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Do 30. dubna vystavuje v muzeu 
Sára Saudková

Mûsto ocenilo v˘znamné uãitele a jubi-
lanty

Za historií jednoho domu do tajupln˘ch 
sklepení b˘valého hotelu Thiel

·kolní námûstí: Pfiestavbou vznikne kli-
dová zóna v historickém centru

První závod Master Class byl pro r˘mafiov-
ské barvy pfiízniv˘

ročník XI .

S JAREM SE VRÁTILI TAÎNÍ PTÁCI
(NA FOTU MIROSLAVA GLACNERA JE DROZD ZPùVN¯)
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Uãitelé si pfiipomnûli v˘znam svého poslání

Z I-lanu aÏ do R˘mafiova

Mûsto R˘mafiov pfiipravuje kaÏ-
doroãnû pfii pfiíleÏitosti svátku 
uãitelÛ oslavu a ocenûní r˘ma-
fiovsk˘ch pedagogÛ. Leto‰ní po-
dûkování kantorÛm se uskuteã-
nilo ve ãtvrtek 2. dubna v sále
Stfiediska volného ãasu na
Divadelní ulici. Pfiítomné pfiiví-
tala pfiedsedkynû komise pro
spoleãenské záleÏitosti Kvûto-
slava Sicová, která slavnostním
podveãerem provázela. K této
pfiíleÏitosti pfiipravila základní 
umûlecká ‰kola mal˘ kulturní
program, ve kterém se pfiedstavi-
ly dûti z hudebního oboru pod

vedením Evy Hradilové a Ïáci
dramatického oboru pod vede-
ním Silvie Jablonãíkové.
Osmnáct pedagogick˘ch pracov-
níkÛ, fieditelÛ, uãitelÛ i vychova-
telÛ, pfievzalo z rukou starosty
mûsta Petra Kloudy, vedoucí od-
boru kultury a ‰kolství Leony
Pleské a fieditelky Stfiediska vol-
ného ãasu Marcely Pavlové oce-
nûní, kytiãku a mal˘ keramick˘

dárek, vyroben˘ klienty Kou-
zelné bufiinky.
„Toto setkání se koná proto,
abychom vzdali hold va‰í práci.
Vím, Ïe vám dne‰ní doba nepfie-
je. Mûní se ministfii, koncepce
‰kolství. Navzdory proklamacím
v‰ech vlád, Ïe se stav ‰kolství
zlep‰í, se zatím se sv˘mi platy
fiadíte k podprÛmûrn˘m mzdám
v âeské republice. Myslím, Ïe
vám nepfieje ani postoj vefiejnos-
ti, rodiãÛ a ÏákÛ. Nemáte to leh-
ké. Chtûl bych vás ale ujistit, Ïe
já i zastupitelé tohoto mûsta vás
podporujeme, chápeme va‰e po-

volání jako poslání a velmi vám
fandíme. SnaÏíme se na‰e ‰kol-
ská zafiízení podporovat a sna-
hou nás v‰ech je, abyste dobfie
pfiipravili Ïáky pro dal‰í vzdûlá-
vání a do Ïivota. Dûkuji vám
a pfieji hodnû zdraví, ‰tûstí, vytr-
valosti a úsilí,“ fiekl v úvodu ofi-
ciální ãásti slavnostního setká-
ní uãitelÛ starosta mûsta Petr
Klouda.

Pfiedáním ocenûní a gratulacemi
k Ïivotním jubileím se zavr‰ila 
oficiální ãást setkání kantorÛ. Po
slavnostním pfiípitku se rozvinula
volná debata o problémech, které

‰koly a jejich vedení spolu s uãi-
teli musí dennû fie‰it. Starosta od-
povídal na dotazy t˘kající se ak-
tuálního dûní ve mûstû a nov˘ch
investiãních zámûrÛ. JiKo

Páteãní vernisáÏí (3. dubna) byla
zahájena dal‰í zajímavá v˘stava ve
stálé Galerii Bofika Zemana
v Komunitní ‰kole Gymnázia
R˘mafiov. V pofiadí jiÏ tfietí verni-
sáÏ v prÛbûhu dvou let pfiilákala
nejen studenty ‰koly a jejich profe-
sory, ale i znalce a obdivovatele 
akademického sochafie a malífie
Bofika Zemana. V‰echny pfiítomné
pfiivítala fieditelka Gymnázia R˘-
mafiov Zdena Kovafiíková, samot-
ného v˘tvarníka Bofika Zemana
a jeho pfiítele profesora Du‰ana
·imka, oba b˘valé studenty Gym-
názia R˘mafiov, pak pfiedstavil je-
jich nûkdej‰í tfiídní profesor Stani-
slav Vitásek.

Zemanova expozice obrazÛ pfii po-
slední v˘stavû se nesla v duchu
Pocty Ïenû. Tentokrát najdou pfií-
chozí také ilustrace, které Bofiek
Zeman ztvárnil k básnické sbírce
Léto v I-lanu Jifiího Jilíka.
„Bofikovo umûní má jednu velkou
v˘hodu, nemusíme o nûm pochy-
bovat, zda bylo, víme, Ïe je, a já se
jen tû‰ím, Ïe bude i dal‰í. Jeho pro-
jev je den ze dne nûÏnûj‰í a nûÏnûj-
‰í. Projevuje se to jak v jeho barev-
nosti, tak v jeho linkách. A nevím,
jestli je to tím, Ïe stárneme a stává-
me se sentimentálnûj‰ími nebo
teprve na stará kolena se pfiestává-
me bát svou nûhu dát najevo.
Bofiek mû nauãil, Ïe i v˘tvarné dílo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2009

3

CoÏ takhle dát si zeleninu!?

se dá ãíst. A já vám pfieji, abyste
alespoÀ u jednoho z obrázkÛ mûli
to nádherné mrazení v zádech, kte-
ré jsem mûl já,“ fiekl procítûnû

o obrázcích Bofika Zemana jeho
obdivovatel a kamarád Du‰an
·imek.
Sám autor pak doplnil slova pro-

fesora ·imka, Ïe nûha v obrazech
není projevem stárnutí, ale jen
hravosti malífiovy ruky. Bofiek
Zeman podûkoval komunitní ‰ko-

le za to, Ïe udrÏuje tradici tûchto
v˘stav, a popfiál gymnáziu mnoho
úspû‰n˘ch a talentovan˘ch stu-
dentÛ a dobr˘ch pedagogÛ. JiKo

Je zdravá, je dobrá a je‰tû za její
konzumaci mÛÏete nûco vyhrát.
Kde? No pfiece v jídelnû Základ-
ní ‰koly R˘mafiov! Pokud nevû-
fiíte, pfiijìte si to vyzkou‰et.
Konzumace zeleniny v âR je ne-
dostaãující, zvlá‰tû u dûtí.
Francouzská studie Sovimax
prokázala, Ïe dûti zeleninu tak-
fika nejedí, shledávají ji málo za-
jímavou. Za úãelem pfiiblíÏit dû-
tem zeleninu a zeleninové pokr-

my pfii‰la spoleãnost Unilever, 
s. r. o., ve spolupráci s firmou
Bonduelle, s. r. o., s projektem
pro ‰kolní stravovací zafiízení
TRENDY ZELENINA.
·kolní jídelna Základní ‰koly
R˘mafiov se tohoto pilotního
projektu úãastní spolu s dal‰ími
ãtyfimi ‰kolami v republice.
Projekt probíhá po dobu celého
mûsíce dubna a je zamûfien na
zeleninu a zeleninové pokrmy.

VÏdy je strávníkÛm nabídnuta al-
ternativa. KaÏd˘, kdo se v jídelnû
stravuje, tak má moÏnost v˘bûru
ze dvou jídel, a tento mûsíc v ur-
ãit˘ch dnech dokonce ze tfií.
V rámci projektu jsou navíc rea-
lizovány dvû soutûÏe. První sou-
tûÏ je v˘tvarná, urãená jednotliv-
cÛm, ktefií mohou libovolnou
technikou vytváfiet práce na té-
ma zelenina. Komise ‰koly vy-
bere pût nejlep‰ích prací a ty bu-

dou odeslány firmû Unilever,
která vyhodnotí vítûze. Druhá
soutûÏ je urãena pro tfiídní kolek-
tivy a spoãívá ve sbírání kupón-
kÛ, které Ïáci obdrÏí za zkonzu-
mované zeleninové jídlo.
Kupónek si nalepí na barevn˘
plakát s políãky, kter˘ je v kaÏdé
tfiídû. Tfiída, která nasbírá nejvíce
kupónkÛ, vyhraje od firmy
Unilever v˘let. SoutûÏ je rozdû-
lena do dvou kategorií, pro Ïáky

prvního stupnû Z· (I. kategorie)
a Ïáky druhého stupnû Z· a niÏ-
‰ího gymnázia (II. kategorie).
Kdo jste u nás je‰tû nebyl a zva-
Ïujete tuto formu stravování,

pfiijìte se k nám podívat. Vafiíme
chutnû a zdravû. Tak nûkdy na-
shledanou a na dobrou chuÈ.

Za kolektiv kuchafiek
Bc. Jana Egidová, vedoucí ·J

Vlevo malífi Josef ·kubna v rozhovoru s akademick˘m sochafiem
Bofikem Zemanem
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Pár slov ... o lupiãích ãasu

Nechci mluvit o knize Terryho Pratchetta ani o filmu Terryho
Gilliama, a nechci mluvit o poãítaãích ani o televizi. Moji lupiãi
ãasu pfii‰li o posledním bfieznovém víkendu a ukradli mi hodinu.
Pr˘ mi tu hodinu neukradli, pr˘ zavádûli letní ãas.
Lupiãi ãasu tvrdí, Ïe letní ãas uspofií energii. A to je v‰echno?
V dne‰ní dobû, kdy se témûfi v‰ude svítí úsporn˘mi Ïárovkami
nebo záfiivkami, je to myslím dost chab˘ argument. Podle za-
mûstnancÛ PraÏské energetiky se o úspofie dá mluvit pouze v ob-
dobí okolo rovnodennosti (pfiibliÏnû 1%), v létû je dost svûtla ce-
lé dny, takÏe spotfieba energie se nemûní, a v fiíjnu se i tak musí
ráno svítit, a vzniká dokonce ztráta.
Lupiãi ãasu si také pochvalují, Ïe je díky jejich opatfiení v létû
o hodinu déle svûtlo, dûti mohou b˘t venku a dospûlí mohou po-
sedût na zahradách. Nevím, nevím - Ïe by bylo ve vefiejném zá-
jmu, aby se dítka klackovala po venku do desáté veãer? A k to-
mu posezení: v‰ichni víme, Ïe Ïádná správná „beãka“, „grilo-
vaãka“ nebo „opíkaãka“, jak fiíkáme zahradním oslavám, pfiece
nekonãí se soumrakem, a vybaveni pofiádn˘m ohnûm, kytarou
a nûkolika promile v krvi mÛÏeme své Hlééédááám dÛÛÛm hóó-
lÛÛÛbííí halekat i za svitu luny. AÏ do v˘chodu slunce, kter˘ je
v‰ak kvÛli lupiãÛm ãasu o hodinu oddálen.
V letním ãasu nevidím Ïádnou skuteãnou v˘hodu, ba naopak.
Urãitû budou souhlasit v‰ichni, ktefií jsou (stejnû jako já) chro-
notyp „sova“. UÏ tak nároãné ranní vstávání se stává skuteãn˘m
hororem, dopoledne se ‰patnû soustfiedíme a dûláme chyby, usí-
náme u prvních veãerních zpráv, abychom procitli kolem osmé
a nemohli usnout, protoÏe ná‰ usínací ãas je o hodinu posunut˘...
a ráno se zase probudíme na poslední chvíli.
A co teprve rodiãe dûtí, které vodí do ‰kolky! Dovedete si pfied-
stavit, Ïe budíte své dítû kaÏdé ráno v pÛl ‰esté, abyste je mohli
odvést do ‰kolky a je‰tû se stihli dostat do práce vãas? A teì si
pfiedstavte, Ïe je máte vzbudit je‰tû o hodinu dfiíve. Po ranních 
ulicích pak kráãejí rodiãe, ktefií za sebou vláãejí ospalé malé
zombíky.
Dopravní prostfiedky mají hodinu zpoÏdûní, v tfiísmûnném pro-
vozu mají chaos v pracovní dobû, domácí zvífiata chtûjí krmit
a venãit tak, jak jsou zvyklá, nemocní si nejsou jistí, kdy mají
brát léky, a v‰ichni musíme zmûnit ãas nejen na nástûnn˘ch a ná-
ramkov˘ch hodinách, ale i na mobilech, televizorech, satelitech,
rekordérech, mikrovlnn˘ch troubách, v autech a dal‰ích technic-
k˘ch pomocnících.
Neberu ani argument, Ïe na podzim mi mou hodinu ãasu lupiãi
vrátí. Vrátí, ale zpÛsobí tím podobné problémy. Dûti zvyklé vstá-
vat v pÛl ‰esté najednou poskakují po domû od pÛl páté (zejmé-
na v sobotu a v nedûli), „skfiivani“ usínají uÏ u Veãerníãku, do-
pravní prostfiedky nestíhají jízdní fiád, v tfiísmûnném provozu
mají chaos v pracovní dobû, domácí zvífiata chtûjí krmit a venãit
tak, jak jsou zvyklá, nemocní si nejsou jistí, kdy mají brát léky,
a v‰ichni musíme zmûnit ãas nejen na nástûnn˘ch a náramko-
v˘ch hodinách, ale i na mobilech, televizorech, satelitech, rekor-
dérech, mikrovlnn˘ch troubách, v autech a dal‰ích technick˘ch
pomocnících... Loni mi navíc lupiãi ãasu vrátili mou hodinu prá-
vû v den, kdy mû pfiepadla ukrutná bolest zubÛ - a musela jsem
tedy trpût a ãekat na lékafie o hodinu déle!
Letní ãas byl u nás letos zaveden potfiicáté. Nemohlo by prosím
platit pravidlo Tfiicetkrát a dost? Byla bych radûji, kdyby si lupi-
ãi ãasu b˘vali vzali k srdci pÛvodní návrh Benjamina Franklina
z roku 1784, a kdyÏ chtûli lépe vyuÏívat denní svûtlo, mohli jed-
nodu‰e zaãít dfiíve vstávat. ona
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto R˘mafiov se stalo od 1. dubna plátcem DPH
Ve ãtvrtek 26. bfiezna se uskuteãnilo fiádné
zasedání zastupitelstva mûsta. Zastupitelé na
nûm mimo jiné schválili závûreãn˘ úãet mûs-
ta za rok 2008 a vyslovili souhlas s celoroã-
ním hospodafiením mûsta, a to bez v˘hrad.
Dále vzali na vûdomí zprávu o v˘sledku pfie-
zkoumání hospodafiení mûsta za rok 2008.
Úãetní uzávûrka za rok 2008 byla podrobena
pfiezkumu hospodafiení odborem kontroly
Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje.
Pfiezkoumání bylo provedeno v rozsahu sta-
noveném zákonem ã. 420/2004 Sb., o pfie-
zkoumání hospodafiení územních samos-
právn˘ch celkÛ a dobrovoln˘ch svazkÛ obcí,
a nebyly zji‰tûny Ïádné chyby a nedostatky.
Mûsto pfiekroãilo v lednu 2009 obrat pro po-
vinnou registraci k DPH a v souladu se záko-
nem se muselo do 15. 2. 2009 k této dani re-
gistrovat. Finanãní úfiad vydal 23. 2. 2009 
osvûdãení o registraci s tím, Ïe od 1. 4. 2009 se
mûsto stává plátcem danû z pfiidané hodnoty,
a to se ãtvrtletním zdaÀovacím obdobím (jeli-
koÏ obrat za rok 2009 pfiesáhne 10 milionÛ Kã,
od ledna 2010 bude mûsto mûsíãním plátcem).
DaÀ v‰ak nebude zatûÏovat v‰echny ãin-
nosti, které mûsto vykonává, ale pouze tzv.
ekonomické ãinnosti.

Pfiedmûtem danû napfi. nebudou (jde o v˘kon

vefiejné správy):
❍ daÀové pfiíjmy, vãetnû správních a míst-

ních poplatkÛ (napfi. za psy, odpady),
❍ pfiijatá pojistná plnûní, splátky pÛjãen˘ch

prostfiedkÛ,
❍ dotace,
❍ prodej podílÛ,
❍ prodej majetku vyuÏívaného k ãinnostem,

které nejsou pfiedmûtem danû,
❍ pfiijaté sankãní platby - pokuty, náklady fií-

zení,
❍ odvody pfiíspûvkov˘ch organizací,
❍ pfiíjmy z úrokÛ na bûÏn˘ch úãtech apod.,
❍ pfiíjmy z v˘konu vefiejné správy (napfi.

z parkovného na vymezen˘ch komunika-
cích dle § 23 zákona 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích).

Ze stávajících ãinností bude mûsto odvádût
DPH na v˘stupu zejména v tûchto pfiípadech:
• nájmy staveb, bytÛ, nebytov˘ch prostor

a pozemkÛ, u kter˘ch se mûsto vzdá náro-
ku na osvobození a nájemci jsou plátci
DPH (finanãní odbor a Byterm R˘mafiov,
p. o., pfiipravuje v souvislosti s platbami
DPH dodatky k takov˘mto nájemním
smlouvám; dodatky budou uzavírány po-
stupnû v prÛbûhu roku 2009),

• krátkodobé nájmy (do 48 hodin nepfietrÏitû),

• nájmy ãástí staveb (napfi. antén, reklam-
ních poutaãÛ, vitrín apod.),

• nájmy movit˘ch vûcí,
• nájmy plynov˘ch kotelen,
• sluÏby spojené se svatebním obfiadem

(souãasná cena ãiní 800 Kã; v souladu
s usnesením rady bude tato cena pro zby-
tek roku zachována, tj. bude obsahovat
i 19% DPH; cena bude o DPH nav˘‰ena
aÏ od 1. 1. 2010),

• kopírování,
• reklama,
• vûcná bfiemena,
• sluÏby spojené s nájmem, pokud nepodlé-

hají vyúãtování (vybírají se pau‰álem),
• prodeje staveb, nebytov˘ch prostor a bytÛ,

pokud doba od první kolaudace nebo od na-
bytí nepfiesáhla 3 roky (takov˘to prodej se
mÛÏe u mûsta vyskytovat pouze v˘jimeãnû),

• prodeje stavebních pozemkÛ (jedná se
o nezastavûné stavební pozemky, na které
bylo v dobû pfievodu vydáno stavební po-
volení a v dobû pfievodu se na nich nena-
chází stavba jako vûc).

Skuteãnost, Ïe mûsto se stává plátcem DPH,
bude mít vliv na cenu zboÏí a sluÏeb spadají-
cích do ekonomick˘ch ãinností mûsta, a to
tak, Ïe se zpravidla stanou o 19 % draÏ‰ími.

