkou v na‰em chrá-

movém sboru na‰eho varhaníka Mgr. Petra

Wolffa, kdyÏ nemohl b˘t s námi v kostele ar-

chandûla Michaela v R˘mafiovû. Lence tehdy

bylo o pûkn˘ch pár let ménû, ale uÏ znala

svÛj cíl. Byla nejen k sobû, ale i k mamince

pfiísná, kaÏdému dokázala otevfienû fiíci, co jí

je, nebo není milé, a tím si získala uÏ velmi

mladá úctu a respekt nás v‰ech.

VáÏenému panu Kubátovi se pfiání opravdu

vyplnilo. V‰ichni jsme se zatajen˘m dechem

naslouchali koncertu a domÛ odcházeli v ra-

dostném pfiesvûdãení, Ïe ani pfií‰tû nebudeme

chybût. UÏ se tû‰íme.

Mladiãká hvûzdiãka velkého nadání Lenka

Mereìová získala od Pána Boha velk˘ dar

krásného zvuãného hlasu. Proto Jemu patfií

v první fiadû Bohudíky. Podûkování patfií ta-

ké mamince, která Lenku vedla, nyní vede

Lenka maminku. Podûkování patfií milé ba-

biãce, která má z vnuãky zaslouÏenou radost,

a také uãitelÛm hudební konzervatofie, ktefií

ji nauãili naslouchat notám a krásnému zpû-

vu církevních písní. Podûkování patfií také

duchovnímu otci Piotru, správci kostela

a du‰í vûfiících, stejnû jako rádci a pomocní-

kovi.

Vám v‰em, ktefií jste nám pfiipravili nádhern˘

den, patfií velk˘ dík a dlouh˘, dlouh˘ potlesk. 

Va‰e Olga Schreiberová

âlovûk ãlovûku - podûkování
Ostrava, Kladno 7. 11. 2008

VáÏení pfiátelé, 

prostfiednictvím Va‰eho ãtrnáctideníku bych

chtûla jménem paní Hildegardy Matyá‰ové

z Ostravy-Poruby podûkovat celému kolekti-

vu pracovníkÛ Diakonie a Domova odpoãin-

ku ve stáfií, umístûného v malebném koutku

JeseníkÛ, v nenápadné obci Dolní Moravice.

Tento vfiel˘ dík má své opodstatnûní zejmé-

na v dne‰ní dobû, kdy se tolik diskutuje

o rÛznorod˘ch formách sociální pomoci po-

tfiebn˘m a „hledají“ se finance na jejich pfie-

Ïití.

Bohatství spoleãnosti tkví v zemi p r o s t é dût-

sk˘ch domovÛ, starobincÛ, domovÛ dÛchod-

cÛ a v‰ech tûch zafiízení, kam nûkoho odklá-

dáme. Ergo, odkládáme sami sebe.

Ano, dokud nám síly staãí, dokud si uÏíváme

spotfiebního zboÏí, nov˘ch domÛ, kultury,

dovolen˘ch a spoleãenství lidí kolem nás,

neuvûdomujeme si potfiebu „jiného druhu“,

leÏící nûkde v horizontu ãasu, aÏ nám pfiesta-

ne „‰lapat“ motor a nadejde ten okamÏik,

kdy víc neÏ kdy jindy budeme touÏit po pro-

sté lidské pomoci. Pokud si v‰ak svÛj stav

budeme uvûdomovat.

âlovûk by se mûl mnohokráte na pouti svého

Ïivotabûhu zastavit a pfiipomenout si ty dny

zestárnutí, onemocnûní, kdy odkázán zÛsta-

ne na pomoc rukou, tûla i ducha jiného. A ne-

rozhoduje, jaké politické klima právû panuje

ve státû.

Tyto fiádky pí‰i za paní Hildi a za sebe.

Nejsme ãlenkami Ïádné politické strany, pro-

to pro nás otázka péãe o potfiebné vskutku

není bodem „programového prohlá‰ení“.

Domníváme se, Ïe by mûla b˘t urãit˘m zpÛ-

sobem hloubûji zakotvena v na‰í ústavû, aby

ubylo prostoru pro hluché diskutování o tom,

kdo a kolik zaplatí v‰em tûm ãlovíãkÛm, kte-

fií se obûtavû a s láskou starají a pramálo pe-

nízkÛ za to mají.

Paní Hildi proÏila ve zmiÀovaném domovû

ãást mûsíce fiíjna a tímto dûkuje z hloubi své-

ho srdce v‰em, ktefií ji vÏdy s vlídností 

a úsmûvem probudili, uklidili, pomohli s hy-

gienou, nakrmili, ustlali, vyprali, léky poda-

li, jejíma rukama a nohama tak na pár dnÛ

byli. To v‰e v prostfiedí, které bych já narou-

bovala do celého státu na talífii útulnosti

a vlídnosti, ãistoty a vzácné vstfiícnosti ostat-

ních obãanÛ z Dolní Moravice.

V závûru mi dovolte dva vzkazy. Ten první

posílám v‰em, ktefií rozhodují o financování

sociálních zafiízení: VstaÀte od stolÛ a vyraz-

te do terénu. ProÏijte jeden den jako já a vûfi-

te, Ïe po návratu uÏ peníze problém nebudou.

Druh˘ vzkaz posílám Vám, lidé, dûti, souro-

zenci, pfiátelé: Náv‰tûvu sv˘ch blízk˘ch, se

kter˘mi Vám bylo fajn v ãase mládí a fyzic-

ké zdatnosti, neodsunujte, neodkládejte.

Vûfite, Ïe i Vy po blízkosti toho druhého jed-

nou budete touÏit...

Hildegarda Matyá‰ová, Ostrava-Poruba,
Ilona Obstová, Kladno

Potrubní po‰ta stále funguje

Zasílám vám foto, na kterém si mÛÏeme dobfie prohlédnout, jak i v dne‰ní dobû funguje potrubní po‰ta. Letáky se ke sv˘m zákazníkÛm do-

stanou v prav˘ ãas! Lenka Polãáková
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731 614 077, 731 614 088
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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)

MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

POT¤EBUJETE SI PROVÉST DROBNOU
ÚDRÎBU NA SVÉM VOZIDLE,

A NEMÁTE KDE?
NABÍZÍME VÁM MOÎNOST

DENNÍHO PRONÁJMU GARÁÎE!
K DISPOZICI MONTÁÎNÍ JÁMA

- pfiepravu sklápûãem  

M25 (2 m3, 2 tuny).

Pronájem pfiívûsn˘ch
vozíkÛ za osobní auta
- moÏnost i se zaplach-
továním, loÏná plocha

2x1, 1x1,25 m



kontakt: 
Ing. Josef Pavlík – vedoucí technického úseku

tel. 554 252 152, pavlik@rdrymarov.cz
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NA HUSOVù ULICI 10
V R¯MA¤OVù

V¯
PRO
DEJ
OBUVI

pracovní náplÀ:
• tvorba modelu prefabrikovaného domu ve 3D programu 
• spolupráce s oddûlením statiky, konstrukce a projekce

poÏadujeme:  

• min. S· vzdûlání stavebního 
nebo technického smûru 

• základní znalost systému CAD 
• schopnost uÏívání bûÏn˘ch 

aplikací MS Office

nabízíme: 

• stabilní zamûstnání 
v perspektivním oboru 

• odpovídající finanãní ohodnocení 
• zamûstnanecké v˘hody

RD R˘mafiov,s. r. o., hledá vhodné kandidáty na pozici:

TECHNIK - PRACOVNÍK P¤ÍPRAVY V¯ROBY
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Sport

Jiu-jitsu: Uznání mistrÛ
I se‰el se rok s rokem a nám se

dostalo té cti zúãastnit se opût

23. semináfie (19. mezinárodní-

ho) jiu-jitsu, kter˘Ïto se konal

17. - 19. fiíjna na hotelu Kamzík

v Malé Morávce. Pofiadatelem

tohoto v˘znamného setkání byl

klub Jiu-jitsu SKP Vy‰kov.