Hana Pavlásková

Studie úprav ·kolního námûstí a budovy kina
Mûsto R˘mafiov zadalo vypracování
projektov˘ch studií - revitalizace
·kolního námûstí a stavebních úprav
budovy kina pro sportovní úãely.
Návrhy studií mûsto pfiedkládá ve-
fiejnosti k seznámení.
Budova kina je v souãasné do-
bû, po ukonãení promítání filmÛ
z dÛvodu nízkého zájmu obãanÛ,
vyuÏívána pouze k divadelním
pfiedstavením a vystoupením
‰kol a ‰kolek na spoleãn˘ch aka-
demiích. âetnost tûchto akcí je
velmi nízká - necelá desítka akcí
bûhem roku. ZároveÀ je pro
mnoho sportovních sdruÏení

a klubÛ ve mûstû hrozbou vypo-
vûzení nájmu majitelem tûloc-
viãny na Hornomûstské ulici
(Hedva, a. s.), v jehoÏ dÛsledku
by vznikl okamÏit˘ nedostatek
prostor ve mûstû pro sportovní
vyÏití. Proto se zastupitelé mûsta
rozhodli zadat zpracování studie
pfiestavby budovy kina k volno-
ãasov˘m aktivitám v oblasti
sportu. Hlavním cílem je budovu
kina opût intenzivnû a smyslupl-
nû vyuÏít. Koneãné rozhodnutí
o rekonstrukci kina na spor-
tovní halu ov‰em padne aÏ po-
té, co bude získána dotace na

rekonstrukci Stfiediska volného
ãasu (kulturního domu), kde by
mûl vzniknout nov˘ divadelní
sál s ve‰ker˘m zázemím a nov˘
kinosál.
V návrhu budoucího fie‰ení je
zachována základní podoba bu-
dovy a v‰echny nosné zdi. Dále
je zachován byt pro správce,
restaurace v suterénu a vstupní
hala. Hlavní zmûnou je pfiestavba
hledi‰tû na normované volejbalo-
vé hfii‰tû o rozmûrech 9 x 18 m,
pfiebudování jevi‰tû na squasho-
vé hfii‰tû, pfiístavba ‰aten, skla-
dÛ náãiní a náfiadí. Mûlo by

vzniknout nûkolik mal˘ch sálkÛ
pro men‰í kolektivy, sdruÏení
a sportovní krouÏky - napfi. kul-
turistiku, tance, stolní tenis atd.
Plánovány jsou celkem ãtyfii
men‰í sály a klubovny v obou
patrech. V hlavním sále studie
navrhuje je‰tû provedení terasy
- pavlaãe na propojení obou
stran sálu a vznik tribun pro di-
váky. PrÛãelí kina by mûlo b˘t
pfiestavûno na svoji pÛvodní
pfiedváleãnou podobu, souãástí
rekonstrukce bude v˘mûna 
oken, vstupních dvefií a nová fa-
sáda.

Studie úprav budovy kina Studie úprav ·kolního námûstí
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Studie rekonstrukce ·kolního ná-
mûstí vychází z dochovan˘ch his-
torick˘ch materiálÛ. Cílem jeho
pfiestavby je vznik klidové zóny
respektující historick˘ v˘znam
a hodnotu místa. V pfiípadû reali-
zace zámûru projde kompletní re-
konstrukcí povrchová úprava ná-
mûstí, Ïulová kostka bude po 
oãi‰tûní znovu pouÏita a doplnûna
Ïulovou mozaikou. Studie poãítá
s ãásteãn˘m omezením dopravy,
pfied budovou ‰koly vznikne kli-
dová zóna. Parkovací místa bu-
dou zachována v severní ãásti ná-
mûstí. Prostor pfied vstupem do
kostela bude roz‰ífien, vznikne
zde odpoãívadlo s vhodnou v˘-

sadbou zelenû, která oddûlí ·kolní
námûstí od panelové v˘stavby.
¤e‰ením jiÏní strany námûstí, kde
se nacházejí neudrÏované proluky
domÛ, bude v˘sadba zelenû.
Budova dílen, patfiící k základní
‰kole, bude letos vãetnû fasády re-
konstruována. Nov˘ kabát s do-
bov˘mi fasádními prvky získá
rovnûÏ hlavní budova ‰koly. Celé
místo by mûlo svojí podobou
a funkãností navázat na plánova-
nou rekonstrukci námûstí Míru
a ulice Horní. (V‰echny obrazové
studie mÛÏete zhlédnout na webo-
v˘ch stránkách mûsta R˘mafiova.)

Hana Pavlásková z podkladÛ
odboru v˘stavby MûÚ R˘mafiov

Kaple V Lipkách by mûla zmûnit vlastníka
Mûsto R˘mafiov má zájem o bezúplatn˘ pfievod
(nebo za symbolickou cenu) kaple V Lipkách
z vlastnictví církve do majetku mûsta. Starosta
mûsta oslovil pfiedstavitele katolické církve s Ïá-
dostí o pfievod.
DÛvodem Ïádosti je pfiání zastupitelÛ mûsta
tuto mimofiádnû hodnotnou barokní stavbu
a pfiilehl˘ park opravit a rekonstruovat.

Cílem je více zpfiístupnit kulturní památku
obãanÛm a náv‰tûvníkÛm mûsta, propagovat
ji a peãovat o ni. V plánu je vyuÏívat tento
prostor dÛstojnû, respektovat jeho památko-
vou hodnotu a vÏdy brát ohled na jeho cha-
rakter. R˘mafiovské farnosti bude kdykoliv
umoÏnûno bezplatnû vyuÏít prostory kaple
pro církevní úãely.

Pfied nûkolika dny obdrÏel starosta mûsta od-
povûì od Franti‰ka Václava Lobkowicze, 
O. Praem, sídelního biskupa ostravsko-opav-
ského, kter˘ vzal Ïádost na vûdomí s poznám-
kou, Ïe pfievod budovy musí schválit knûÏská
rada diecéze, která se sejde letos v ãervnu.
O dal‰ím osudu kaple vás budeme informo-
vat. Hana Pavlásková

Skonãí kaple v rukou bezvûrcÛ?
„Odstraníme-li z na‰eho domova kfiíÏ, vzdálíme od sebe poÏehnání!“

To je také vidût na na‰em mûstském úfiadu.
V‰ude ve svûtû, i v kanceláfiích starostÛ, visí
na stûnû kfiíÏ. My jej nepotfiebujeme, „protoÏe
BÛh není!“. Není náboÏenství a nikdo neví, co
je desatero pfiikázání. Sedmé a desáté praví:
Nepokrade‰ a NepoÏádá‰ statkÛ bliÏního své-
ho. Radním, kter˘m jsme dali plnou moc za
nás rozhodovat a dali jsme jim na‰e volební
hlasy s dÛvûrou, Ïe to, co vykonají, vykonají
dobfie, zklamali?! Vidím, Ïe se stará totalitní
moc zase vrací, kdyÏ berou církvi majetek.
Na zachování kapliãky V Lipkách mûl velkou
zásluhu dr. Franti‰ek VaÀák, kter˘ byl

v R˘mafiovû duchovním otcem 38 let. Nemûl
peníze, ale ty co mûl, dal na na‰i perlu sever-
ní Moravy. Vím, Ïe jemu je z na‰ich radních
smutno a velmi tûÏko. Byl s kaÏd˘m pfiítel
a kamarád, aÈ byl kteréhokoliv vyznání ãi ãle-
nem jakékoliv politické strany. Franti‰ek
VaÀák byl ãestn˘m obãanem na‰eho mûsta,
které bylo jeho domovem. Pro jeho lásku
k nám vûfiícím a v‰em obãanÛm mûsta
R˘mafiova nemÛÏeme souhlasit, aby nám na-
‰e kapliãka V Lipkách byla mûstem ukradena.
Víme, jak se v kapli nûktefií lidé chovají.
Vstupují bez pokory a úcty, s neoãi‰tûnou 

obuví. Kapli jsme ãistili, le‰tili, opra‰ovali,
zdobili kvûtinami, aby z ní mûli v‰ichni, kdo
vstoupí s láskou, radost. PfiijíÏdí sem cizinci,
rodáci, ktefií zde mûli dfiíve svÛj domov.
V‰em se na‰e kapliãka líbí a odjakÏiva patfii-
la církvi. Jestli nám kapliãka bude odebrána,
hodnû obãanÛ nepÛjde jiÏ k volbám a já bu-
du mezi prvními. Omlouvat se nebudu, pro-
toÏe je to ta nejhor‰í zvrhlost, co mûsto Ïádá.
Jak se zpívá v té písniãce: Psi sa bránia úto-
kom. Tak se budeme bránit i my, vûfiící z r˘-
mafiovské farnosti sv. archandûla Michaela.

Vûfiící za vûfiící Olga Schreiberová

reakce starosty mûsta

Jak to bylo se Ïádostí mûsta o pfievod kaple V Lipkách
S podáním Ïádosti mûsta o pfie-
vod kaple V Lipkách do vlast-
nictví mûsta z majetku církve se
strhla fiada nesouhlasn˘ch a ãas-
to aÏ hysterick˘ch reakcí ze stra-
ny vûfiících obãanÛ, ktefií v tom
málem vidí konec existence ka-
ple (viz ãlánek na webov˘ch
stránkách mûsta a nûkteré reakce
na nûj). To mû pfiimûlo k tomu,
abych uvedl na pravou míru celé
pozadí snahy mûsta o pfievod.
S návrhem na pfievod kaple
V Lipkách do vlastnictví mûsta
pfii‰li totiÏ sami zástupci - vyjed-
navaãi katolické církve. Ano, ãte-

te dobfie, pfievod nám navrhli zá-
stupci ostravsko-opavského bis-
kupství. Ptali se mû a m˘ch kole-
gÛ, zda má mûsto o bezúplatn˘
pfievod (nebo o prodej za symbo-
lickou hodnotu) zájem a v pfiípa-
dû, Ïe ano, aÈ oficiálnû o pfievod
poÏádáme. Bez tohoto kroku zá-
stupcÛ biskupství bychom se ne-
odváÏili takovou Ïádost podat.
DÛvody návrhu nám nesdûlili,
a tak jen spekuluji o tom, Ïe kato-
lická církev chtûla bfiemeno ná-
kladÛ na provoz a údrÏbu chátrají-
cí kaple pfienést na mûsto.
ZáleÏitost jsem projednal v radû

mûsta a v komisích a prakticky
v‰ichni zastupitelé vfiele souhla-
sili. Dobfie si uvûdomují v˘znam
a hodnotu této církevní památky
v regionu. Chtûli jsme prostfied-
nictvím muzea pfievzít náklady
na chod a údrÏbu kaple, smluvnû
umoÏnit církvi kdykoli zde bez-
úplatnû pofiádat bohosluÏby
a ve‰keré dal‰í akce, kapli a oko-
lí opravit za pomoci dotací, kte-
ré se právû k tûmto úãelÛm po-
skytují, umoÏnit turistické pro-
hlídky s odborn˘m v˘kladem,
propagaci a pofiádání v˘stav
a koncertÛ, které by korespondo-

valy s v˘znamem a funkcí kaple.
Byli jsme zajedno v tom, Ïe z to-
hoto kroku vytûÏí katolická cír-
kev, mûsto i památka.
Pfii schÛzce jsme se nezavázali, Ïe
budeme v jednání diskrétní, ale
povaÏovali jsme za vhodné v˘zvu
církve nepublikovat. Odpor dvou
zastupitelÛ za KDU - âSL na za-
stupitelstvu mûsta dne 26. 3. 2009
a staÏení bodu z jednání v dÛsled-
ku „zvednutí se odporu“ mû udi-
vily a zaskoãily. Pod tímto tlakem
nyní údajnû ustupuje i biskupství,
a tak nevím, jak mûlo svÛj návrh
projednán a naplánován. Proã si
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za sv˘m krokem nadále nestojí?
A pokud nebyla nabídka podloÏe-
na diskuzí v církevních kruzích,
proã s ní zástupci diecéze vÛbec
pfii‰li?
Chápu, Ïe ti, ktefií zastupitele za

jejich postup kritizují, pí‰í agre-
sivní pfiipomínky do diskuze na
webov˘ch stránkách mûsta, nebo
dokonce „orodují“ u pana faráfie,
aby mûstu nic nedával, nemûli
tyto informace k dispozici, a tak

jsou dnes jejich v˘tky trochu
v jiném svûtle, ale tûÏko se mo-
hu zbavit názoru, Ïe pokud by se
nad zámûrem pfievodu kaple
V Lipkách na mûsto za uvede-
n˘ch podmínek alespoÀ trochu

bez emocí zamysleli, pak by
snad dali zastupitelÛm za prav-
du, Ïe na pfievodu mohla získat
katolická církev, mûsto a pfiede-
v‰ím památka samotná.

Starosta mûsta Petr Klouda

Odbory MûÚ informují

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Platí je‰tû vá‰ fiidiãsk˘ prÛkaz? Budoucí podoba dopravního znaãení
V leto‰ním roce byla v rozpoãtu mûsta pro odbor dopravy a silniãního
hospodáfiství schválena ãástka 200 tisíc Kã na dopravní znaãení, která
slouÏí na bûÏnou údrÏbu dopravního znaãení svislého a vodorovného.
Vzhledem k leto‰ní zimû lze oãekávat, Ïe investice do oprav do-
pravního znaãení budou vy‰‰í neÏ v roce 2008. Dal‰ím problémem
je vandalismus, kter˘ je druhou nejãastûj‰í pfiíãinou po‰kození do-
pravního znaãení a u kterého nelze dopfiedu odhadnout rozsah ‰kod
a následnû finanãní v˘‰i oprav. Na BESIP byla v rozpoãtu mûsta
schválena ãástka 150 tisíc Kã, která je urãena na instalaci radaro-
vého mûfiení rychlosti.
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství v leto‰ním roce opût po-
dal Ïádost o poskytnutí dotace z programu Moravskoslezského
kraje Zvy‰ování pasivní bezpeãnosti na pozemních komunikacích
DSH 8. Na projekt s názvem Zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ
v R˘mafiovû - II. etapa mûsto Ïádá o poskytnutí dotace ve v˘‰i
840 tisíc Kã (75 % nákladÛ).
Jedná se o projekt osvûtlení pûti stávajících pfiechodÛ pro chodce:
silnice I/11, Opavská ul., R˘mafiov, u kfiiÏovatky na Harrachov,
silnice I/11, Opavská ul., R˘mafiov, u Penny marketu,
silnice I/11, Opavská ul., Janovice, u RD p. Hudáãka,
silnice III/37019, Pivovarská ul., R˘mafiov, u obchodu p. La‰tuv-
kové,
silnice II/445, kfiiÏovatka tfi. HrdinÛ a Revoluãní ul., R˘mafiov, 
u úfiadu práce.
V pfiípadû poskytnutí dotace budou stavební úpravy provedeny
v leto‰ním roce. V‰e závisí na dotaãních moÏnostech a grantech,
které samozfiejmû mûsto hodlá vyuÏít. JelikoÏ se jedná o zafiízení
na ochranu chodcÛ a obãanÛ mûsta, ve‰keré náklady na tuto inves-
tici zaji‰Èuje pfiíslu‰né mûsto nebo obec nejen na komunikacích ve
svém majetku, ale také na silnicích v majetku státu, kde v˘kon
vlastnick˘ch práv provádí státem urãená organizace, tj. Správa sil-
nic MSK, stfiedisko Bruntál, pfiípadnû ¤editelství silnic a dálnic. 

Bc. Renata Vysly‰elová

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov upozor-
Àuje fiidiãe na dobu platnosti fiidiãsk˘ch prÛkazÛ.

¤idiãské prÛkazy vydané od 1. 5. 2004 mají datum platnosti uve-
deno pfiímo v prÛkazu.
Doklady potfiebné k v˘mûnû ¤P:
- fiidiãsk˘ prÛkaz,
- obãansk˘ prÛkaz,
- 1x fotografie o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm, odpovídající podobû Ïada-

tele v dobû podání Ïádosti,
- obãané nad 60 let posudek o zdravotní zpÛsobilosti.

Úfiední dny: pondûlí, stfieda  8.00 - 11.30  12.30 - 17.00
Mimo úfiední hodiny doporuãujeme dohodnout si náv‰tûvu
telefonicky pfiedem na tel.: 554 254 261, 554 254 217.

Odbor dopravy a SH MûÚ R˘mafiov

Upozornûní pro vefiejnost:
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
a odbor vnitfiních vûcí, informuje obãany, Ïe ve dnech 1. - 10. 5. 2009
(jedná se o ãtyfii pracovní dny, z toho dva úfiední) bude uzavfiena kan-
celáfi registru vozidel z dÛvodu v˘luky a pfiechodu na nov˘ infor-
maãní systém správních evidencí a evidencí vozidel.
Dále bude mimo provoz oddûlení cestovních dokladÛ - nebude moÏ-
no podávat Ïádosti o vydání nov˘ch cestovních dokladÛ, nebude
moÏno novû vyrobené cestovní pasy vydávat. Ostatní úseky odboru
dopravy a silniãního hospodáfiství kromû registru vozidel budou
v provozu, rovnûÏ úsek obãansk˘ch prÛkazÛ a evidence obyvatel bu-
de plnû funkãní! MûÚ R˘mafiov

Jarní mobilní svoz odpadu se blíÏí
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují, Ïe bude ve mûstû R˘mafiovû
proveden mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu. Mobilní
sbûr bude provádûn z kapacitních dÛvodÛ ve dvou etapách podle ulic.
I. etapa - 20. dubna 2009 od 8 hodin

II. etapa - 27. dubna 2009 od 8 hodin

I. etapa
Ulice Pivovarská - ãást první, Strálecká, Havlíãkova, Národní,
Radniãní, Jungmannova, Máchova, Ml˘nská, Komenského, Husova,
nám. Míru, ·kolní nám., Pfiíkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), U Potoka, ÎiÏkova, Dukelská, Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e
Matûjky, Lipová, OkruÏní (po DÛm zdraví), NádraÏní, Na Stráni, Pod
Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce.

II. etapa
Nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská - ãást druhá, 

1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, 
J. Fuãíka, Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
ãlánky, zbytky fiedidel, barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové oleje,
absorbãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, olejové filtry, záfiivky, tep-
lomûry a jiné pfiedmûty s obsahem rtuti, chladící zafiízení obsahující
freony, fotochemikálie.
Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, pfiedají je
osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., ktefií mo-
bilní svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebírány,
tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie.

Objemn˘m odpadem se rozumí takov˘ komunální odpad, kter˘ nel-
ze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komunál-
ní odpad. Jedná se pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré
koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
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Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-
cyklaãním dvofie, smûsn˘ komunální odpad do popelnic nebo kontej-
nerÛ k tomu urãen˘ch.
ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe souãástí separaãního systému mûsta R˘mafiova

je recyklaãní dvÛr na Palackého ulici. Otevfien je v pondûlí, stfiedu a pátek
od 12 do 18 hodin, v úter˘, ãtvrtek a sobotu od 8 do 13 hodin.
Ve svozov˘ch dnech bude otevfien recyklaãní dvÛr od 8 do 13 ho-
din. Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ

pfied recyklaãním dvorem i na jin˘ch místech moÏno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 Kã.