Úãelem semináfie bylo zamûfiit

se na pfiímou a praktickou apli-

kaci vybran˘ch technik jiu-jitsu

v nahodil˘ch situacích, v˘mûna

zku‰eností a roz‰ífiení zorného

pole na danou problematiku.

Semináfii jako takovému pfiedse-

dal ná‰ „nejvy‰‰í z nejvy‰‰ích“,

pan Shihan Franz Strauss
(10. dan jiu-jitsu, 10. dan judo-

do), pfiedseda Österreichischer

Jiu-Jitsu Bund a koordinátor or-

ganizace World Jiu-Jitsu Organi-

sation pro Evropu (Rakousko).

(Podot˘káme jen, Ïe podobnost

pfiíjmení s jist˘m hudebním 

umûlcem je ãistû náhodná ... asi).

Dále pak pan Csaba Harsányi,
5. dan jiu-jitsu a pfiedseda Dan-

kolegia (Slovensko), a RNDr.

Ivan Gibala, 4. dan jiu-jitsu.

Jedním z nejimpozantnûj‰ích zá-

ÏitkÛ bylo vidût samotného

Mistra pana Strausse v akci. Pfii

prvním pohledu na tohoto 75le-

tého chlapíka totiÏ kaÏdému pfii-

rozenû vyvstane na mysli obava

o jeho zdraví a nezhmoÏdûní se.

Takové cviãení pfieci je spí‰e pro

mlad‰í - chtûlo by se fiíci. Nic-

ménû pan Strauss nás velmi

rychle vyvedl z omylu a nebylo

pro nûj problémem komukoliv,

jakkoliv a kdykoliv a jedno koli-

krát vyprá‰it koÏich. Mlad‰í

o dvû generace lítali vzduchem

jak roztrhané noviny. Vûru - neu-

vûfiitelné.

TaktéÏ techniky na‰eho brata zo

Slovenska pana Harsányiho nás

nenechaly na pochybách o kvali-

tû tohoto mistra. Pfii vûtû „V‰ak
to sú naprosto prirodzené pohy-
by, hej!“ to nepfiirozenû bolelo,

a tím pádem fungovalo tak, jak

má. Pan Gibala (jakoÏto zástup-

ce zákona) pak ukázal, Ïe i poli-

cista z Vy‰kova dokáÏe lehk˘m

pohybem z aikida tvrdû poslat

protivníka na neménû tvrdou

zem. Krásná ukázka pfiímé apli-

kace.

Ov‰em obrovské pocty se r˘ma-

fiovskému klubu sebeobrany do-

stalo právû od pana Strausse, a to

právû jeho náv‰tûvou v na‰em

novû vybudovaném dojo (o je-

hoÏ otevfiení jsme nedávno in-

formovali, viz foto). Nemohli

jsme nezaznamenat mrknutí pa-

na Strausse na pana Harsányiho

s poznámkou krásného ãeského

pfiísloví „Kleine aber schöne“.

Z jeho v˘razu jsme snad necítili

ani chválu jako spí‰ uznání.

Uznání za to, Ïe za námi jiÏ nûco

stojí a Ïe z na‰ich hor vycházejí

dobfií bojovníci.

No a protoÏe samozfiejmû také

nejen cviãením je ãlovûk Ïiv a je

tfieba stavební prvky a minerály

doplÀovati, zavítali jsme s na‰i-

mi hosty do r˘mafiovského pivo-

varu Excelent k doplnûní protei-

nÛ. Ale Ïe jim ‰makovalo ;-).

Cel˘ tento víkend hodnotíme ja-

ko velmi vydafien˘, mnohému

jsme se nauãili, získali tro‰ku ji-

n˘ náhled a inspiraci do budouc-

nosti. A to i pfies v‰echny utrÏené

modfiiny, kopance a pfiimáãkliny

(ale ty k tomu patfií :-). Poãítáme

s tím, Ïe obdobn˘ch akcí se bu-

deme úãastnit i nadále, a to nejen

v roli úãastnické, ale také pofiá-

dající. Rádi vás o tom budeme

informovat.