Proã jsem si ji vybral: Paní Alenka Polá-
chová, vedoucí prodejny Nábytek Polách na
námûstí Míru, je pohodová a veselá, zkrátka
Ïena do nepohody.

Jak dlouho bydlí‰ v R˘mafiovû a jsi tu spo-
kojená?
V R˘mafiovû jsem se narodila, je to mé rod-
né mûsto. Tady jsem se vdala a s manÏelem
zaloÏila firmu. Narodily se nám tu dcery.

Líbí se mi tu, uÏ bych nemûnila.
Co ti v poslední dobû udûlalo radost?
Mnû staãí ke ‰tûstí málo. Hned je mi lépe,
kdyÏ se dafií tak, jak má. KdyÏ po tak dlouhé
zimû pfiijde jaro a sluníãko. Prostû kdyÏ jsou li-
di kolem mû v pohodû, jsem ráda. Ale musím
pfiiznat, Ïe nejvût‰í radost máme z na‰í vnuãky
Janiãky. To je pro mû ta nejvût‰í radost.
Co umí‰ a je ti to k niãemu?
Vyuãila jsem se prodavaãkou. Zaãínala jsem
v cukrárnû, tudíÏ umím v˘bornû toãit zmrzli-
nu. No, lidi kolem mû fiíkají, Ïe jsem kome-
diant a zpûvaãka. Zatím mû nikdo neobjevil,
tak tfieba po dne‰ku? Ale musím fiíct, Ïe v‰e,
co umím, mi k nûãemu je a jsem za to ráda.
Na co bys mû pozvala k obûdu?
Tebe? Vzhledem k tomu, Ïe musí‰ mít masa
a peãínek plné zuby, tak já bych ti pfiipravila
tvarohové knedlíky, Ïemlovku nebo nudle
s mákem. Nepohrdl bys?
Kdyby jsi mûla tu moc, co bys zmûnila?
Do dne‰ka mû trápí jedna vûc. Loni se nám
zabûhl pes, a neÏ jsme ho staãili najít, byl
utracen a spálen. I tuto informaci jsme se do-
vûdûli aÏ po na‰em pátrání. Bernard˘n není
bûÏná rasa, tudíÏ zjistit majitele není pfiece
tak velk˘ problém. Samozfiejmû bych mûnila
spoustu vûcí, ale tato vûc mû jako majitelku

trápila a trápí dodnes.
âím si teì na jafie udûlá‰ radost?
Hned jak to tro‰ku pÛjde, zaãnu na zahrádce
s jarními pracemi. R˘pání v hlínû mû baví
a dobíjí. Taky se tû‰ím, aÏ koneãnû vytáhnu
kolo.
Co tû dokáÏe rozÏhavit dobûla?
·tvou mû pomluvy a nedochvilnost.
Pfií‰tû: Alena Poláchová se bude ptát
Marcely Îákové.

·tafeta

Zdravotnictví

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.

Rudolf Buxbaum se ptá Aleny Poláchové

Podhorská nemocnice koupila novou sanitku
Moderní sanitní vÛz zaãala v tûchto
dnech pouÏívat Podhorská nemocni-
ce v Bruntále a R˘mafiovû, která je
souãástí skupiny Agel. Zbrusu nová
sanitka umoÏní rychlej‰í, bezpeãnûj-
‰í a pohodlnûj‰í pfiepravu pacientÛ.
Do sanitního vozu typu VW Trans-
porter 1,9 TDI nemocnice investova-
la témûfi jeden milion korun.
Nová sanitka nahradí jiÏ zastara-
l˘ vÛz. Je v˘raznû prostornûj‰í,
ãímÏ se v ambulantním prostoru
zv˘‰ila pfiepravní kapacita o jed-
no sedadlo. „Sanitka je vybave-
na napfiíklad elektronicky fiíze-
nou klimatizací, termoboxem pro

ohfiev a ochlazování infuzí nebo
nosítky pro zátûÏ aÏ 250 kilogra-
mÛ. Je rovnûÏ vybavena nosítky
s polohovateln˘m podhlavníkem,
sklopn˘mi boãními madly s odní-
mateln˘m podvozkem pod nosít-
ka, ãímÏ dochází k podstatnému
zv˘‰ení bezpeãnosti a komfortu
pfii pfiepravû leÏících pacientÛ
a zlep‰ení manipulovatelnosti
s pfiepravovan˘m pacientem. VÛz
je pfiedev‰ím v zimních mûsících
a za ‰patného poãasí, bezpeãnûj-
‰í“ fiíká vedoucí dopravy Ri-
chard Mare‰.
Podhorská nemocnice má jiÏ de-

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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·kolství

set sanitních vozÛ. „Mûsíãnû
pfieváÏíme zhruba 2000 pacientÛ
a najedeme mezi 50 aÏ 60 tisíci
kilometry,“ doplnil Mare‰. Star‰í
sanitky se mûní za nové zhruba

po pûti aÏ ‰esti letech pouÏívání
nebo po více neÏ 180 tisících na-
jet˘ch kilometrÛ.
Podhorská nemocnice kaÏdoroã-
nû investuje miliony korun do

modernizace svého vybavení, do
nákupu nov˘ch pfiístrojÛ a celko-
vého zkvalitÀování sv˘ch slu-
Ïeb. V roce 2008 pfiesáhly celko-
vé investice 11,5 milionu korun;

nejvût‰í akcí byla rekonstrukce
oddûlení operaãních oborÛ za ví-
ce neÏ pût milionÛ korun.

Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KOMUNITNÍ ·KOLY - VZDùLÁVACÍ KURZ NEJEN PRO SENIORY
Cíle kurzu:

1)  NEBUDETE SE BÁT POâÍTAâÒ - nauãíte se pracovat s poãítaãem, vyhledávat informace na internetu
2)  POZNÁTE PRÁVO KOLEM VÁS - získáte praktické informace o úfiadech a sluÏbách
3)  ROZVINETE SVOU OSOBNOST - navrhnete si oblast, v níÏ získáte nové informace, napfi. umûní, literatura.
4)  SETKÁVÁNÍ KOMUNITY

Zaãínáme v DUBNU 2009
tel: 554 721 150, 554 721 153, e-mail: komunitniskola@seznam.cz, www.gymnaziumrymarov.cz

V˘sledky soutûÏe stfiedních ‰kol Negativní jevy ve spoleãnosti
Od roku 1992 pofiádá Stfiední ‰kola R˘mafiov pra-
videlnû soutûÏ pod názvem Negativní jevy ve spo-
leãnosti. U jejího zrodu stála souãasná fieditelka S·
R˘mafiov SoÀa Kováfiíková.
Z 1. a 2. místa základního ‰kolního kola vzejdou 
adepti do kola oblastního. Leto‰ní oblastní kolo
pofiádala vyhla‰ující Stfiední ‰kola R˘mafiov a zú-
ãastnily se ho S· R˘mafiov, Stfiední ‰kola sluÏeb
Bruntál a Gymnázium R˘mafiov. KaÏd˘ rok se do
soutûÏe pfiihla‰ují také Ïáci Stfiední ‰koly ze
Zábfiehu na Moravû, letos jim to z ãasov˘ch dÛvo-
dÛ nevy‰lo, stejnû jako ÏákÛm z r˘mafiovské
Stfiední soukromé ‰koly Prima.
Îáci soutûÏí ve dvou kategoriích - v˘tvarné a lite-
rární. Jak si vedli na‰i zástupci v konkurenci ostat-

ních stfiedních ‰kol, jiÏ napoví tabulka s v˘sledky
soutûÏe.

V˘tvarná ãást:
1. Gymnázium R˘mafiov - Vûra Kopková (Fight It)
2. S· R˘mafiov - Zuzana Palou‰ková (Dva svûty)
3. S· R˘mafiov - Lucie Plí‰ková a Michaela ·ajbe-

nová (¤ekni drogám ne)
Literární ãást:
1. S·S Bruntál - Tomá‰ Rychta (Ztraceni v kosmu)
2. S·S Bruntál - Markéta Kozelková

(Záblesky svûtel)
3. Gymnázium R˘mafiov - Michaela Matulová 

(Negativní jevy mezi námi)
Lenka Polãáková, S· R˘mafiov

Akce hradu Sovince

Tento víkend se otevírá hrad Sovinec

Nav‰tivte ‰lechtické venkovské sídlo probouzející se po tuhé zimû. Tradice a zvyky pfii vítání jara, historická trÏnice s ukázkou fiemesel,
dûlové salvy k pfiíleÏitosti zahájení sezóny, velikonoãní, národní a lidové písniãky, rytífiská klání a ohnû gotick˘ch bubeníkÛ.

Úãinkují: skupina ‰ermu Grál, kejklífi Kfiupala, skupina ‰ermu Revertar, gotická katovna Ordál,
sokolník Monti s posádkou, Dûdictví, hudební skupina Rabussa

Program:
9.30 Pane purkrabí, zburcujte hrad, scénka, Dûdictví
9.40 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa
10.00 Dûlová salva ku pfiíleÏitosti zahájení sezóny
10.05 Den v katovnû, právo útrpné, Ordál
10.20 Od hradu ke hradu, scénka, Dûdictví
10.30 Na Sovinec pfii‰lo jaro, spektrál
10.40 Na pomlázkové veselici, hudební pásmo, Rabussa
11.00 Mord na Sovinci, ‰ermífiská povûst, Revertar
11.25 Co jsem vidûl v cirkuse, kejklífiská show, Kfiupala
11.50 Tajemství staré almary, rytífisk˘ turnaj, Grál
12.20 Lapkové a kat, právo útrpné, Ordál
12.50 Pfies Javorníãky, hudební pásmo, Rabussa
13.10 Na fafie, scénka, Dûdictví

13.20 ·pinavci, ‰ermífiská povûst, Revertar
13.45 Turnajíãek a bubeníky, Grál
14.05 Rád vstupuji do..., kejklífiská show, Kfiupala
14.30 Na Sovinec pfii‰lo jaro, spektrál
14.40 Lapkové a kati, právo útrpné, Ordál
15.05 Mord na Sovinci, ‰ermífiská povûst, Revertar
15.30 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa
15.55 Tajemství staré almary, rytífisk˘ turnaj, Grál
16.20 Co jsem vidûl v cirkuse, kejklífiská show
16.45 Od hradu ke hradu, scénka, Dûdictví
1655 Den v katovnû, právo útrpné, Ordál
17.15 Pfies Javorníãky, hudební pásmo, Rabussa
Hlavní program 11.50 - 15.55.
Hrad Sovinec - v dubnu otevfieno v soboty a nedûle od 9 do 17 hodin.

11. - 13. dubna
Vrbov˘ proutek - netradiãní velikonoãní prohlídky, kost˘mo-
vané prohlídky hradních zákoutí s programem.
Prohlídková trasa v délce cca 65 minut vede zákoutími hradu okolo ‰es-
ti stanovi‰È, kde na náv‰tûvníky ãekají scénky s velikonoãní tematikou.

18. - 19. dubna
Na pomlázkové veselici - celodenní historická akce, veliko-
noãní jarmark s ukázkou tradic pfii vítání jara.

Tajemství staré almary - celodenní historická akce.
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Historie jednoho domu

Hotel Thiel
Ve tfietím pokraãování Historie
jednoho domu pfiejdeme od bu-
dovy farního úfiadu, jejíÏ historii
jsme pfiiblíÏili v pfiedminulém
vydání, doslova pfies ulici, kde
stojí dal‰í z pozoruhodn˘ch sta-
veb R˘mafiova, b˘val˘ hotel
Thiel, pozdûji Mír, dnes prodej-
na nábytku, bytov˘ch doplÀkÛ
a kobercÛ. Stejnû jako fara i bu-
dova b˘valého hotelu je na se-
znamu kulturních památek.
První zmínka o existenci tohoto
objektu pochází z roku 1804,
kdy jej jako zájezdní hostinec
nechal zapsat do pozemkové
knihy Franz Anton Haas. O nû-
kolik desítek let pozdûji, v roce
1862, je jako vlastník domu uvá-

dûna Josepha English a v roce
1866 Franz English. V té dobû
má dÛm je‰tû podobu patrnou
z vyobrazení námûstí Míru z ro-
ku 1850. V roce 1875 získal ob-
jekt do svého vlastnictví Otto-
mar Thiel, kter˘ nechal provést
úpravy fasády, interiéru a stfie-
chy. DÛm i nadále slouÏil jako
zájezdní hostinec.
Budova b˘valého hotelu má v˘-
raznou pohledovou dominantu
spoluutváfiející charakter zástav-

by historického jádra mûsta.
Mezi v˘znamné památkové hod-
noty patfií fasáda, zachovávající
pÛvodní dekorativní prvky
a strukturu omítek. V rámci
mûstské památkové zóny se jed-
ná dále o unikátní ãtyfitrakt˘ pÛ-
dorys s vnitfiním dvorem a dfie-
vûn˘mi prosklen˘mi pavlaãemi,
sklepními prostory, které jsou
klenuté ãtyfimi rÛzn˘mi typy kle-
neb. Dále je to klenut˘ prÛjezd
a dal‰í klenby v 1. podlaÏí, cent-
rální schodi‰tû s ãásteãnû dfievû-
n˘m a ãásteãnû litinov˘m zábra-
dlím. Hodnotné jsou i vnitfiní 
okenní a dvefiní otvory a v˘plnû
nacházející se ve 2. patfie po ob-
vodu pavlaãové chodby, které

odkazují na pÛvodní hotelovou
dispozici interiérÛ.
V interiérech je dochováno i nû-
kolik autentick˘ch dekorativních
dvefiních zárubní z 19. století,
pÛvodní dlaÏby, okenní a dvefiní
v˘plnû z doby zásadní pfiestavby,
která se uskuteãnila ve 20. letech
20. století a pfii níÏ dostala fasá-
da souãasnou podobu odpovída-
jící architektufie pozdní secese
a art deco. Dvorní trakt domu
byl doplnûn v Horní ulici dvou-

patrovou a do ·kolního námûstí
se obracející jednopatrovou pfií-
stavbou s nároÏním konvexním
ark˘fiem, ãímÏ vznikl stávající
pÛdorys nepravidelného obdél-
níku s vnitfiním dvorem.
V první polovinû 60. let 20. sto-
letí byla stfie‰ní konstrukce po-
‰kozena poÏárem a v roce 1966
byla provedena její generální 
oprava, v rámci které byla reali-
zována fiada interiérov˘ch úprav,
zejména v 1. podlaÏí. Do prosto-
ru prÛjezdu byly vestavûny pfiíã-
ky a sociální zafiízení, dvefiní 

otvory byly roz‰ífieny a osazeny
nov˘mi v˘plnûmi a zárubnûmi.
Poslední v˘znamné úpravy byly
provedeny v 90. letech 20. stole-
tí, kdy byly pÛvodní profilované
„kastlíkové“ okenní v˘plnû na-
hrazeny nov˘mi zjednodu‰en˘-
mi. Odbourán byl parapet pfií-
zemních v˘kladcÛ a do zvût‰e-
n˘ch otvorÛ vsazeny velkoplo‰-
né v˘kladní v˘plnû. V interié-
rech 1. patra do‰lo zejména v b˘-
valém prÛjezdu k odstranûní no-
vodobû vloÏen˘ch konstrukcí ze
60. let, ale i k odstranûní nûkoli-
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ka pÛvodních zdûn˘ch pfiíãek
v 1. a 2. podlaÏí.
V jádru se jedná o klasicistní
stavbu se star‰ími základy, upra-
venou v duchu pozdní secese
a art deca. V rámci historického
jádra pfiedstavuje tato ãtyfitraktá
objemná architektura s unikát-
ním pÛdorysem jeden z nejv˘-
znamnûj‰ích urbanistick˘ch prv-
kÛ. Fasáda patfií v rámci námûstí
Míru k nejhodnotnûj‰ím a nejza-
chovalej‰ím prvkÛm historické
zástavby mûstského jádra.
Sklepní prostory klenuté ãásteã-
nû valenou kamennou klenbou,
prusk˘mi klenbami a ãesk˘mi

plackami, pásy, ale i segmento-
v˘mi klenbami, ukazují na nûko-
lik stavebních v˘vojov˘ch etap
budovy. Na klenut˘ prÛjezd na-
vazuje schodi‰tû do vy‰‰ích pa-
ter a do podkroví, ãásteãnû osa-
zené litinov˘m dekorativním zá-
bradlím a prosvûtlené proskle-
n˘m svûtlíkem. Po obvodu vnitfi-
ního dvora jsou v úrovni 2. a 3.
podlaÏí vysazeny dfievûné (v 3.
NP z reÏného cihelného zdiva)
prosklené ochozy, slouÏící pÛ-
vodnû jako pfiístupové chodby
k jednotliv˘m hotelov˘m poko-
jÛm.
„Byla to taková docela pfiíjemná
lidová restaurace s v˘ãepním
pultem a hotelov˘mi pokoji na-
hofie. Bylo jich tu‰ím sedmadva-

cet. Do zadní ãásti, zvané ‘va-
gón’, to si pamatuji jako dnes,
bylo mi ‰estnáct let, vedl zadní
vchod od fary. A uÏ v té dobû se
tam scházela rÛzná individua, co
mûla co do ãinûní se zákonem.
Kdo tam pracoval, musel mít sil-
né nervy. Cel˘ hotel patfiil státní-
mu podniku RaJ (Restaurace
a jídelny). Pamatuji se, Ïe za pÛ-
sobení paní vedoucí Kukelkové
se to pak pfiestavûlo na vinárnu.
Obsluhovala tam tenkrát jiÏ pro-
vdaná paní ·mirková. Jako mla-
dí jsme tam chodili na ãaj nebo
kávu a vzpomínám si, Ïe tam by-
ly pûkné lampiãky a vyfiezávané

stoly a Ïidle, a kdyÏ ãlovûk pfii-
‰el, hned mu zapálili svíãku,“
vzpomíná na za‰lou slávu nû-
kdej‰ího hotelu Mír paní Vûra
Orlíková, která v nûm pracovala
od roku 1971 do roku 1975.
Dokonce tfiicetiletou praxí v ho-
telu Mír se mÛÏe pochlubit Anna
Pytlíãková, pÛvodem Nûmka.
Do hotelu nastupovala v roce
1961 jako pokojská v dobû, kdy
byl vedoucím Alois Miklík,
a Míru zÛstala jako pokojská
vûrná aÏ do jeho uzavfiení v roce
1991. „Pamatuji si, Ïe jsem byla
u holiãe, bylo to v roce 1965,
a lidé volali, Ïe hofií Mír. KdyÏ
jsem potom vy‰la ven, hasiãi uÏ
stfiíkali vodu,“ vzpomíná dnes
jiÏ pûtaosmdesátiletá b˘valá za-