T˘m Sebeobrany R˘mafiov

Tandemov˘ turnaj dvojic 2008
V nedûli 9. listopadu uspofiádal oddíl kuÏelek

TJ Jiskra R˘mafiov akci pro amatérské hráãe

- tandemov˘ turnaj dvojic. JiÏ od 10 hodin se

zaãali scházet na místní kuÏelnû vyznavaãi

tohoto sportu. Tandemy dvojic byly pro nû

velkou neznámou. Bojovaly zde bez rozdílu

dvojice muÏÛ, Ïen i smí‰ené. Princip spoãíval

v tom, Ïe se hráãi stfiídali po kaÏdém hodu na

jednotliv˘ch drahách. Poãáteãní obavy nûkte-

r˘ch, Ïe se strhnou hádky, „kdo hodil blbûji“,

které by dokonce vyústily dotazem na pofia-

datele, zda mají pfiipraveny tiskopisy na Ïá-

dost o rozvod (v pfiípadû smí‰en˘ch dvojic),

se ukázaly jako neopodstatnûlé. V‰ichni se

nechali strhnout atmosférou a bojovali o co

nejlep‰í v˘kon. Organizace ‰la jako dobfie se-

fiízené hodiny, hráãi nastupovali ke sv˘m zá-

pasÛm dle ãasového harmonogramu a i na

dráze, kde se se‰lo na malém prostoru najed-

nou osm hráãÛ, klaplo v‰e na v˘bornou.

Velmi dobrou hru pfiedvedla dvojice Ïen

Renata Tvrdcová a Monika Îárská, která do-

sáhla v˘konu 514 poraÏen˘ch kuÏelek, ãímÏ

vyrazila dech v‰em pfiítomn˘m. S touto sku-

Fota: archiv Sebeobrany R˘mafiov
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teãností se nemínila smífiit dvojice Marek

Zoth a Oldfiich Vaníãek, ktefií se s heslem

„hanba muÏÛm, kter˘m Ïeny vládnou“ vrhli

do bojÛ a jako druhá dvojice toho dne pfieko-

nali hranici 500 poraÏen˘ch kolkÛ v˘konem

541 bodÛ. Na tfietím místû skonãila po neval-

ném zaãátku, ale vynikajícím fi-

ni‰i dvojice Milo‰ Grulich a Ro-

bert Kabeláã v˘konem 487 pora-

Ïen˘ch kolkÛ.

Turnaje se zúãastnilo celkem 

32 dvojic, z toho 11 smí‰en˘ch,

18 dvojic muÏÛ a 3 dvojice Ïen.

Na závûr pfiedala fieditelka turnaje

Vûra Tomanová prvním tfiem dvo-

jicím medaile, vûcné ceny a vítû-

zové obdrÏeli poháry. Marek

s Oldou se ukázali jako praví

dÏentlmeni a jeden pohár vûnova-

li Monice a Renatû, které v oãích

v‰ech byly také vítûzkami.

Na závûr bych chtûla vyslovit podûkování

v‰em sponzorÛm, ktefií vûnovali do soutûÏe

ceny, za jejich podporu. Jmenovitû - mûstu

R˘mafiov, Jolanû ·tyksové - Duha speciál,

Bob sportu Bronislava Rektofiíka a lékárnû

Olgy Koudelkové. Dal‰í podûkování zaslouÏí

i ti, ktefií se postarali o dobr˘ prÛbûh soutûÏe

a strávili den obsluhou stavûãÛ a zápisy jed-

notliv˘ch zápasÛ - Vûrce Tomanové, Rudovi

Heisigovi, Danû DoleÏelové a Janû ·indláfio-

vé. Pochvalu zaslouÏí i obãerstvovací stanice

v podobû bufetu Marcely Tillerové.

Tû‰íme se na setkání na dal‰ím turnaji, kter˘

probûhne 30. listopadu 2008. Bude to soutûÏ

jednotlivcÛ - R˘mafiovsk˘ sprinter 2008. Zá-

jemci se mohou pfiihlásit do 18. listopadu

2008 na kuÏelnû, kde jsou zvefiejnûny i pro-

pozice tohoto turnaje.  Alena Jurá‰ová

Lední hokej bruntálského regionu
Do oblastního pfieboru v ledním hokeji se pfiihlásilo prozatím devût

druÏstev. Poãet druÏstev nám oproti loÀské sezónû klesl o ãtyfii druÏ-

stva, a to proto, Ïe krnovská oblast si utvofiila svoji soutûÏ na Zimním

stadionu Krnov.

DruÏstva oblastního pfieboru:
Skupina A

1. HC R¯MA¤OV
2. TJ HORNÍ BENE·OV B
3. TJ BATEX BRUNTÁL
4. ICE DOGS KRNOV

Skupina A se bude hrát ãtyfikolo-

vû kaÏd˘ s kaÏd˘m.

Skupina B

1. MALÁ MORÁVKA
2. SK MEDVùDI R¯MA¤OV
3. GRIZZLIES R¯MA¤OV
4. ZL ÎELEZNÁ
5. NOVÉ HE¤MÍNOVY

Skupina B se hraje tfiíkolovû

kaÏd˘ s kaÏd˘m.

R˘mafiovská hokejová liga

Hokejov˘ servis
V leto‰ní hokejové sezónû jsou

pfiihlá‰ena druÏstva do následují-

cích soutûÏí:

Pfiípravky (dûti 5-9 let): kraj-
sk˘ pfiebor Olomouckého kra-
je - soupefii

1.- 2. 2 druÏstva HC Mora Olomouc

3.- 4. 2 druÏstva HK Jestfiábi Prostûjov

5.- 6. 2 druÏstva HC Zubr Pfierov

7. 1 druÏstvo HC R˘mafiov

8. 1 druÏstvo HC TJ ·ternberk

9.- 10. 2 druÏstva HK MD ·umperk

11. 1 druÏstvo HC Uniãov

Tato soutûÏ se hraje formou turna-

jÛ na 1/3 kluzi‰tû. Ve stejnou chví-

li hrají dvû druÏstva. Hrací den

na‰ich Vlãat je sobota od 9:00 na

zimním stadionu v R˘mafiovû.

První domácí turnaj se uskuteãní

v sobotu 27. 11. 2008.

Ml. Ïáci (9-12 let): okresní pfie-
bor - soupefii

1. HK Krnov

2. TJ H. Bene‰ov

3. HC R˘mafiov

4. TJ Slavoj Bruntál

Hrací den na domácím ledû je 

úter˘ od 17 hodin.

MuÏi: okresní pfiebor - soupefii

1. Ice Dogs Krnov

2. HC R˘mafiov

3. TS Batex Bruntál

4. TJ Horní Bene‰ov B

5. HC Lomnice

Sezóna 2008-2009 byla zahájena 12. listopadu 2008 dle rozpisu.

DruÏstva, která budou hrát R˘mafiovskou ligu, obohatí nov˘ t˘m

Restaurace U Hrozna, kter˘ povede trenérská dvojice Lubo‰ Dfievo

a Roman Procházka. Pokusí se o pfiekvapení r˘mafiovské soutûÏe.

SoutûÏ R˘mafiovské ligy se bude

hrát pravidelnû 2x v t˘dnu:

Stfieda v 17:00, v 18:45
Pátek  v 17:00, v 18:45

KaÏdou stfiedu a pátek se budou

hrát vÏdy dva zápasy. Zmûny bu-

dou vãas hlá‰eny. Dal‰í podrob-

nosti pfií‰tû.

1. SK SLOVAN
2. SK MEDVùDI B
3. GRIZZLIES B
4. F. TYG¤I
5. KOVO·ROT
6. HORNÍ MùSTO
7. MALÁ MORÁVKA B
8. RESTAURACE U HROZNA

Startující druÏstva:

SloÏení v˘konného v˘boru R˘mafiovské ligy LH

1. Ftáãek Martin - vedoucí
2. Merva Miroslav st.

âlenové: zástupci

1. HORNÍ MùSTO Hole‰ Jifií
2. GRIZZLIES Vlásek Václav
3. SK MEDVùDI

Valerián Lad.