mûstnankynû hotelu paní
Pytlíãková, která za tfiicet let
sluÏby v hotelu pamatuje nûko-
lik provozních vedoucích. Taky
si pamatuje na to, kdyÏ pfiijela
z Nûmecka vnuãka Ottomara
Thiela, dfiívûj‰ího majitele hote-
lu: „KdyÏ sem pfiijela, byl cel˘
hotel na nohou, pamatuji se, Ïe
jsme se s ní fotili, ale fotku uÏ
dávno nemám.“
Hotel mûl tenkrát asi dvacet za-
mûstnancÛ, pracujících ve dvou
smûnách. „Celkem jsem mûla na
starost ‰edesát lÛÏek. Pokoje by-
ly zafiízeny vkusnû, ale skromnû.
Postel, noãní stolek, lampiãka,
umyvadlo, mal˘ stoleãek a kfies-

lo. Pozdûji, tûsnû pfied zavfiením
hotelu, uÏ pokoje sv˘m vybave-
ním nestaãily nárokÛm ubytova-
n˘ch klientÛ. Pfiesto se hotel mÛ-
Ïe pochlubit náv‰tûvou v˘znam-
n˘ch osobností. Byl tady ubyto-
ván napfiíklad herec Jaroslav
·tercl nebo ná‰ první kosmonaut
Vladimír Remek, bydleli tady ha-
siãi, ktefií pfiijíÏdûli na tradiãní
soutûÏ Memoriál Jana Suka,“
doplÀuje zajímavé informace pa-
ní Pytlíãková.
Pfii vstupu hlavním vchodem
z námûstí na vás d˘chne historie.
Zapojte pfiedstavivost a vstupte.
Za vchodem je dlouhá chodba
s klenut˘m stropem a na levé

stranû, poté co si odmyslíte vy-
stavené koberce, spatfiíte ve své
fantazii dfievûn˘, bohatû zdobe-
n˘ pult recepce a ‰atny. Za ním
pak uvidíte vû‰áky na kabáty
a stûny vkusnû obloÏené dfievû-
n˘mi kosoãtvercov˘mi ãern˘mi
a ãerven˘mi deskami. KdyÏ pÛ-
jdete dál, uvidíte ve vináren-
sk˘ch boxech nûkolik mlad˘ch
lidí, jak popíjí „dvojku“ ãervené-
ho pfii zapálen˘ch svíãkách
s upfienû zamilovan˘mi pohledy,
jinde zase stafiík ãte noviny na
dfievûném rámu a do toho poku-
fiuje svou lulku. Vracíte se zpát-
ky a jako v mlÏném oparu zdra-
víte cestáfie, ktefií jsou tady uby-

tovaní a starají se o odklízení
snûhu na R˘mafiovsku. Pr˘ sem
pfiijíÏdí pravidelnû aÏ z Ostravy.
Takové byly tedy historie a Ïi-
votní rytmus dnes z urbanistic-
kého hlediska mimofiádnû v˘-
znamného hotelu Thiel v R˘ma-
fiovû, zasahujícího do námûstí
Míru, Horní ulice a ·kolního ná-
mûstí.  JiKo

Literatura: Hájek, V. Hodnotící
karta (Národní památkov˘ ústav
Ostrava, 2008)
Zpracováno na základû v˘povûdí
b˘val˘ch zamûstnancÛ hotelu
Mír Vûry Orlíkové, Jaroslavy
Hákové a Anny Pytlíãkové
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Z historie

¤ád, josefínské osvícenství a pfiízrak válek s revoluãní Francií
Osvícensk˘ absolutismus syna Marie Terezie
byl z dne‰ního hlediska z vût‰í ãásti jistû vel-
mi pfiijateln˘, av‰ak postrádal diplomatickou
schopnost provádût zmûny v prav˘ ãas a vy-
h˘bat se provokativním krajnostem. Uvedli
jsme dfiíve, Ïe císafiovna zam˘‰lela ãi prová-
dûla fiadu reforem, které mûly situaci lidí
zlep‰it a zaÏehnat nebezpeãí zhoubn˘ch re-
belií, jiÏ dfiíve. VzpomeÀme tfieba tzv. terezi-
ánsk˘ katastr, kter˘ mûl vedle evidence ve‰-
keré pÛdy mocnáfiství téÏ uãinit danû alespoÀ
spravedlivûj‰ími jejich stanovením podle bo-
nity pÛdy, raabizaci, váÏn˘ pokus o zmûny,
jeÏ pfiedcházely zru‰ení poddanství, a konec
koncÛ ani snaha sjednotit státní správu na ce-
lém území zavedením nûmãiny nebyla nikdy
mínûna jako úsilí po obecné germanizaci, jak
se ji nûktefií ‰ovinistiãtí a nekritiãtí historici
snaÏí vykládat. Habsburkové si byli velmi
dobfie vûdomi úskalí mnohonárodnostního
státu, neÏ aby je‰tû pfiilévali olej do ohnû.
Cílem mnohdy bolestiv˘ch zmûn Josefa II.
byla téÏ církev. Ru‰ily se fieholní fiády, koste-
ly a klá‰tery se mûnily na kasárna, církev po-
zb˘vala majetku a nad pÛsobení církve pa-
novník postavil absolutní moc. Zatímco té-
mûfi celá církev na josefinské reformy doplá-
cela, rytífiské fiády zÛstávaly v císafiovû pfiíz-
ni. U nûmeck˘ch i maltézsk˘ch rytífiÛ jistû
hrála v˘znamnou úlohu v pfiízni panovníka
jejich charitativní ãinnost, ale zvlá‰tû u nû-
meckého fiádu téÏ hluboké porozumûní a vel-
ké pfiátelství, jeÏ Josef cítil k ãasto nemocné-
mu mlad‰ímu bratru Maxmiliánovi Fran-
ti‰ku Rakouskému, kter˘ se stal velmistrem
v letech 1780-1801. Filantrop v ãele fiádu
znaãnû pÛsobil na rozvoj jeho charitativní
ãinnosti a nespornû ovlivnil i názory sv˘ch
star‰ích bratrÛ Josefa a Leopolda.
Znaãn˘ pfiínos lidskému zdraví vidûl v lázeÀ-
ské léãbû, a tak mûl vedle lázní Bad
Godesberg v Rakousích znaãn˘ podíl i na za-
loÏení lázní Hinnewieder ve Slezsku, které
kaÏd˘ z nás zná jako Karlovu Studánku, ta
v‰ak nese ve svém názvu jméno Maxmi-
liánova následovníka v ãele fiádu a pfiíbuzné-
ho Karla Ludvíka Rakouského (1801-1804)
a byla s fiádem úzce svázána. Je sice pravda,
Ïe se jiÏ kolem roku 1650 zaãínala uÏívat
zdej‰í ostfie páchnoucí minerálka k léãení
(inhalací, pitím, koupelemi) nûkter˘ch nedu-
hÛ a od sedmdesát˘ch let následujícího stole-
tí se sem zaãali sjíÏdût první lázeÀ‰tí hosté,
ale skuteãn˘mi láznûmi se stala Karlova
Studánka aÏ za Maxmiliána roku 1785, kdy
dostali pacienti lékafiskou péãi. Na ohfiívání
koupelí se dlouho uÏívala horká struska z ne-
dalek˘ch hutí. Neobyãejn˘ v˘znam zaãínala
mít Karlova Studánka s postupnû se zhor‰u-
jící kvalitou vzduchu v prÛmyslov˘ch aglo-
meracích, odkdy se zde léãily a dosud léãí
d˘chací potíÏe spojené napfi. se zaprá‰ením
plic (silikózou).
Velmistr téÏ vysoce oceÀoval funkci vzdûlá-
ní a v‰emoÏnû jej podporoval. ¤ád získal

v habsburské fií‰i v˘znamné místo hlavnû
tím, Ïe aÏ do roku 1923 stáli v jeho ãele vÏdy
pfiíslu‰níci panující dynastie.
Pfievratné zmûny ohlásila uÏ válka za svobo-
du v anglick˘ch koloniích Severní Ameriky
a matka v‰ech moderních konstitucí -
Prohlá‰ení nezávislosti z roku 1776 s filoso-
fií svobody. Na konci vlády Josefa II. do‰lo
v Evropû k událostem, které navÏdy zmûnily
tváfi Evropy a ovlivÀují ji dodnes. 14. 7. 1789
dobyli vzboufiení PafiíÏané nenávidûnou
Bastilu a Francie se rozÏehnala s absolutis-
mem. Konstituãní monarchie, pro niÏ se zau-
jetím optovala i znaãná ãást francouzské
‰lechty a jejímÏ rukojmím se stal Ludvík
XVI. se svou habsburskou chotí, mûla sice
krátké trvání, ale pfiinesla dal‰í války. Drav˘
tfietí stav se dral k moci stále ménû vybírav˘-

mi zpÛsoby, ke slovu se hlásilo poãetné a bo-
haté francouzské mû‰Èanstvo, ale pro ostatní
vrstvy byla situace zadluÏeného státu rovnûÏ
málo akceptovatelná. Naplnila se morbidní
slova Diderota: „Stfievem z posledního knûze
zardousíme posledního krále.“ Jen místo ‰kr-
cení padaly hlavy vinn˘ch i nevinn˘ch do
ko‰e vystlaného slámou pod gilotinou na ná-
mûstí Greve ãi Revoluce za jásání krvechti-
vého davu, nakonec se tam ocitly i hlavy
Ludvíka a jeho Ïeny Marie Antoinetty, hezké
dcery Marie Terezie. Mnohdy staãily spodi-
nû klacky, jako pfii vyvraÏdûní Ïenské vûzni-
ce v PafiíÏi. V pozadí uÏ ãíhal mlad˘ dûlo-
stfieleck˘ dÛstojník z korsického Ajaccia
Napolione Buonaparte. Nové pomûry zna-
menaly ohromné ztráty pro církev a znaãnû
po‰kodily maltézské rytífie. Také fiád nûmec-
k˘ch rytífiÛ zaznamenal jiÏ první ztráty, za-
brán cel˘ majetek rozbit˘ch bailivií
v Alsasku a Lotrinsku, souãástech Francie,
ale ohroÏeny a zãásti likvidovány i drÏavy
v Koblenzi a provincii Bisen.
Ohlasy v na‰ich zemích se sice ukázaly po-
nûkud nesmûlé, ale o to peãlivûji je tajná po-
licie sledovala, obecnû v‰ak stejnû pfievláda-
lo silnû odsuzující stanovisko. OdváÏn˘, ale
ponûkud jednostrann˘ reformátor Josef II.
náhle zemfiel a uvolnil trÛn svému bratru
Leopoldovi II., panovníku stejnû charisma-
tickému a s velmi podobn˘mi názory, leã po-
litiku rozumnûj‰ímu, kter˘ radûji fiadu refo-
rem odloÏil, aby mûl ãas postupnû je prosadit
a nezpÛsobil jimi nezvládnutelné emoce 
a útoky. âesk˘mi zemsk˘mi stavy byl oãe-
káván s velk˘mi nadûjemi. Nespornû schop-
n˘ panovník v‰ak ode‰el náhle na onen svût
jiÏ dva roky po Josefovi, a tím uzavfiel fiadu
HabsburkÛ, jeÏ státu pfiinesla schopné vlád-
ce. Franti‰ek I. pfievzal sice od sv˘ch pfiíbuz-
n˘ch pracovitost, ale nikoli jejich rozlet, vy-
sokou inteligenci a schopnost vidût dál neÏ
za humna své fií‰e. PrÛmûrn˘ a znaãnû kon-
zervativní panovník byl postaven do ãela
monarchie v dobû, kdy potfiebovala v˘znam-
nûj‰í osobnost.
Bruntálsk˘ zámek, kter˘ se doãkal fiady 
úprav, se stal v˘znamn˘m kulturním centrem
jiÏ za místodrÏitele Riedheima, zatímco se
Sovinec, centrum fiádového panství, utû‰enû
rozpadal. Bruntálská zámecká kapela
Antonína Schliechtlinga a kapelníka Josefa
Buschmanna se stala známou i sv˘mi inter-
pretacemi velk˘ch soudob˘ch mistrÛ. V zá-
meck˘ch sálech bychom mohli tehdy vy-
slechnout vynikající skladby Vojtûcha
Jírovce, Antonína Vranického, Jana Václava
Stamice, Karla Dietterse z Diettersdorfu,
Jana Antonína KoÏeluha i dal‰ích velk˘ch
mistrÛ Franti‰ka Josefa Haydna a Wolfganga
Amadea Mozarta s fiadou dal‰ích. Nástupce
místodrÏitele Franti‰ek Josef z Thierheimu
dokonce na zámek uvedl po svém nástupu
roku 1796 první operu, jeÏ nesmírnû ovlivni-
la vznik velmi v˘znamného, kupodivu ama-Velmistr Karel Ludvík Rakousk˘ (1801-4)

Velmistr Maxmilián Franti‰ek Rakousk˘
(1780-1801)
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térského souboru pod vedením Schliechtlinga
a divadelníka Josefa Kronese, kter˘ dosud
hrával nejv˘‰e v sálku místního hostince
U Zlatého kfiíÏe. Bruntálské skupinû ochotní-
kÛ umoÏnil nov˘ místodrÏitel velmi moudfie
pravidelné produkce v zámku. Je aÏ neuvûfii-
telné, Ïe si soubor s úspûchem troufl na ãas-
to velmi obtíÏné Bendovy, Mozartovy,
Diettersdorfovy, Müllerovy i Paesiellovy 
opery, s úspûchem ov‰em hrála skupina her-
cÛ téÏ ãinohry. Z exaltovaného umûleckého
prostfiedí malého mûsta téÏ vze‰la vynikající
vídeÀská hereãka Tereza Kronesová (1801-
1830), jejíÏ Ïivot bohuÏel po ohromn˘ch 
úspû‰ích vyhasl pfiíli‰ záhy.
Roku 1801 zemfiel postonávající Maxmilián
Franz a velmistrem se stal velmi populární
syn císafie Leopolda II., arcivévoda Karel
Ludvík (1801-1804), víc voják neÏ duchov-
ní, kter˘ dal jméno Karlovû Studánce.
Evropa se opût utápûla ve válkách, jeÏ nab˘-
valy hroziv˘ch rozmûrÛ, za nimiÏ stál
Francouzi milovan˘ Bonaparte, pro vût‰inu
zb˘vajícího kontinentu korsick˘ netvor. Pak
uÏ ‰ly události rychle za sebou. Velmistr, na-
dan˘ vojevÛdce, kter˘ u Aspern a Eslingenu
(1809) dokázal, Ïe Francie není neporazitel-
ná, se vzdal svého úfiadu, aby se mohl cele
ujmout velení v rakouské armádû. V hodnos-
ti velmistra fiádu jej vystfiídal jeho bratr
Antonín Viktor (1804-1835). Napoleon
Bonaparte se roku 1804 prohlásil císafiem
a o rok pozdûji porazil spojené síly Rakouska
a Ruska u Slavkova. Cestu pfiekotného ústu-
pu RusÛ lemovali nepohybliví ranûní, které

zanechaly rozdrcené jednotky svému osudu
mnohdy na holé promrzlé zemi, a nepohfibení
mrtví. ¤ád spolu s dal‰ími zaãal budovat pro
ty, ktefií dokázali pfieÏít, síÈ útulkÛ a dlouholo-
uãsk˘ zámek, kter˘ patfiil k sovineckému
panství, pfiebudovali na doãasn˘ ‰pitál, kter˘
se záhy zaplnil pfiedev‰ím rusk˘mi vojáky.
Zlou situaci na ãas vyfie‰il krajnû nev˘hodn˘
bratislavsk˘ mír s Francouzi v roce 1805,
kter˘ se spí‰e blíÏil tvrdému a nehoráznému
diktátu. Diktující Napoleon a jeho vyjedna-
vaãi kupodivu neopomnûli ani fiád nûmec-
k˘ch rytífiÛ, jehoÏ dÛchody v Nûmecku pfii-
padly za odmûnu nûmeck˘m spojencÛm
Francie, na jejichÏ území se nacházely fiádo-
vé drÏavy. ¤ád se mûl stát habsbursk˘m lé-
nem a mûl kr˘t v˘daje rakousk˘ch arcivévo-
dÛ. Uveden˘ ãlánek se oÏebraãené monarchii
docela hodil a nyní jiÏ rakousk˘ císafi
Franti‰ek I. (1804) kupodivu ãlánku namífie-
ného proti fiádu vyuÏíval dále i léta po pádu
Napoleona. JiÏ roku 1806 se Franti‰ek musel
vzdát titulu fiímského císafie, coÏ napomohlo
k rozpadu fiádov˘ch bailiv v celém Nûmec-
ku. Roku 1809 ztratil i dosavadní ústfiední re-
zidenci v Mergentheimu (Würtenbersko),
tradiãní sídlo velmistrÛ. Centrem fiádu se ny-
ní stala VídeÀ, kam se pfiestûhoval roku 1809
téÏ velmistr Antonín Viktor Rakousk˘ (1804-
1835). Bruntálsk˘ zámek pov˘‰il na osobní
sídlo velmistrÛ. Tím se stali pfiebyteãn˘mi
bruntál‰tí místodrÏitelé, z nichÏ nechali ve
funkci doÏít posledního Karla Josefa
z Bourscheidu (1806-1820). Vzhledem k to-
mu, Ïe byly fiádové majetky v Nûmecku zce-

la ztraceny, dosavadní drÏba se zredukovala
jen na moravskoslezské komendy a rakouské
fiádové domy ve Vídni, ·t˘rském Hradci
a Friesachu. Na druhé stranû to pomohlo
Sovinecku, které se nyní stalo pro fiád zají-
mavûj‰ím, jak ukázal dal‰í v˘voj.
Nov˘ velmistr, znalec a podporovatel umûní,
aã v nelehké situaci a bez ohledu na válku,
podporoval vedle umûlcÛ téÏ vûdeckou ãin-
nost a dosavadní nijak v˘znamnou zámec-
kou knihovnu v Bruntále obohatil o dlouhou
fiadu odborn˘ch svazkÛ. Zajímal se o botani-
ku a ostatní pfiírodní vûdy. Má velké zásluhy
o vytvofiení Státního slepeckého ústavu
(1804). Ke cti mu slouÏí i to, Ïe rozpoznal
ohromn˘ talent BeethovenÛv a léta jej úãin-
nû podporoval. Vynikající svûtov˘ skladatel
mu pomoc nezapomnûl a vûnoval mu dvû ze
sv˘ch kompozic. Bylo na ‰kodu monarchie,
Ïe místo ãinorodého a vysoce schopného
Antonína Viktora, kter˘ musel jen bezmocnû
pfiihlíÏet úpadku fiádu, sedûl na trÛnu ménû
schopn˘ bratr Franti‰ek I.

Mgr. Jifií Karel

Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Pinkava, V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968,
Springer, J.: Chronik der Stadt Römerstadt
um Umgebung, díl 1, R˘mafiov 1908; Adam,
P.: ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a jeho pÛsobení
v ãesk˘ch zemích, Praha 2005, Vocelka:
Habsburkové.