4. SK SLOVAN Merva M. ml.
5. KOVO·ROT ·anovec Petr
6. REST. U HROZNA

Dfievo Lubo‰
7. MALÁ MORÁVKA

Rosolanka Petr
8. F. TYG¤I ·opík Ferdinand

Za VV OSLH Martin Ftáãek

První zápas hraje druÏstvo muÏÛ 16. listopadu v 9:45 na zimním sta-

dionu v Horním Bene‰ovû s HC Lomnice. Domácí leto‰ní premiéra

se uskuteãní v sobotu 22. listopadu v 17:00 s loÀsk˘m vítûzem Ice

Dogs Krnov. Hrací dny na domácím ledû jsou soboty od 17:00.

Ve‰keré podrobnûj‰í informace o rozpisech zápasÛ v‰ech druÏstev

a v˘sledcích najdete na internetov˘ch stránkách HC R˘mafiov:

http://hc-rymarov.webnode.cz.

V sobotu 1. listopadu vyrazilo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov na

první utkání krajského pfieboru do ·umperka. Utkalo se s druÏstvy

·umperk B a ·umperk A. PfiestoÏe jsme v první tfietinû s druÏstvem

·umperk B vedli 0:1, projevila se v dal‰ím prÛbûhu soupefiova pfie-

vaha v poãtu odtrénovan˘ch hodin na ledu a bruslící technice. Utkání

skonãilo 8:1. Stfielcem jediného gólu byl Martin La‰ák.

Druh˘ zápas byl zrcadlov˘m obrazem prvního. V obou utkáních

pfiedvedla pûkné zákroky i na‰e gólmanka Kohoutková. Skóre 8:0.

Sestava: a) Ondrák, La‰ák, Karapetyan, ·míd, b) Suchánek, Papcun,

Andr˘sek, ·tûpán, c) Pfiecechtûl, Vala, Îák, Svozílek, d) brankáfika

Kohoutková.

Chtûli bychom podûkovat firmû KSI Filter-Technik za zhotovení

krásn˘ch nov˘ch dresÛ pro na‰e nejmlad‰í nadûje. Jifií Slováãek
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Je univerzální poji‰Èovnou,
která nabízí sv˘m klientÛm

moderní produkty
a komplexní pojistná fie‰ení

v oblasti Ïivotního i neÏivotního poji‰tûní.

Nabídka slev i pro stávající klienty,
bezplatn˘ servis a poradenská ãinnost

je samozfiejmostí.

Pfiehled produktÛ âPP

- Poji‰tûní vozidel - Autopoji‰tûní Combi Plus
- Poji‰tûní majetku a odpovûdnosti obãanÛ
- Îivotní poji‰tûní
- Poji‰tûní podnikatelÛ
- Cestovní poji‰tûní

Najdete nás na obchodním místû:
Jan JankÛ, Radniãní 5, 795 01 R˘mafiov

mobil: 775 399 360
e-mail: cpp.janku@centrum.cz

relaxace a uvolnûní celého tûla
v pfiíjemném prostfiedí

- klasická a relaxaãní masáÏ
- medová detoxikaãní masáÏ
- indická masáÏ Ajurvéda
- havajská masáÏ
- ãokoládová terapie
- balneoterapie

moÏnost objednání
a zakoupení dárkov˘ch poukázek

k masáÏi celého tûla peeling zdarma

nav‰tivte nás v R˘mafiovû
na ul. Julia Sedláka ã. 14, 1. patro

(zrekonstruovaná budova b˘valé Jednoty)

kaÏd˘ pracovní den v dobû od 10:00 do 18:00

telefonická rezervace:
602 809 991, 732 209 084

www.vk-salon.webnode.cz

OTEV¤ENO OD 3. 11. 2008
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