Studentsk˘ klub

SoutûÏ Marie Kodovské 2008
poezie

Vladimír J. Kodovsk˘

Oãi
ZachraÀte se oãi - koláãe smutku
kapou z vás povidla nesnází
Jste ãerstvé, vypeãené
Jak se to pfiihází
dostal jsem se zezadu do vás
obrubou br˘lí z mosazi
ãi ãernou teãkou zfiítelniãn˘ch relé
tak snad to bude nejspí‰ -
vskutku
Jsem ve vás a vy to nevíte
jsem ve vás - vy jenom mlãíte
jsem ve vás a uÏ pom˘‰lím - na záchranu
neboÈ s tou slzou po líci (uÏ)
kanu
a zachytnout se není ãeho
bratranci lásky zemfielého
Vy chutné oãi -
drobeãky rozinek
kdyÏ chce se vám spát
ãi v písni maminek -
schopností ukolébat
to dovedete jenom vy
vy ãarokrásní ptáci spla‰ení

UÏ se nezlobíte
Vraní konû
jeìte vzhÛru proti vodû
jeìte vzhÛru
a proderte se bystfiinou
ne poslední, ne jedinou
ach rozãefienou od zármutku
vy nejste konû
vy jste vskutku
párek psÛ vûrn˘ch (v mutné vodû)
Zakryjte dlaní rozevfiená ústa
aÏ z koláãÛ zbude jen pustá
ãárka smíchu
aÈ dotanãí aÏ sem potichu
na ‰piãkách lehk˘ch
vlastní krve
aÏ dotanãí sem buchtiãky rudé
slízneme rety nejprve prá‰ek
slaného cukru
a pak vyloupnem i tfie‰nû - lety
ZachraÀte se oãi - koláãe smutku
kapou z vás povidla nesnází
Jste ãerstvé, vypeãené
a to se mlad˘m pfiihází
(09. 01. 61)

Pfiej mi ‰tûstí!

Neznáme se dlouho
Mnoho jsme spolu nemluvili
a nechceme
jeden pfied druh˘m roztávat...

v citech
r o z u m í m e s i

Chvûji se nedoãkavostí
DrÏeli jsme dlaÀ v dlani
jen krátce
a vãera jsme se ani nelouãili

To ona
Bolest

¤íkám jí - pfií‰ero - a není
DrÏeli jsme se kolem krku
ve tmû jsem jen tu‰il její obliãej
jak se usmívá

(30. 01. 61)
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¤idiã pod vlivem alkoholu
zavinil stfiet s náklaìákem

Mezi Bruntálem a Václavovem se 19. bfiezna
stala dopravní nehoda, jejíÏ pfiíãinou byl al-
kohol. Kolem páté hodiny odpolední se zde
stfietlo osobní vozidlo Fiat Marea, které fiídil
37let˘ fiidiã z R˘mafiova, a nákladní vÛz
Iveco s návûsem. ¤idiã Fiatu dostal v zatáã-
ce smyk a vjel do pfiíkopu. Náraz do svahu
jej odhodil zpût na silnici, kde se srazil s ná-
kladním autem, a poté skonãil opût v pfiíko-
pu. Lehce zranûnému fiidiãi Fiatu byla po ne-
hodû namûfiena hodnota 1,17 promile alko-
holu, a proto mu policisté na místû zadrÏeli
fiidiãsk˘ prÛkaz. Pfii sráÏce vznikla na Fiatu
‰koda za 50 tisíc Kã, na nákladním vozidle
za 80 tisíc Kã.

Odnesl si lyÏe
za desítky tisíc korun

Zlodûj si 20. bfiezna odnesl ze skladu hotelu
v Karlovû pod Pradûdem lyÏe za 66 tisíc ko-
run. VyuÏil nepfiítomnosti majitelÛ a otevfiel
si uzamãené dvefie do lyÏárny, odkud odcizil
ãtyfii páry závodních carvingov˘ch lyÏí s vá-
záním.

Neodbytn˘ host restaurace
skonãil na záchytce

Policejní hlídka musela 21. bfiezna veãer
vyvést z restaurace na Pivovarské ulici
v R˘mafiovû opilého hosta, kter˘ odmítal
zaplatit útratu. MuÏ zaãal hlídku hrubû urá-
Ïet a snaÏil se utéct, ale kvÛli silné podna-
pilosti se mu to nepodafiilo. Policisté jej za-
jistili a pfievezli na záchytnou stanici
v Opavû. Orientaãní dechová zkou‰ka mu-
Ïi namûfiila hodnotu 2,52 promile alkoholu
v dechu.

Vandal poniãil auto,
fiidiã spal uvnitfi

Neznám˘ vandal se 22. bfiezna brzy ráno za-
mûfiil na nákladní vÛz zaparkovan˘ u autobu-
sového nádraÏí v Bfiidliãné. Po‰kodil zpûtná
zrcátka, pak rozbil pootevfiené boãní okno
a snaÏil se dostat dovnitfi. Ve vozidle v tu do-
bu pfiespával fiidiã z Hradce Králové, kter˘
vandala vyru‰il. Je‰tû neÏ útoãník utekl, sta-
ãil popelníkem rozbít pfiední sklo a po‰kodit
elektrickou rozdvojku. ZpÛsobená ‰koda
pfiesáhla 40 tisíc Kã.

Zlodûj si chtûl odvézt alkohol
O krádeÏ za bílého dne se pokusil zlodûj,
kter˘ 23. bfiezna pronikl do skladu marketu
na Opavské ulici v R˘mafiovû. Vysoko-
zdviÏn˘m vozíkem si pfievezl paletu alkoho-
lu k nakládací rampû, kde mûl jiÏ pfiistaven˘
nákupní vozík. Postupnû do nûj nakládal kra-
bice alkoholu, pfiitom byl ale vyru‰en pra-
covníky prodejny. Utekl smûrem na
Jesenickou ulici, nákupní vozík i se zboÏím
zÛstal u nakládací rampy. Policisté provedli
pátrání po pachateli, zkontrolovali osoby
a vozidla, zlodûje v‰ak nedopadli.

Ze ‰aten si odnesl penûÏenky
a mobilní telefony

R˘mafiov‰tí policisté fie‰í krádeÏe, k nimÏ do-
‰lo 23. bfiezna v ‰atnách dvou ‰kolních tûlo-
cviãen. První pfiípad byl zaznamenám mezi
17.00 a 18.25 v budovû Z· na ulici 1. máje.
Z neuzamãené ‰atny zmizely tfii mobilní tele-
fony a penûÏenka s osobními doklady, plateb-
ní kartou a hotovostí 1 400 Kã. Podobná krá-
deÏ se odehrála téhoÏ dne mezi 19.00 a 20.30
v ‰atnû tûlocviãny Z· na Národní ulici.
Pachatel prohledal odloÏené vûci a odnesl tfii

mobilní telefony a dvû penûÏenky s hotovostí
a doklady. ·koda v prvním pfiípadû dosáhla 
9 000 korun, ve druhém takfika 14 tisíc.

Dal‰í domácí násilník
vykázán z bytu

Policisté od zaãátku roku ‰etfiili jiÏ ‰est˘ pfií-
pad domácího násilí, naposledy 24. bfiezna
v Bfiidliãné. 51let˘ muÏ pod vlivem alkoholu
slovnû a následnû fyzicky napadl svou 41le-
tou manÏelku. Pfii útoku jí mûl nûkolikrát 
udefiit hlavou o zeì. Policisté zjistili, Ïe 
útoãník t˘rá svoji manÏelku jiÏ nûkolik let.
Zakázali mu vstup do bytu na deset dní.

Rozbil mu obliãej
Z trestn˘ch ãinÛ v˘trÏnictví a ublíÏení na
zdraví byl v pondûlí 30. bfiezna obvinûn
21let˘ mladík z Bfiidliãné. V prosinci loÀské-
ho roku mûl pfied diskotékou fyzicky napad-
nout 23letého muÏe. Nûkolikrát jej udefiil
pûstí do obliãeje a zpÛsobil mu mnohoãetné
rány na hlavû.

Jel pod vlivem drog,
narazil do stromu

V tûchto dnech policejní komisafi zahájil
trestní stíhání 44letého muÏe pro trestné ãiny
ohroÏení pod vlivem návykové látky, mafiení
v˘konu úfiedního rozhodnutí a fiízení motoro-
vého vozidla bez fiidiãského oprávnûní. MuÏ
v lednu pod vlivem metamfetaminu a rÛz-
n˘ch lékÛ havaroval mezi Dolní Moravicí
a R˘mafiovem. Pfii jízdû na zasnûÏené vozov-
ce vyjel mimo komunikaci a narazil do stro-
mu. Za volantem pfiitom nemûl co dûlat uÏ
proto, Ïe mu bylo fiízení vozidla zakázáno
rozsudkem soudu aÏ do roku 2010.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Hrst trpûlivosti má vût‰í hodnotu neÏ pytel rozumu.
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Známá i neznámá v˘roãí
11. 4. 1909 nar. Felix Vodiãka, literární historik a teoretik (zemfi. 

5. 1. 1974) - 100. v˘roãí narození
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, v˘roãí

prvního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se
od roku 1969

12. 4. 1944 nar. Karel Kryl, básník a písniãkáfi (zemfi. 3. 3. 1994) 
- 65. v˘roãí narození

13. 4. 1994 zemfi. Rudolf Hru‰ínsk˘, herec (nar. 17. 10. 1920) 
- 15. v˘roãí úmrtí

14. 4. 1759 zemfi. Georg Friedrich Händel, nûmeck˘ skladatel
(nar. 23. 2. 1685) - 250. v˘roãí úmrtí

16. 4. 1844 nar. Anatole France, francouzsk˘ spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemfi. 12. 10. 1924) - 165. v˘roãí naro-
zení

16. 4. 1889 nar. Charles Spencer Chaplin, britsk˘ filmov˘ herec,
reÏisér a scenárista (zemfi. 25. 12. 1977) - 120. v˘roãí
narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

22. 4. Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí
studenti uspofiádali poprvé ve snaze o prosazení no-
v˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpo-
ãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí

22. 4. 1724 nar. Immanuel Kant, nûmeck˘ filosof (zemfi. 12. 2.
1804) - 285. v˘roãí narození

22. 4. 1899 nar. Vladimir Nabokov, americk˘ spisovatel ruského
pÛvodu (zemfi. 2. 7. 1977) - 110. v˘roãí narození

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva, vyhlá‰en
UNESCO jako symbolické datum svûtové literatury,
na nûÏ pfiipadají Ïivotní v˘roãí W. Shakespeara, M.
Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dal‰ích spi-
sovatelÛ

24. 4. Mezinárodní den boje proti pokusÛm na zvífiatech

Narodili se noví obãánci
Natálie Pi‰Èáãková .................................................... R˘mafiov
Sára Zábranská .......................................................... R˘mafiov
Nicol ·ubová ............................................................ R˘mafiov
Matyá‰ Miroslav Mach ............................................. Horní Mûsto
·tûpán Hradil ............................................................ Horní Mûsto

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

Marie Bálková - R˘mafiov ................................................... 82 let
Alena Vávrová - R˘mafiov ................................................... 83 let
·tefan Lipka - Janovice ........................................................ 84 let
Josef Gerhard - R˘mafiov .................................................... 84 let
ZdeÀka Slováãková - R˘mafiov ............................................ 84 let
Miroslava Tylová - R˘mafiov ............................................... 85 let
BlaÏena Mareãková - R˘mafiov ........................................... 85 let
Josef Talián - R˘mafiov ........................................................ 89 let
Irma Scholzeová - R˘mafiov ................................................. 90 let
Josef Musil - R˘mafiov ......................................................... 95 let

Rozlouãili jsme se
Antonín Papica - Janovice ..................................................... 1933
Jaroslav Bezdûda - Dolní Moravice ...................................... 1960
Ivo Kuzmík - Edrovice .......................................................... 1951

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

DUBEN 2009
14. 4. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou
15. 4. SVâ 8.30 Keramická dílna pro ‰koly
15. 4. tûl. Z· 13.30 Okrskov˘ turnaj ve vybíjené

1. máje ÏákÛ 4. a 5. tfi. Z·
18. 4. SVâ 15.00 28. roãník Pódiov˘ch skladeb ve spo-

lupráci s TJ SPV
18. 4. SVâ, 20.00 Mal˘ pignic bluesov˘ - Pepa Streichl, 

mal˘ sál Retroblues
21. 4. kino 19.00 Koza aneb Kdo je Sylvie

- divadelní pfiedstavení, v hl. roli 
Svûtlana Nálepková

22. 4. tûl. Z· 14.00 Velikonoãní laÈka - soutûÏ ve skoku 
Národní vysokém 6.-9. tfi.

22. 4. SVâ 17.00 Keramika pro vefiejnost
23. 4. SVâ 9.00 Keramická dílna pro ‰koly
25. 4. SVâ 16.30 Na kfiídlech Orientu - taneãní pásmo 

zájmov˘ch krouÏkÛ orientálního
tance SVâ R˘mafiov

27. 4. SVâ 9.00 Keramika s Bufiinkou
28. 4. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2009

16

Servis sluÏeb

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

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
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 I. pololetí roku 2009:
KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:

21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. a 30. 6.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás
zamûstnanci Diakonie âCE
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Mûstská knihovna

Setkání s Jindfiichem ·treitem v galerii U Stromu poznání
V pondûlí 30. bfiezna se se‰la v kni-
hovnû tfiicítka zájemcÛ o umûlecké fo-
tografování. Bylo to první ze ãtyfi plá-
novan˘ch setkání, na nichÏ se domlu-
vili fieditelka r˘mafiovské knihovny
Lenka Îmolíková se svûtoznám˘m fo-
tografem Jindfiichem ·reitem. Autor
pfii nich postupnû seznámí poslucha-
ãe se svou rozsáhlou tvorbou.
Besedy jsou tematicky rozvrÏeny na
tvorbu do roku 1989, zahraniãní pro-
jekty po roce 1989, ãeské projekty
po roce 1989 a svûtovou tvorbu.
Tématem první besedy s Jindfii-
chem ·treitem byly jeho fotogra-
fické zaãátky a 70. léta. Autor
krátce zavzpomínal na dobu
sv˘ch studií na pedagogické fa-
kultû v Olomouci, kde zaãal foto-
grafovat. Zprvu vznikaly fotogra-
fie dokumentárního charakteru ze
studentského Ïivota. Velk˘m
vzorem mu byl jeho otec, vá‰ni-

v˘ fotograf, jehoÏ rozsáhlá tvor-
ba byla velmi zajímavá a inspiru-
jící. Objevovaly se v ní námûty ze
Ïivota venkovsk˘ch lidí. Pro Jin-
dfiicha ·treita se staly prvotním
vodítkem a velkou inspirací.
Narozdíl od otce, kter˘ fotil i ba-
revnû, zÛstal vûrn˘ fotografii ãer-
nobílé. Vûãnost okamÏiku zachy-
cuje doposud na klasick˘ analo-
gov˘ film.
Postupnû, jak pfiib˘valy fotogra-
fie, si Jindfiich ·treit uvûdomo-
val, Ïe tvorba musí b˘t vytváfie-
na cílenû, nejlépe fiazená do te-
matick˘ch celkÛ. Zaãátkem 70. let
vznikl první celek pod názvem
Romové bez romantiky. Jde pfie-
váÏnû o estetizující portréty.
Nûkteré postavy prostupují do
dal‰ích cyklÛ v rozmezí i nûkoli-
ka let. Následovalo téma ze zce-
la jiného prostfiedí, Divadlo Ïi-

vota - z baletního zákulisí. Kon-
cem 70. let pfiechází autor 
z umûlého prostfiedí do reality
a vzniká cyklus Îivot vesnice.
JelikoÏ se jednalo o „obyãejné“
téma, byl ãasto zrazován sv˘mi
pedagogy, Ïe je nezajímavé a ne-
mÛÏe s ním proniknout. Na‰tûstí
se Jindfiich ·treit nenechal zviklat
a pokraãoval dal‰ími zajímav˘mi
cykly, napfi. Dûti nebo âlovûk
v krajinû. Ve fotografiích se obje-
vovala i politická tematika.
Ke zlomu do‰lo v roce 1982 -
tûsnû pfied otevfiením byla zru‰e-
na v˘stava v Praze, následovaly
ãtyfii mûsíce vûzení na Ruzyni,
odvolání z místa fieditele základ-
ní ‰koly a pfieloÏení na Státní sta-
tek v Jifiíkovû. Tematické cykly
v‰ak vznikaly dál - Lidé a televi-
ze, Îeny, Stáfií, Tûhotné Ïeny,
Svatební téma, MuÏi, Zabíjaãka,

Volby, Civilní obrana a dal‰í.
V roce 1990 natoãil reÏisér Jan
·páta o tvorbû Jindfiicha ·treita
dokumentární film Mezi svûtlem
a tmou. V roce 1993 vychází prv-
ní kniÏní vydání jeho fotografií.
Bûhem vyprávûní Jindfiicha
·treita zhlédli posluchaãi fiadu
fotografií ze vzpomínan˘ch té-
mat a posléze i film Mezi svût-
lem a tmou. Na první besedû
vznikla velice emotivní atmosfé-
ra a jen málokomu se chtûlo do-
mÛ. Zájemci se v‰ak mohou tû‰it
na pfií‰tí setkání s fotografem
Jindfiichem ·treitem u tématu
Zahraniãní projekty po r. 1989,
které bude jistû neménû zajíma-
vé. V‰ichni jsou srdeãnû zváni
na pondûlí 8. ãervna do mûstské
knihovny v R˘mafiovû.

Irena Ondra‰íková

V˘stava
V galerii U Stromu poznání

v Mûstské knihovnû R˘mafiov

od dubna do ãervna 2009

Doc. Mgr. Jindfiich ·treit
PrÛfiez tvorbou

V˘stava bude obmûÀována 1x za mûsíc

MùSTSKÁ KNIHOVNA R¯MA¤OV
pofiádá cestovatelskou pfiedná‰ku

NOV¯ ZÉLAND
JiÏní ostrov

v úter˘ 21. dubna v 17.00 v budovû knihovny

Poutavé i pouãné vyprávûní a promítání nádhern˘ch fotografií
a videosekvencí pfiipravil Jifií Mára

Pokraãování úspû‰né cestopisné besedy
o nejvzdálenûj‰í zemi svûta vás zavede na
JiÏní ostrov. Rozmanitá pfiíroda této ãásti
Nového Zélandu nabízí pfiekrásné zajíma-
vosti. Spoleãnû se vydáme lodí po fjordech,
k vodopádÛm, ledovcÛm ãi Palaãinkov˘m

skalám. Z bezprostfiední blízkosti budeme
pozorovat lachtany, tuãÀáky, albatrosy i vel-
ryby. Podíváme se, jak farmáfii stfiíhají ovce.
Vydáme se do mûsta adrenalinov˘ch sportÛ
Queenstownu i historické metropole Christ-
church. Nev‰ední záÏitky rovnûÏ nabízí no-

vozélandské botanické zahrady a termální
láznû. Úspû‰nou cestopisnou knihu nebo do-
kumentární film na DVD ãi videokazetû
Nov˘ Zéland - zemû protinoÏcÛ si mÛÏete
objednat na jirimara@seznam.cz nebo na
www.jirkamara.cz. MûK R˘mafiov

Foto: archiv MûK R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pozvánka na v˘stavu
Sára Saudková - fotografie

4. - 30. dubna
Kdo pfii‰el v sobotu 4. dubna
v 15 hodin na vernisáÏ fotografií
Sáry Saudkové, které se mûla
autorka zúãastnit osobnû, byl
zklamán. Nikoliv vystavovan˘-
mi pracemi, ale neúãastí mediál-
nû známé fotografky, na kterou
ãekalo ve v˘stavních místnos-
tech velké mnoÏství obdivovate-
lÛ. Dopoledne v den vernisáÏe se
Sára Saudková omluvila s tím,
Ïe nemÛÏe zahájit v˘stavu pro
nemoc sv˘ch dûtí. VernisáÏ je-
jích fotografií proto zahájila fie-
ditelka muzea Lenka Baborov-
ská.
Sára Saudková se zaãala foto-
grafování soustavnû vûnovat aÏ
ve dvaatfiiceti letech. Do té doby
stihla vystudovat ekonomii, mo-
derovat televizní pofiad i literár-
nû tvofiit. Fotografickému fiemes-
lu se vyuãila u Jana Saudka, ne-
boÈ jak sama fiíká, není lep‰í ‰ko-
ly. Fotografie Jana Saudka ji na-
tolik uchvátily, Ïe se rozhodla
poznat jejich autora. To se jí po-
vedlo teprve v roce 1991. Tehdy
za ním pr˘ pfii‰la s pfiáním podat
mu ruku a podûkovat, nicménû
u nûj uÏ zÛstala - jako modelka,
asistentka, pfiítelkynû a partner-
ka. Sama o sobû prohla‰uje, Ïe je
„Janovou pravou rukou“.
Fotí na svitkov˘ ãernobíl˘ film 
6 x 6. Ústfiedním tématem jejích
fotografií je ãlovûk. Zajímá se
o jeho emoce, tûlo, touhy, smut-
ky, ãím prochází. Do lidí si pr˘
promítá své vlastní já, to oni za
ni vyprávûjí její pfiíbûhy. Pracuje

ráda s tûmi, které zná. Proto
se na fotografiích ãasto objevují
její dûti, Jan Saudek ãi její sou-
ãasn˘ partner Samuel Saudek.
Snímky jsou inscenované, vÏdy
má jejich podobu dopfiedu pfii-
pravenou v hlavû nebo na papífie.
To pr˘ ov‰em neznamená, Ïe jde
vÏdycky v‰echno tak, jak si ãlo-
vûk umane. Nûkdy se prostû mu-
sí improvizovat nebo pracovat
s jistou mírou náhody.
O sv˘ch fotografiích fiíká:
„KaÏd˘ si pfiijde na své, zvrhlík
i svûtice, protoÏe obû tyto strán-
ky jsou obsaÏeny v kaÏdém
z nás.“ Na první pohled je mno-
ho jejích fotografií od tûch
Saudkov˘ch k nerozeznání. Sára
je nejenom jeho Ïákyní, ale sdílí
i styl, kter˘ tak dobfie známe, ne-
boÈ jej povaÏuje za vhodn˘
i k vlastnímu vyjádfiení. Ve spo-
jení se znám˘m jménem je v tom
znaãná porce respektu a ocenûní
obdivovaného umûlce i muÏe,
ale i stálé vyrovnávání se se stí-
nem osobnosti uãitele.
V‰echno, co fotografuje, zná,
neboÈ se jedná o bezpoãtukrát 
obehrané pfiíbûhy lásky, vá‰nû,
osamûní, o stav mezi dûtstvím
a dospûlostí, nyní obohacen˘
i o matefiství a rodiãovství. Sára
je v‰ak osvobozuje od v‰ednosti
a zobrazuje je obãerstvujícím
pohledem pln˘m humoru, dravé
hravosti, erotiky a poezie. Do-
káÏe svého diváka lákat, mystifi-
kovat i uhranout.
Sára Saudková pfiíli‰ nedÛvûfiuje

moderním technikám. Také pro-
to pracuje s klasick˘m fotoapa-
rátem a oceÀuje, Ïe ji Jan Saudek
zasvûtil do alchymie fotokomo-
ry. Její aranÏované, pfiesto pfiiro-
zenû pÛsobící kompozice ãasto
uplatÀují drobné detaily, svûtlo,
kter˘m ãaruje, podtrhuje formy
a linie, jejichÏ zdrojem je pfie-
váÏnû lidské tûlo, na kterém na-
chází krásu i tam, kde by ji ostat-
ní pfiehlédli. Nejsou tu v‰ak jen
akty. Do úplnû jin˘ch sfér doká-
Ïe svého diváka pfienést tfieba
i tajemn˘m záti‰ím ãi podivu-
hodnou pfiírodní náladou. Kom-
binace citlivosti a pevnosti, bar-
vitosti lidsk˘ch osudÛ i pfiímoãa-
rosti jejich zobrazení, humoru
a poetiky, to je vedle dokonale
zvládnutého fiemesla hlavní 
esence fotografií Sáry Saudkové.
Sára Saudková je maminkou
ãtyfi dûtí, která kromû vafieãky

a Ïehliãky drÏí v ruce fotoaparát.
Objektivem nasává do negativÛ
v‰echno, na ãem jí záleÏí, co má
ráda a co spolehlivû pomine: lás-
ku, radost, smutek i touhu, krásu,
vÛni dûtí, samotu a ãekání.
Vypráví pfiíbûhy, které se jí honí
hlavou a které ãte v lidech. Jak
sama fiíká: „KaÏd˘ ãlovûk v sobû
ukr˘vá své tajemství, které unese
jen fotografie, aniÏ by prozradila
v‰echno.“
Sára Saudková vystavuje
v âechách, ve svûtû a v tûchto
dnech i u nás v R˘mafiovû.
Mûstské muzeum R˘mafiov
a Galerie Octopus zvou na v˘sta-
vu, která potrvá aÏ do 30. dubna,
a pfiejí, aby se v˘stava líbila, aÈ
uÏ ve vás vzbudí jakékoli reakce,
protoÏe tyto fotografie jsou plné
emocí, vzpomínek a pfiíbûhÛ. 

Z podkladÛ Mûstského muzea
a Galerie Octopus JiKo

Kam na v˘let

Hostina
Údolí protnu s hejnkem h˘lÛ,
za kopcem je dal‰í, tam se zastavím.
Slunce nenápadnû sbírá sílu,
snad ‰petku dá mi, neÏ se unavím.

V zálesí uÏ opírá se do stránû,
snaÏí se zatlaãit zimu.
A zima, aã nerada, uÏ platí své danû,
a slunce nesleví, aby mûlo na hostinu.

Rampouch pláãe nad svou zkázou,
mrazík ti‰í ho uÏ jen za nocí.
A tulák dychtiv - jen boty nazout,
tû‰í se, aÏ ke kvûtÛm vonût bude zas moci.

Víra
Koncem dubna jsem odjel ke svému místu,
nakoupil proviant a zmizel v horách. Bylo
by mi tûÏko, kdybych to nemohl udûlat. Ve
skuteãnosti nejde jen o urãité místo, ale
o toulání vÛbec, o tu volnost, o proÏívání
krásy a svobody. Je to nûco jako víra, ale ni-
koliv slepá víra. A tohle volné toulání uklá-
dáme do pamûti pevnû a ona nás „nutí“ vra-
cet se na místa, která jsme si zamilovali, ne-
bo jít dál. Ale vÏdy jde o proÏitek stavu, kte-
r˘ vzniká spojením dobrého, chápajícího
srdce s pfiírodou. Vûfiím, Ïe je to jeden z nej-
krásnûj‰ích vztahÛ. Vyzrál˘ cit ãlovûka vy-
Ïaduje, aby byl tímto vztahem neustále Ïi-
ven, proto musí stále jít.
Vím, Ïe pro hmotné bohatství, peníze a po-

hodlí ãlovûk obûtuje mnoho. A vím také, Ïe
pro ‰Èastn˘ úsmûv a spokojenost staãí „pouh˘“
sluneãní paprsek, bl˘skání vody ãi kapek, du-
hové jiskfiení snûhu, chvilka pod stromem...
Rád zmizím na chvíli ãi na pár dní do pfiíro-
dy. A vím, Ïe mnozí z vás také. âiníme tak,
abychom na‰li svÛj klid, sami sebe, svou pfií-
rodu, která nám tak mocnû pomáhá Ïít.
Neb˘t jí, ani bychom tu nebyli.
Nevûfiím v technickou konzumní civilizaci,
vûfiím v tebe, Pfiírodo.
Za KâT R˘mafiov a za sebe vás zvu na toul-
ky pfiírodou seriálem v R˘mafiovském hori-
zontu i pozvánkami ve v˘vûsních skfiíÀkách
KâT na námûstí. 

Za KâT R˘mafiov Milo‰ Zatloukal
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Galerie Na RÛÏku

Úsmûvnû

·álek dobrého ãaje
(z kefie Camellia sinensis)

Rádi a ãasto si ho dopfiejeme.
Jsme zemí ãajového paradoxu.
Koncentrace ãajoven je u nás
nejvy‰‰í v Evropû. Celkovû nej-
oblíbenûj‰í mezi ãaji jsou v‰ak
ovocné a bylinkové, lipové a ‰íp-
kové, které mezi ãaje vlastnû ani
nepatfií. Odborníci pro nû uÏívají
v˘razy jako ovocn˘ nápoj, v˘var
ãi nálev.
V souãasnosti je u nás pfies dvû
stû padesát ãajoven, tedy do-
br˘ch: Ïádn˘ alkohol, Ïádné ci-
garety, prodej zboÏí jen úzce
spojeného s ãajem, ‰iroká nabíd-
ka ãajÛ. To Indové by byli pfie-
kvapeni, oni mají ãaje obvykle
dva: s mlékem a bez mléka.
Dal‰í chuÈové nuance se dají la-
dit pouze mnoÏstvím cukru.
âe‰i spotfiebují na obyvatele 
0,2 kg ãaje za rok a jsou tak na 
8. místû ve vybran˘ch zemích.
Vede Turecko a Velká Británie
s 2,3 kg ãaje, dále Irsko, Japon-
sko, Nov˘ Zéland, Nizozemsko,
Austrálie. A jak je to v âínû,

Indii, Vietnamu - to agentura
Median neuvedla, Asie je sloÏi-
tou ãajovou velmocí a nejvût‰ím
producentem; nejpfiehlednûj‰ím
kritériem je barva a také to, jak
se sklízí a jak se s ním po sklizni
nakládá. Obrovské plantáÏe se
rozkládají také v Brazílii, Ar-
gentinû, Austrálii, v Rusku,
v Gruzii, na v˘chodním pobfieÏí
Afriky, na Tchaj-Wanu, Srí
Lance. Listy ãajovníku, jak zná-
mo, se trhají ruãnû a nesmí se
po‰kodit, úlomky konãí v pytlí-
kov˘ch ãajích.
Z rukovûti milovníka ãaje: ãern˘
ãaj zalévat vodou témûfi vroucí.
ChuÈ lístkÛ se nejlépe rozvine,
kdyÏ nahfiátou konvici, ve které
se bude louhovat, propláchneme
vroucí vodou, nasypeme do ní
lístky (lÏiãku na ‰álek). Konvici
pfiikryjeme pokliãkou, luhujeme,
pak nálev pfielijeme do nahfiát˘ch
‰álkÛ. âaj by mûl ladit s pokrmy.
Konãím. Îízním. Jdu si uvafiit
pytlíkov˘ Pigi. Si
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Pfiipomínáme si

Den ptactva (1. dubna)
Mezinárodní den ptactva, kter˘
pfiipadá na 1. dubna, se slaví jiÏ
od r. 1906, kdy byla podepsána
mezinárodní Konvence o ochra-
nû uÏiteãného ptactva.
Jedním z prvních ptákÛ, ktefií se
vracejí z jihu, patfií i u nás na
R˘mafiovsku skfiivan polní, je-
hoÏ pfiílet byl letos poprvé zare-
gistrován kolem 1. bfiezna, kdy
je‰tû byla na polích snûhová po-
kr˘vka. Je‰tû pfied skfiivanem se
do R˘mafiova vracejí kavky 
obecné, ale ne z jiÏních oblastí,

ale... - a to je právû záhada, pro-
toÏe se zatím nepodafiilo zjistit,
kam se na‰e kavky v listopadu
ztrácejí a odkud se na pfielomu 
února a bfiezna vracejí zpût. Tito
krkavcovití ptáci jsou ãásteãnû
migrující a potulují se vût‰inou
v rámci na‰í republiky.
V tuto dobu jiÏ dorazili rehci,
‰paãci, konipasi bílí i hor‰tí, co
nevidût se objeví pûnice, lejsci
a dal‰í pûvci. Pátého dubna byl
pozorován u malé nádrÏe v Hor-
ním Mûstû ãáp ãern˘. Jedná se

o jedno z prvních pozorování
v âeské republice. V R˘mafiovû
se jiÏ mûsíc vyskytují drozdi kví-
ãaly, ktefií se v zimû také potulu-
jí po okolí. Kolem 15. bfiezna byl
sly‰et na dvou místech v˘r vel-
k˘, jeden se oz˘val nad Junác-
kou chatou, druh˘ pak nad Har-
rachovem.
R˘mafiov je jednou z tahov˘ch
cest ptákÛ, letících z jihu dále na
sever do Polska a do skandináv-
sk˘ch státÛ. Staãilo se 1. bfiezna
postavit na louku nad kravínem

a mohli jste pozorovat hejna kor-
moránÛ velk˘ch, hus polních,
velk˘ch a bûloãel˘ch.
Letos vyhlásila âeská ornitolo-
gická spoleãnost ptákem roku
2009 skorce vodního, kter˘ se na
R˘mafiovsku hojnû vyskytuje.
MÛÏete ho zahlédnout na Podol-
ském potoku v blízkosti biolo-
gického rybníku, dále v Karlovû
na fiece Moravici a na Re‰ov-
sk˘ch vodopádech na fiece
Huntavû. 

Miroslav Glacner

Den ptactva v Zoo Ostrava
Také v ostravské zoologické zahradû si pfiipomenuli v˘znam Dne ptactva a v nedûli 5. dubna uspofiádali ptaãí oslavy. Tento den mûli jiÏ tra-
diãnû do zoo vstup zdarma lidé s ptaãím pfiíjmením, museli se ov‰em prokázat obãansk˘m prÛkazem.

·árka Bartáková, Zoo Ostrava, oddûlení pro kontakt s vefiejností

Z okolních obcí a mûst

Fota: Miroslav Glacner
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Organizace a spolky

âas pro dobrou vûc v r˘mafiovském stfiedisku Diakonie
Diakonie âCE, stfiedisko v R˘-
mafiovû, poskytuje své sluÏby
mj. ve tfiech domech s peãovatel-
skou sluÏbou. KlientÛm, ktefií
v nich bydlí, zaji‰Èuje v pfiípadû
jejich zájmu a potfieby obûdy, 
úklid, nákupy, praní, Ïehlení 
a o‰etfiovatelské úkony, jako jsou
napfi. aplikace injekcí, pfievazy,
odbûry a dal‰í.
Ve ãtvrtek 26. bfiezna v‰ak moh-
li b˘t klienti z DPS na Lidické 
ulici pfiekvapeni tím, Ïe se ve
spoleãn˘ch prostorách jejich do-
mu objevili dva neznámí lidé,
ktefií se s neobyãejnou vervou
pustili do um˘vání oken. Byli to
pan Alexej Krajãoviã a paní
Vlasta Pilatíková, oba zamûst-

nanci bruntálské poboãky firmy
âEZ, tentokrát v roli dobrovol-
níkÛ projektu Skupiny âEZ âas
pro dobrou vûc. Tento projekt je
souãástí ‰ir‰ích aktivit Fóra dár-
cÛ, filantropické organizace
sdruÏující jiÏ více neÏ deset let
nadace, nadaãní fondy a firemní
dárce. Kromû dobrovolníkÛ po-
skytla také ãisticí prostfiedky
a pomÛcky v hodnotû 2 000 Kã.
DluÏno podotknout, Ïe oba dob-
rovolníci pfiedvedli v roli ãistiãÛ
oken prvotfiídní v˘kon, kter˘
pfiedstihl v‰echna na‰e oãekává-
ní. Jménem klientÛ i pracovníkÛ
stfiediska obûma za jejich pomoc
velmi dûkujeme, stejnû jako fir-
mû âEZ a Fóru dárcÛ. Tû‰í nás,

Ïe i v dobû prohlubování celo-
svûtové ekonomické recese exis-
tují lidé a instituce, kter˘m není
lhostejn˘ osud tûch, kdo uÏ ne-

jsou v ekonomicky produktiv-
ním vûku, tedy seniorÛ.

Pracovníci Diakonie âCE,
stfiediska v R˘mafiovû

V rámci svûtového dne monitoringu diabetu pofiádá
Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

v úter˘ 14. dubna

DPS Revoluãní 30, R˘mafiov DPS Lidická 14, R˘mafiov

Od 10 do 12 hodin Od 13 do 15 hodin
ve spoleãenské místnosti DPS v klubovnû DPS

Mûfiení glykemie budou provádût zdravotní sestry z Diakonie.

MMMM ùùùù ¤¤¤¤ EEEE NNNN ÍÍÍÍ     GGGG LLLLYYYY KKKK EEEE MMMM IIII EEEE

SBùR A V¯DEJ O·ACENÍ
Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i letos pokraãovat v provozu o‰acovacího stfiediska na Palackého ulici 11 (budova Mûstsk˘ch sluÏeb
a Bytermu, 1. patro vpravo). MÛÏete sem pfiinést ãisté a nepo‰kozené odûvy, které moÏná uÏ vy‰ly z módy, ale jin˘m mohou je‰tû dobfie poslouÏit.

Provozní doba v roce 2009:

ST¤EDA âTVRTEK
9.00 - 15.00                                                                                 9.00- 14.00

22. dubna 20. kvûtna 23. dubna 21. kvûtna
24. ãervna 22. ãervence 25. ãervna 23. ãervence
24. srpna 23. záfií 25. srpna 24. záfií
21. fiíjna 18. listopadu 22. fiíjna 19. listopadu
9. prosince 10. prosince MS ââK R˘mafiov

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû

Foto: archiv Diakonie âCE
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Stfiípky z mûsta
Zdá se, Ïe v Bfiidliãné budeme mít nov˘
kosmetick˘ salon. Paní Ester Krahulcová
z Bruntálu poÏádala o pronájem nebytov˘ch
prostor na Sokolovské ulici (b˘valá ãistírna)
s tím, Ïe tam zfiídí kosmetick˘ salon. Rada
mûsta tento zámûr jednomyslnû schválila.
Rada mûsta v souladu s Integrovan˘m doku-
mentem mûsta Bfiidliãné schvaluje spolu-
úãast mûsta na financování stavby Nauãná
stezka, stavební úpravy lesní cesty, obnova

studánky, a to ve v˘‰i 1 200 000 Kã. Dále by-
lo schváleno poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku ve v˘‰i 50 000 Kã na dofinancování opra-
vy bytového domu v majetku mûsta na
·ternberské ulici 133.
Zajímavou informaci od starosty vyslechla
a vzala rada na vûdomí. Jednalo se o schÛz-
ku starosty s panem Fredem Zoonem, maji-
telem objektu b˘valého pivovaru
v Bfiidliãné. Po dlouh˘ch letech prÛtahÛ chce

tento majitel pfiistoupit k rekonstrukci objek-
tu dle pÛvodního zámûru.
Rada schválila opravu multikáry v majetku
mûsta do v˘‰e nákladÛ maximálnû 30 000 Kã.
Byla vzata na vûdomí Ïádost obãanÛ z Ná-
draÏní ulice o opravu komunikace. Tajemnici
bylo uloÏeno, aby prostfiednictvím odboru
v˘stavby zjistila finanãní nároãnost této 
opravy.

DÛleÏitá informace pro obãany
Mezi obãany se ‰ífií rÛzné fámy,
a proto chce mûsto uvést v‰e na
pravou míru. Jedná se o zam˘‰-
lenou v˘stavbu bytov˘ch jedno-

tek v objektu b˘valého uãili‰tû
Kovohutí v Bfiidliãné. Jak vede-
ní mûsta informoval ing. arch.
Radim Lysek, zam˘‰lí majitel

b˘valého uãili‰tû vybudovat re-
konstrukcí celkem 24 bytÛ pro
potfieby jak obãanÛ mûsta, ve-
dení Al Investu, tak i dal‰ích zá-

jemcÛ. A teì to nejdÛleÏitûj‰í -
investor zde nehodlá pronají-
mat byty nepfiizpÛsobiv˘m oso-
bám!

Malování vajíãek Kdo (si) hraje, ten (se) nezlobí
V minulém ãísle Horizontu jsme zvali zájemce z fiad seniorÛ na veli-
konoãní malování vajíãek a kraslic. V pondûlí 30. bfiezna odpoledne
se se‰la více jak desítka dÛchodkyÀ a pfiedvádûla svou dovednost.
V‰e potfiebné k malování si kresliãky donesly s sebou, pfiípadnû vyu-
Ïily rekvizit, o které se postaraly obûtavé organizátorky paní
Vojáãková a MlãÛchová. K vidûní byly krásné v˘tvory, nejen vyma-
lované barviãkami a voskem, ale i ozdobené krásnû uháãkovan˘mi
krajkami. Byla radost se dívat, jak je v‰e barevnû sladûno.

Hned dal‰í den po malování vajíãek byla pfiipravena soutûÏ ve známé
hfie âlovûãe, nezlob se. UÏ dlouho pfied tfietí hodinou odpolední se
scházeli hráãi, aby spolu zmûfiili síly v této populární hfie. Dostavilo
se i sedm pfiíznivcÛ z nedalekého RyÏovi‰tû v ãele se starostkou Evou
La‰ákovou.
Netrpûlivû oãekávaná soutûÏ mohla zaãít. Na v‰ech stolech se urput-
nû bojovalo o kaÏdé políãko. KaÏdou chvíli se od jednotliv˘ch stolÛ
oz˘valy v˘buchy jak smíchu, tak i zklamání z figurky vyhozené tûs-
nû pfied cílem. Bylo patrné, Ïe se v‰ichni náramnû baví, navíc bylo
o v‰echny postaráno co se t˘ãe obãerstvení zdarma, a tak o dobrou
náladu nebyla nouze.
Do finále se probojovali dva hráãi z Bfiidliãné a Marie Kubincová
z RyÏovi‰tû, která dlouho vedla a zdálo se, Ïe jí nic nestojí v cestû
k vítûzství. Ale pfii‰el obrat a hádejte, kdo vyhrál? Sám starosta
Bfiidliãné Bohumír Kamenec! To bylo pfiekvapení, ale protekce v tom
Ïádná nebyla, byl prostû nejlep‰í. Na druhém místû skonãila Mária
Kri‰tiaková a tfietí jiÏ zmiÀovaná Marie Kubincová z RyÏovi‰tû. Ceny
vûnovaly obû obce a byly mezi nimi tfieba CD o R˘mafiovsku, publi-
kace o Jeseníkách, triãka a diplomy. V‰ichni také dostali na památku
odznak mûsta Bfiidliãné.
Îe to bylo pûknû strávené odpoledne, plné smíchu, radosti i nov˘ch
pfiátelství mezi seniory, se shodli v‰ichni pfiítomní a slíbili si, Ïe se
musí pfii nûjaké dal‰í akci opût sejít. A jak jedna z organizátorek pa-
ní Vojáãková prozradila, v brzké dobû chystají dal‰í zajímavou akci,
ale více prozradit zatím nechtûla.

V nedûli 12. dubna v 17 hodin
se bude konat ve farním kostele v Bfiidliãné

Velikonoãní koncert

Úãinkovat bude Chrámov˘ sbor Bernardini
v trochu netradiãní podobû a hosté

Pozvánka

Fota: archiv D. Macha



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2009

24

Matefiinka u hasiãÛ
Matefiská ‰kola v Bfiidliãné 
26. bfiezna nav‰tívila místní ha-
siãskou zbrojnici a prohlédla si
poÏární techniku. Dûtem se ex-
kurze líbila. Mohly se podívat na
auta a vyzkou‰et v˘zbroj, která
se u zásahu pouÏívá.
Nové vedení Jednotky dobrovol-
n˘ch hasiãÛ v Bfiidliãné pfiipravi-
lo jiÏ nûkolik akcí, kter˘mi se

prezentuje na vefiejnosti. AÈ se
jednalo o uspofiádání hasiãského
bálu, uskuteãnûní hasiãského v˘-
cviku ve Velké ·táhli, nepláno-
vané ha‰ení poÏáru skládky
v Bfiidliãné nebo taktické cviãení
spolu s jednotkou hasiãÛ Al
Investu Bfiidliãná.

Zpravodajství pfiipravil
Daniel Mach

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu

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

Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 17.00
Stfieda 14.00 - 18.00 âtvrtek 14.00 - 17.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00
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
Na Velikonoãní pondûlí 13. dubna bude zavfieno!

I kdyÏ si poãasím v na‰em regionu nemÛÏe b˘t ãlovûk nikdy jist, pfiece jen máme v kalendáfii jiÏ asi tfii t˘dny jaro, proto se protentokrát roz-
louãíme s poslední „zasnûÏenou“ fotografií Josefa Mathona a dal‰í pokraãování jeho „snûhové historie“ pfiineseme aÏ zase s nastupující zi-
mou. Na tomto obrázku z roku 1970 je pohled z Divadelní ulice, vpravo je dÛm paní Mazalové (konfekce ko‰il), vlevo dÛm pana Vrbíka.

Zimní historie na fotografiích Josefa Mathona

Foto: archiv JDH Bfiidliãná
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Z historie okolních obcí

Váleãn˘ leták nalezen˘ v Tylovû
Dfiíve samostatná obec Tylov (nûm. Tillen-
dorf) je dnes integrovanou ãástí obce Lomnice
a na první pohled je aÏ neuvûfiitelné, Ïe ‰lo
o stfiednû velkou osadu s obãanskou vybave-
ností vãetnû ‰koly a po‰tovny, Ïe v lokální ka-
pli byly konány bohosluÏby, byla zde v provo-
zu pila a ml˘n. TéÏ dvû pohostinství a dokon-
ce tfii obchody! Nic takového tu uÏ dost dávno
není...
Trvale obydleno je snad deset stavení, poãítaje
v to i tfii dosti „opotfiebované“ bytovky po stát-
ním statku. Tak zÛstává jen ãist˘ vzduch, re-
kreaãní chalupy a historie! Dûlej co dûlej, tu
nesmaÏe‰! Nikdy nebyla ãernobílá, jako ostat-
nû nikde - b˘valé sudetské pohraniãí nevyjíma-
je. Navzdory tomu, Ïe Tylov byl ke konci tfiicá-
t˘ch let znám na R˘mafiovsku aktivním ãi akti-
vistick˘m postojem nûmeck˘mi nacisty inspi-
rovaného i fiízeného hnutí za odtrÏení Sudet od
âeskoslovenska. Tyto snahy se nevyhnuly ani
okolní Lomnici nebo Val‰ovu, ale nikdy nepÛ-
sobily tak jednoznaãnû aÏ manifestaãnû jako
u Tylova. Neb˘t v˘jimky potvrzující pravidlo.
Pfii bourání domu ãp. 43, pfiesnûji pfii neorga-
nizované demolici „za pfiíãinou“ získání paliva
pro vytápûní bytovek, byly na místû ‰típány uÏ
stejnû poloshnilé krovy budovy a v jednom
trámu se objevil vydlaban˘ otvor dovednû za-
kryt˘. Nedoãkaví „dfievokopové“ utrhli kryt -
a to zklamání! Byly tam jen polorozpadlé pa-
píry. Konkrétnû zaÏloutlé noviny a jak˘si
dvoulist. Nûmeck˘ text nelákal, a tak to zaho-
dili. Na‰tûstí pro kolemjdoucího, na‰tûstí pro
historii.
Zaãnûme novinami. Jmenují se Würbenthaler
Zeitung a vy‰ly 31. bfiezna 1945. Würbenthal
je dne‰ní Vrbno pod Pradûdem, redaktorem
byl Franz Aulich. Je docela zajímavé sledovat,
jak redakce promlouvala ke sv˘m abonentÛm
v dobû, kdy uÏ musela b˘t sly‰et kanonáda od
Osoblahy, tehdy uÏ skoro 14 dní obsazené
Sovûtskou armádou, a kdy se akãní prostor nû-
mecké Wehrmacht den za dnem rapidnû zmen-
‰oval a i tûm nejvût‰ím fanatikÛm zaãalo (po-

kud uÏ dávno nebylo) b˘t jasné, Ïe
Velkonûmecká fií‰e je definitivnû na kolenou.
„Vrbenské noviny“ ã. 15/1945 jako by to nûjak
nezaznamenávaly. Hned na první stranû jsou
optimistické ãlánky o nûmeck˘ch úspû‰ích na
frontách (!), kdy napfiíklad hned 26. 3. mûli
Nûmci zniãit najednou rovn˘ch „600 pancéfiÛ
u mûsta Hlubãic“. Pikantní je, Ïe toto dnes pol-
ské mûsto Glubczyce bylo v té dobû dávno ob-
sazeno nepfiítelem... Stejnû tak spí‰e pobaví
optimismus ãlánku doplnûného obrázkem zná-
zorÀujícím nûmeck˘ ãtyfihlavÀov˘ protileta-
dlov˘ kanón, údajnû úspû‰nû chránící (!) traÈ
Milotice - Vrbno pfied nepfiátelsk˘m bombar-
dováním. Jako dÛkaz slouÏil fakt, Ïe traÈ bom-
bardována nebyla.
Denní starosti obyvatelstva jsou zde ilustrová-
ny vyhlá‰kami o platnosti potravinov˘ch líst-
kÛ aÏ s hnidopi‰sk˘mi podrobnostmi. Tak-
Ïe tfieba v dubnu bude vydáváno na osobu 
62,5 gramÛ s˘ra (jak váÏili toho pÛl gramu, ne-
vím) nebo u umûl˘ch tukÛ, kdy tûÏce pracující
dûlník - cizinec mûl pfiídûl 107 gramÛ, stejnû
pracující Nûmec ale 208 gramÛ margarinu.
Dalo by se pokraãovat, ale s odstupem ãasu lze
mít i názor, Ïe nacistick˘ aparát navzdory v‰e-
mu vcelku obstál do poslední chvíle s pfiísnou
regulací hroutícího se zásobování. CoÏ o dva-
cet let dfiíve za války rozhodnû nebylo!
Daleko závaÏnûj‰í je ale nález druhé tiskoviny,
letáku urãeného nûmeck˘m generálÛm a dÛ-
stojníkÛm. Je datován 24. ãervence 1944. Za-
ãíná líãením tehdej‰í situace na v˘chodní fron-
tû s pfiipomenutím fronty západní. Popis je la-
dûn do objektivity a mûl pÛsobit - moÏná i pÛ-
sobil - hodnovûrnû. Celkem 16 zajat˘ch gene-
rálÛ vy‰‰ích armádních funkcí je tam na zadní
stranû vyfotografováno u stolu, „an pí‰í otev-
fien˘ dopis rodinám a kamarádÛm“ v Nûmecku
a na frontách. Líãí tam jistou bezv˘chodnost
situace, opatrnû nabádají k pfiem˘‰lení a úva-
hám, zda tahle válka má vÛbec smysl.
Jednotlivé dopisy jsou reprodukovány a jako
dÛkaz „rytífiskosti“ vítûzÛ mají v‰ichni generá-

lové na sobû svá vyznamenání, váleãné kfiíÏe
nevyjímaje. Letáky tohoto druhu byly z letadel
rozhazovány jiÏ za 1. svûtové války na v‰ech
boji‰tích jako prostfiedek propagandistického
pÛsobení na nepfiítele snad v milionov˘ch po-
ãtech.
Na druhé stranû se kaÏdá válãící strana snaÏila
neutralizovat vliv této propagandy na vojsko.
Povinností vojákÛ bylo nejen tyto tiskoviny
zcela ignorovat, n˘brÏ se jich nesmûli ani do-
t˘kat! Teprve na konkrétní rozkaz velitelÛ
smûli vojáci tyto letáky sbírat, ale „tak, aby ne-
mohli ãíst to, co jest tam sepsáno“, a papíry
pak byly hromadnû páleny. Za pfiechovávání
letáku nebo dokonce dal‰í distribuci byl trest
smrti! Jak mne osobnû o takov˘ch represích
pfiesvûdãoval úãastník 2. svûtové války v fia-
dách Wehrmachtu K. H., bylo obvyklé, Ïe trest
byl vykonáván pro v˘strahu vefiejnû.
A teì si pfiedstavte: Ten leták z Tylova musel
nûkdo do obce dovézt z fronty, shazování letá-
kÛ nad Tylovem v létû 1944 lze vylouãit
a fronta byla v té dobû nûkde na Ukrajinû.
Tedy kdo leták dovezl, riskoval i smrt. Kdo le-
ták pfiechovával, riskoval pfiibliÏnû totéÏ. UÏ
tím, Ïe na tiskovinu vydlabal úkryt v trámu do-
mu. Leták tam musel b˘t vloÏen v dobû mezi
koncem ãervence 1944 a zaãátkem dubna
1945. Spí‰ platí, Ïe byl papír pfiechováván jin-
de, s novinami vloÏen do úkrytu aÏ v dubnu
1945. Nic víc, nic ménû. Nedovíme se, kdo to
byl, jaké mûl opravdové sm˘‰lení.
Na seznamu pro odsun z roku 1945 jsou v do-
mû uvedeni Hilda Weber, roã. 1915, se svou
matkou Johannou Weber, nar. 1894, a s nimi
nemanÏelsk˘ syn nar. 1937, kter˘ mûl na jafie
toho roku necel˘ch osm let. Îádn˘ dospûl˘
muÏ v domû nebydlel. Kdo tedy v‰e uschoval
a proã právû tady?
Jsou záhady, které nikdy nerozlu‰tíme. Ve
zmínûném domû se ostatnû dály i jiné úkazy
patfiící do oblasti „záhadologie“. Nakonec
kdybychom vûdûli v‰e, tak by mûl ná‰ Ïivot
o jeden rozmûr ménû... Jaroslav Chytil

Prostor pro podnikatele a firmy

Excelent vítûzem Jarní ceny ãesk˘ch sládkÛ 2009
Hostinsk˘ pivovar a hotel Exce-
lent v R˘mafiovû se zúãastnil 
21. bfiezna 2009 III. roãníku sou-
tûÏe Jarní cena ãesk˘ch sládkÛ
2009, kterou pofiádala spoleãnost
PIVAS na pÛdû Pivovarského
dvora Zvíkov. Jedná se o nejpres-
tiÏnûj‰í soutûÏ svého druhu
v âeské republice. Degustaãní
soutûÏ je kaÏdoroãnû vypsána pro
malé pivovary s v˘stavem do 
5 000 hektolitrÛ roãnû. Letos se jí
zúãastnilo 39 minipivovarÛ z celé
âeské republiky se 137 znaãkami
piva. Pivo se hodnotilo v deseti

kategoriích od svûtl˘ch v˘ãep-
ních, pfies polotmavé leÏáky aÏ po
tmavé speciály. Degustaãní ko-
mise byla sloÏena z 80 zku‰en˘ch
sládkÛ, ktefií hodnotili u vzorkÛ
barvu, vÛni a chuÈ. V kategorii
polotmav˘ speciál se stal absolut-
ním vítûzem právû 13% Polo-
tmav˘ speciál Excelent. Ocenûní
je o to v˘znamnûj‰í, Ïe bylo zís-
káno pouze deset mûsícÛ od chví-
le, kdy spoleãnost Pátá stavební
CZ, a. s., obnovila tradici vafiení
piva v R˘mafiovû.
V rekonstruovaném b˘valém



Záchranáfii v Moravskoslezském kraji museli bû-
hem zimní sezóny zasahovat u minimálnû dvanácti
pacientÛ s otravami, jejichÏ zdrojem byly karmy
(prÛtokové plynové ohfiívaãe vody). Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe tûchto pfiípadÛ je ve skuteãnosti více a Ïe
k ménû závaÏn˘m lidé záchrannou sluÏbu nevolají.
¤ada zejména lehãích intoxikací tak mÛÏe zÛstat ne-
rozpoznána a riziko váÏného postiÏení zdraví v bu-
doucnu pak uÏivatelÛm karmy hrozí i nadále.
Záchranáfii povaÏují proto za potfiebné varovat
obãany pfied tímto nebezpeãím. V Moravsko-
slezském kraji byly bohuÏel v poslední zimní
sezónû zaregistrovány také velmi váÏné pfiípa-
dy, a to i se smrteln˘mi následky. Topná sezó-
na a zimní období sice konãí, bude v‰ak pfií-
hodn˘ ãas pfiipravit se na tu dal‰í opravami ãi

revizemi tûchto zafiízení a komínÛ.
„V posledních tfiech mûsících jsme o‰etfiovali
nezvykle velk˘ poãet lidí postiÏen˘ch otravou
oxidem uhelnat˘m. Tento bezbarv˘ plyn je bez
chuti a zápachu, takÏe je prakticky nemoÏné ho
vãas zjistit, dokáÏe velice rychle zpÛsobit bez-
vûdomí s moÏností trvalého po‰kození zdraví
nebo aÏ smrti. Jeho vazba na krevní hemoglo-
bin je asi 250x silnûj‰í neÏ vazba kyslíku,
a proto staãí malé mnoÏství oxidu uhelnatého
v místnosti k tomu, aby do‰lo k tûÏké otravû.
Jakmile se plyn naváÏe na krevní barvivo, ob-
sadí transportní prostor pro kyslík, jeho vazba
je velmi pevná a trvá nûkolik hodin. Po tuto
dobu se tkáním nedostává potfiebné mnoÏství
kyslíku a podle stupnû otravy mÛÏe dojít k po-
‰kození nejprve orgánÛ nároãn˘ch na kyslík,
následnû pak v‰ech tkání a orgánÛ,“ sdûlil
k problematice otravy po úniku plynu z karmy
MUDr. Milan Ticháãek, fieditel Územního od-
boru Opava ÚSZS MSK.
Oxid uhelnat˘ vzniká pfiedev‰ím pfii hofiení.
V‰echny pfiípady, ke kter˘m jsme byli v po-
sledních mûsících voláni, vznikly v koupelnû
pfii koupání nebo sprchování, kde zdrojem 
ohfievu vody byl plynov˘ ohfiívaã. Zrádnost 
otravy spoãívá v tom, Ïe pfiítomnost plynu
prakticky nelze zjistit. Podezfiení nevznikne ta-
ké proto, Ïe plyn hofií zdánlivû normálnû a prv-
ní nejistota vzniká aÏ tehdy, pokud ostatní pfií-
tomní v bytû zaslechnou pád tûla nebo interve-
nují v koupelnû, kdyÏ koupající „je tam uÏ nû-
jak dlouho“. Mezi pacienty jsou lidé stafií i dû-
ti, vûk nehraje roli. U otrav byli záchranáfii
i v koupelnách, které byly opakovanû kontro-

lovány odborníkem, v koupelnách, kde jsou
povinné vûtrací otvory pro dostateãn˘ pfiísun
ãerstvého vzduchu, stejnû jako v koupelnách,
kde vûdûli, Ïe „bojler ‰patnû hofií“. Dal‰í pfiíãi-
nou otravy mÛÏe b˘t nevhodn˘ komín, kter˘
mnoho rokÛ fungoval bez problémÛ.
Tento typ otravy je rizikov˘ i pro zdravotnické
záchranáfie, ktefií se do takového prostfiedí do-
stanou, a neÏ se zorientují, jsou rovnûÏ vysta-
veni úãinku plynu s následn˘mi, na‰tûstí zatím
vÏdy mírn˘mi pfiíznaky otravy. Je samozfiej-
mé, Ïe v koupelnû mÛÏe dojít i k jinému typu
náhlé poruchy zdraví, z nichÏ nûkteré nelze aÏ
do dal‰ího podrobného vy‰etfiení od otravy od-
li‰it, ale z praktického hlediska lze obecnû do-
poruãit: Pokud dojde v koupelnû, kde byl nebo
je v ãinnosti plynov˘ ohfiívaã vody, k náhlému
bezvûdomí, myslete v první fiadû na moÏnou 
otravu oxidem uhelnat˘m. Nejprve vypnûte
ohfiívaã a ihned potom otevfiete okna a dvefie
tak, aby vznikl co nejvût‰í prÛvan. Pokud kou-
pelnu nelze vûtrat dokonale, je nutné ji i s po-
stiÏen˘m opustit. To samozfiejmû jak v pacien-
tovû, tak vlastním zájmu, protoÏe pfii vysoké
koncentraci plynu v nevûtrané místnosti je
bezprostfiednû ohroÏen kaÏd˘ pfiítomn˘. Do
pfiíjezdu záchranné sluÏby se vûnujte postiÏe-
nému zpÛsobem, jak˘ vyÏaduje jeho aktuální
zdravotní stav. Zajistûte mu pfiedev‰ím moÏ-
nost, aby d˘chal ãerstv˘ vzduch, pokud d˘chá
sám, coÏ b˘vá obvyklé, je-li vãas nalezen.
Pokud ne, nezb˘vá neÏ zahájit kompletní re-
suscitaci - jak masáÏ srdce, tak umûlé d˘chání. 

Z podkladÛ MUDr. Milana Ticháãka
a PhDr. Luká‰e Humpla
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mû‰Èanském pivovaru, ve kterém
se vafiilo pivo jiÏ od roku 1662, se
opût vafií Ïivé pivo podle star˘ch
receptur, s vlastní charakteristic-
kou chutí. Jedná se o pivo kvasni-
cové, nepo‰kozené filtrací nebo
pasterací. Je ãepováno v pfiírod-
ním stavu bez tepelné a chemické
stabilizace, takové, jaké mohou
pít jen sládci v pivovarech. V pi-
vu zÛstávají v‰echny látky pfiízni-

vû pÛsobící na lidsk˘ organismus
- nûkteré enzymy, vitamíny fiady
B, kyselina listová, vápník, fos-
for, draslík, hofiãík a v neposlední
fiadû antioxidanty, které jsou
v dne‰ní dobû tolik oblíbené.
V minipivovaru Excelent se vafií
11% Svûtl˘ leÏák Excelent, 12%
Tmav˘ leÏák Excelent a 13%
Polotmav˘ speciál Excelent. Za
prÛbûh vafiení ruãí zku‰ení sládci

Mojmír Velk˘ a Pavel Buchta,
ktefií pfiijíÏdí ze svého Minipivo-
varu Koníãek ve Vojkovicích.
Pan Václav Hák je zodpovûdn˘
za prÛbûh kva‰ení ve spilce a zrá-
ní piva v leÏáck˘ch tancích. Tento
proces trvá nûkolik t˘dnÛ, neÏ se
pivo dostane k zákazníkovi.
Od doby, kdy se pivo vafiilo do-
ma, se hodnû zmûnilo, av‰ak
princip v˘roby i suroviny zÛstaly

stejné. V minipivovaru Excelent
je pivo vyrábûno klasickou tech-
nologií na ãeském zafiízení.
Základními surovinami jsou kva-
litní pramenitá voda z JeseníkÛ,
v˘bûrov˘ slad plzeÀského typu,
vyroben˘ ze sladovnického jeã-
mene z úrodné Hané, chmel
Îateck˘ - polorann˘ ãerveÀák
a ãisté kvasniãné kultury - nic víc
a nic míÀ.  Ing. Veronika Petrová

UÏiteãná informace

Pozor na otravu oxidem uhelnat˘m v koupelnû

Fota: archiv hotelu Excelent
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Sport

Kodl stfiíbrn˘ na Pradûdu, Kautz zlat˘ na Míseãkách
O víkendu 21. a 22. bfiezna se na Pradûdu usku-
teãnil poslední díl âeského poháru dorostencÛ
a dorostenek v bûhu na lyÏích. Na tratích
u Kurzovní chaty se oba dva dny závodilo klasic-
kou technikou a ve startovní listinû se objevilo
i nûkolik r˘mafiovsk˘ch závodníkÛ.
Velkého úspûchu dosáhl mlad‰í dorostenec
Honza Kodl, pro kterého je tato sezóna,
v níÏ reprezentuje Ski klub ·umperk, velice
úspû‰ná. Po v˘borném ãtvrtém místû, které
získal v sobotním závodû na 5 kilometrÛ, si
v nedûli dobûhl pro stfiíbrnou medaili. Na se-
dmikilometrové trati se rozhodovalo aÏ 
v úplném závûru a vyrovnan˘ souboj nako-
nec dopadl pro Honzu ‰Èastnû, kdyÏ v závû-
reãném kilometru neuvûfiitelnû zrychlil a do-
kázal porazit témûfi v‰echny své soupefie.
Potvrdil tak dlouhodobou stabilitu své formy
a oblíbenost klasické techniky, kterou má ly-
Ïafi pfiezdívan˘ Koudy radûji neÏ skejt.
Za Ski klub ·umperk na Pradûdu závodil

i star‰í dorostenec Zdenûk Macháãek
z R˘mafiova, kter˘ dojel v sobotním závodû
na 7 km na slu‰né 17. pozici a pfii nedûlní
klasické desítce si jen o místo pohor‰il. Ski
klub RD R˘mafiov byl na Pradûdu zastoupen
tfiemi mlad‰ími dorostenci. Robert Kautz
vybojoval 27. a 41. místo, Pavel Gerhard
byl 35. a 33., Vladislav H˘bl dokonãil závo-
dy na 37. a 35. pozici.
Slu‰í se v˘sledky doplnit o koneãné pofiadí
dlouhodobého âeského poháru, kde Jan
Kodl skonãil na ãtvrtém místû, Zdenûk
Macháãek je 23. a o místo za ním se umístil
Pavel Ondrá‰ek, kter˘ se kvÛli nemoci zá-
vodÛ na Pradûdu nezúãastnil a pfii‰el tak o ji-
sté body do tohoto Ïebfiíãku.
Posledními velk˘mi závody sezóny bylo
mistrovství republiky dospûl˘ch a juniorÛ na
Horních Míseãkách, které se konalo od 26. do
30. bfiezna. Pozici nejlep‰ího juniora v repub-
lice pro rok 2009 potvrdil r˘mafiovsk˘ od-

chovanec Michal Kautz, kter˘ na trati 15 km
volnou technikou vybojoval titul juniorského
mistra âR. Navíc byl ãlenem ‰tafety, která
v závodû na 3krát 5 km dojela ãtvrtá.
Svou formu ukázal i Václav Sedláãek, kter˘
ve své parádní disciplínû, jíÏ je klasick˘ sp-
rint, vybojoval devátou pfiíãku. PfiestoÏe ji
s ohledem na své kvality bere jako neúspûch,
je to vynikající v˘kon.
Pro lyÏafie z R˘mafiova - aÈ uÏ reprezentují
r˘mafiovsk˘ ãi ‰umpersk˘ oddíl - byla právû
ukonãená zimní sezóna velice úspû‰ná.
Pravidelní ãtenáfii R˘mafiovského horizontu
o ní byli podrobnû informováni a pro zájem-
ce jsou v‰echny v˘sledky dostupné na ofici-
álním serveru www.sport-casomira.cz a na
stránkách Svazu lyÏafiÛ âeské republiky
www.czech-ski.com. Fanou‰kÛm, lyÏafiÛm
i rodiãÛm jsou také na adrese www.skiklub-
rymarov.cz k dispozici webové stránky Ski
klubu RD R˘mafiov. ·tûpán Sedláãek

Senzaãní vítûzství!
V sobotu 28. bfiezna uspofiádala TJ Horní Be-
ne‰ov turnaj hokejov˘ch nadûjí ÏákÛ 2. a 3. tfiíd.
Turnaje se zúãastnila druÏstva: HC Slezan
Opava, HC Studénka, HK Krnov, TJ Slavoj
âesk˘ Tû‰ín, HC R˘mafiov a TJ Horní Bene-
‰ov.
První utkání na‰ich barev se odehrálo na zá-

kladû rozlosování:
TJ Slavoj âesk˘ Tû‰ín x HC R˘mafiov 5:11
Pfiekvapivé vítûzství HC R˘mafiov, kter˘ hra-
je krajsk˘ pohár pfiípravek v Olomouckém
kraji. Turnaj mûl b˘t teãkou za uplynulou se-
zónou a vítûzství nikdo nepfiedpokládal.
Dal‰ím utkáním byl zápas mezi domácím

muÏstvem a na‰imi hráãi:
TJ Horní Bene‰ov x HC R˘mafiov 0:9
Je‰tû pfiekvapivûj‰í vítûzství HC R˘mafiov.
Soupefi velmi tûÏko stravoval poráÏku, a tak
prohru zaãal svalovat na na‰e hráãe s odÛvod-
nûním, Ïe jsou mnohem star‰í a na turnaj ne-
patfií. Je smutné a nesportovní, kdyÏ nûkdo na-

Historické detaily - 5. ãást

Jméno a pfiíjmení

...........................................................

...........................................................

Adresa

...........................................................

...........................................................

Telefonní kontakt

...........................................................

...........................................................

Místo, kde se objekt nachází

...........................................................

...........................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 5
✁

Dennû procházíme v na‰em
mûstû R˘mafiovû kolem nej-
rÛznûj‰ích architektonick˘ch
pozoruhodností a kulturních
památek, historick˘ch detai-
lÛ, fascinujících fasádních ãi
dvefiních ornamentÛ, unikát-
ních a originálních korouhvi-
ãek, jeÏ zde zanechali mistfii
stavitelé, fiezbáfii, tesafii, so-
chafii nebo umûleãtí kováfii.
V dne‰ní uspûchané dobû
protkané sítûmi mobilních 
operátorÛ, kdy z kanceláfií
a pokojÛ blikají monitory po-
ãítaãov˘ch sestav a dûti si
hrají ve virtuálním svûtû, jen
stûÏí zastavíme svÛj krok, po-
zvedneme hlavu vzhÛru a za-
myslíme se napfiíklad nad
tím, kter˘ umûlec obdarova-
n˘ fantazií dílo pro dal‰í po-
kolení zanechal. (Zaãít sou-
tûÏit mÛÏete kdykoliv, i s jed-
ním ústfiiÏkem máte ‰anci na
v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo
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Soukromá fiádková
inzerce

hlas a do tisku uvádí takové informace, a pfii-
tom mûl moÏnost si uvedené hráãe pfiekontro-
lovat, vãetnû vysvûdãení u rodiãÛ v obãan-
sk˘ch prÛkazech. Rodiãe nafiãen˘ch dûtí jiÏ
dávno vûdí své a situace nebyla pro nû nová.
Jen málokdo ví, Ïe nûktefií r˘mafiov‰tí hokeji-
sté v Ïákovsk˘ch kategoriích hrají ligu âR
a hráli i za v˘bûrová druÏstva.
O první místo v turnaji se utkala druÏstva:
HC Slezan Opava x HC R˘mafiov 5:11

Diváci mûli moÏnost vidût strhující utkání,
kdy se vítûzství pfielévalo jako vlny z jedné na
druhou stranu. Soupefii byli v˘konnostnû vy-
rovnaní a oba prahli strhnout triumf na svoji
stranu. Bylo to snad nejsenzaãnûj‰í vítûzství
Vlãat z HC R˘mafiov v sezónû 2008/2009.
Sestava vítûzného HC R˘mafiov:
Brankáfika: Monika Kohoutková, dále Martin
Urban, Tomá‰ Dajãar, Miroslav ·míd, Karel
Papcun, Adam ·tûpán, Jakub Ondrák, Jan

Camfrla, Tomá‰ Vala, Jakub Sekanina, Tomá‰
Suchánek, Luká‰ Pfiecechtûl, David Vopafiil
a Mí‰a Malík.
Na slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ obdrÏela
druÏstva diplom a v‰ichni hráãi medaile.
Diváci, ktefií pfii‰li povzbuzovat, navodili 
úÏasnou atmosféru, témûfi jako pfii utkání ex-
traligy, za coÏ jim díky. Domácím podûková-
ní za skvûle zorganizovan˘ turnaj.

Jifií Slováãek

Miss aerobik 2009
Odstartoval nov˘ roãník soutûÏe Miss aerobik.
Po úspû‰ích na‰eho klubu v této soutûÏi v mi-
nul˘ch letech se v leto‰ním roãníku pokou‰í
o ‰tûstí Mí‰a Br‰Èáková. V základním kole
Aerobik tour 2009 v sobotu 21. bfiezna
v ·umperku okouzlila sv˘m vzhledem, vystu-
pováním a cviãením odbornou porotu, umísti-
la se na krásném 2. místû a postoupila do dal-
‰ího kola soutûÏe. O dal‰í postup v soutûÏi
krásn˘ch sportujících dívek bude bojovat
v Praze 3. kvûtna. Mí‰e gratulujeme k zaslou-
Ïenému úspûchu a drÏíme jí pûsti do dal‰ích
kol soutûÏe.
Více informací najdete na www.studiospor-
tazdravi.cz. L˘die ·védíková, pfiedsedkynû SK

Úspû‰né zahájení 2. roãníku Moravskoslezské ligy aerobiku
V sobotu 22. bfiezna probûhl
v Ostravû-Pustkovci první závod

2. roãníku Moravskoslezské ligy
aerobiku v SoutûÏním aerobiku

Master Class. Na tomto závodû
reprezentovalo SK Studio Sport
a zdraví R˘mafiov pfiípravné
druÏstvo - ·árka Pallová, Tereza
·ulíková, Tereza âloveãková,
Aneta âerníãková a Adéla
StrÏínková. Dûvãátka si vedla
velmi dobfie, ale pfiípravné druÏ-
stvo se v soutûÏi je‰tû nehodnotí,
dívenky se na opravdové závo-
dûní teprve pfiipravují. ZaslouÏí
si v‰ak pochvalu za dokonale
zvládnuté cviãení.
O body do ligy aerobiku v‰ak
bojovala star‰í dûvãata - Jana
·andová, Tereza Krywdová,
·árka Zapletalová, Mí‰a
Br‰Èáková, Bára Kuzmíková
a Klára Zifãáková. Zbytek zá-

vodního t˘mu postihla nemoc.
O tom, Ïe v‰echny závodnice
bojovaly jako draãice, svûdãí je-
jich vynikající umístûní. V tomto
závodû mûl ná‰ klub 100% ús-
pû‰nost - v‰echny závodnice za-
bodovaly.

Kategorie 8 - 10 N:

Klára Zifãáková - 1. místo
Mí‰a Br‰Èáková - finále
Bára Kuzmíková - finále

Kategorie 11 - 13 P

Tereza Krywdová - 1. místo
·árka Zapletalová - 6. místo

Kategorie 14 - 17 N

Jana ·andová - 1. místo

V‰em závodnicím a trenérkám - L˘dii Mihálové, Olze âloveãkové,
Zuzce Buãkové a L˘dii ·védíkové, ale také v‰em rodiãÛm dûkujeme

za v˘bornou pfiípravu, spolupráci a vzornou reprezentaci sportovního
klubu i mûsta R˘mafiova. L˘die ·védíková, pfiedsedkynû SK

Prodej
Prodám pozemek 3637 m2

v R˘mafiovû za nádraÏím.
Lze na nûm stavût vodní ná-
drÏe, stavby na vodních to-
cích, sítû a zafiízení technic-
ké infrastruktury, stavby par-
kovacích a manipulaãních
ploch, zahrady a stavby s tím
spojené. Cena dohodou. 

Informace na telefonu
739 700 639.

Fota: archiv SK Studia sport a zdraví
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PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
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)

Roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Od 1. 4. 2009 rozšiřujeme

nabídku služeb pro motoristy!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Pfiíjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondûlí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

¤outilová Ivana, DiS. 
739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla
604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,
mzdy,
DPH,

daÀová pfiiznání,
úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Reklama
v R˘mafiovském hor i zontu SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji od

24. 4. 2009

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek 16. 4. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

8/2009
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Markéta Slamûníková
Malá Morávka 213

Kontakt: 554 273 209, 723 912 274;
Otevírací doba:

Po - Pá  8 - 12 hod.  13 - 16.30 hod.

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
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