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Velikonoce ve Stránském mají vÏdy 
své kouzlo

Dûti usínaly v knihovnû s Andersenov˘-
mi kníÏkami

Za relaxací a odpoãinkem do masérské-
ho salonu za reportáÏí V kÛÏi masérky

Na 28. roãníku Pódiov˘ch skladeb vy-
stoupilo 14 skupin

Chrámov˘ sbor Bernardini zazpíval v katolic-
kém kostele a opût nezklamal

ročník XI .
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Pestrá paleta Pódiov˘ch skladeb neztrácí na barevnosti
V sobotu 18. dubna uspofiádala Tûlov˘chovná jed-
nota Jiskra R˘mafiov odbor Sport pro v‰echny
a Stfiedisko volného ãasu 28. roãník Pódiov˘ch
skladeb, pfii kter˘ch se pfiedstavilo ãtrnáct vy-
stupujících tûles s dûtmi a mládeÏníky rekrutující-
mi se z r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol, taneã-
ních klubÛ a skupin.
Nebylo pochyb o dokonalé pfiípravû, souhfie

a stylové jednotnosti ani o dobrém v˘bûru

muziky. Celkov˘ pocit z akce byl kladn˘,

mnohdy dokonce dojemn˘, zejména u rodi-

ãÛ, jejichÏ dûti stály v fiadách vystupujících.

FoÈáky cvakaly, kamery natáãely. V‰ichni 

úãinkující byli po zásluze odmûnûni slad-

kostmi a pamûtními listy, vedoucí souborÛ

obdrÏeli krásné Ïluté rÛÏe. Sladké obãerstve-

ní dokonce zaji‰Èovala Pizzerie Karolína pa-

ní Romanovové a paní Kobolkové. Akci

podpofiilo také samotné mûsto R˘mafiov.

PfieváÏná vût‰ina náv‰tûvníkÛ odcházela spo-

kojena a s dobr˘m pocitem. Zejména rodiãe

byli hrdi na své potomky a ti byli rádi, Ïe svá

vystoupení mûli za sebou, protoÏe z nich 

opadla nervozita a tréma. KaÏdopádnû velk˘

dík si zaslouÏí jistû v‰ichni organizátofii i ve-

doucí jednotliv˘ch souborÛ, pro které je

vÏdy velk˘m zadostiuãinûním, kdyÏ jejich

svûfienci zvládnou poÏadované vystoupení,

spojené mnohdy s nûkolikamûsíãní pfiípra-

vou, bez chyby.

(Fota z 28. roãníku Pódiov˘ch skladeb jsou
na internetové adrese: www.svcrymarov.cz)

JiKo
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Akce hradu Sovince

V dubnu jiÏ tfii desítky poÏárÛ trav a porostÛ
Teplé letní poãasí v Moravskoslez-
ském kraji prakticky beze sráÏek
zvy‰uje nebezpeãí vzniku poÏárÛ
trav, porostu i lesních ploch. Jen od
zaãátku dubna evidují hasiãi v kraji
pfies tfii desítky poÏárÛ a varují
pfied neopatrností pfii pálení klestí
a starého listí na zahrádkách i pfied
rozdûláváním ohÀÛ v lesích.
Pfii poÏárech travin hrozí velké ne-

bezpeãí zranûní i úmrtí. Velkou

oblibu ve vypalování staré trávy

mají hlavnû seniofii, poÏáry pak

vznikají jejich nedbalostí a ne-

schopností na ‰ífiící se oheÀ zarea-

govat, zvlá‰tû kdyÏ silnûji zafouká

vítr. Pfiitom plo‰né vypalování trav

a dal‰ích porostÛ je zakázáno pod

mnohatisícov˘mi pokutami.

Právû vypalování staré trávy se

nevyplatilo v úter˘ 7. dubna se-

dmaosmdesátileté seniorce z ob-

ce Razová (okres Bruntál). Siln˘

vítr pfienesl v mÏiku oheÀ na

star‰í stodolu, od níÏ chytlo dal-

‰í letitûj‰í hospodáfiské stavení.

HasiãÛm se podafiilo pfied ohnûm

uchránit navazující rodinn˘ do-

mek seniorky a chatu, ale senior-

ka zaplatila nepozornost velmi

váÏn˘mi popáleninami na obli-

ãeji a celém tûle. Celková ‰koda

byla pfiedbûÏnû odhadnuta na

100 tisíc korun. Pfiíãinou vzniku

poÏáru byla nedbalost majitelky

rodinného domu a shofielé stodo-

ly. Nedala na opakovaná varová-

ní hasiãÛ.

Nejvíce poÏárÛ trav a porostÛ 

evidují hasiãi v okrese Karviná -

za prvních deset dubnov˘ch dní

jich bylo minimálnû 13. Celkem

sedm poÏárÛ se stalo na Brun-

tálsku, o jeden ménû v okrese

Ostrava-mûsto. Zb˘vající tfii 

okresy Moravskoslezského kraje

se podílejí na varující statistice

jedním aÏ tfiemi poÏáry travin

a porostÛ.

Velk˘m nebezpeãím pfii pálení

trávy, byÈ na ohni‰ti, je nenadál˘

poryv vûtru. Proto by mûli tako-

v˘ oheÀ zapalovat a hlídat pouze

dospûlí, pokud moÏno za bezvût-

fií. K dispozici by mûli mít pfii-

praven kbelík s vodou ãi pískem,

ohni‰tû dobfie obloÏit kameny

a dal‰í hofilavé materiály mít do-

stateãnû daleko. A v lese? Tam je

absolutní zákaz rozdûlávání

ohnû. Ten lze rozdûlat aÏ mini-

málnû 50 metrÛ od hranice lesa. 

Mgr. Petr KÛdela,
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Víkend ve znamení Tajemství staré almary
Ti, ktefií ve dnech 18. a 19. dubna nav‰tívili hrad Sovinec, urãitû ne-

prohloupili. Konala se zde celodenní historická akce „Tajemství sta-

ré almary“ spojená s vítáním jara. Poãasí navíc náv‰tûvníkÛm na-

vzdory v‰em pfiedpovûdím pfiálo, zejména v nedûli. Tento fakt se ta-

ké pfiíznivû odrazil na náv‰tûvnosti akce. Dûti i dospûlí se zájmem

sledovali vystoupení hudební skupiny Rabussa, vtipnû inscenované

souboje ‰ermífisk˘ch skupin Revertar a Grál ãi historické scénky 

a ukázky sokolnického umûní

sovinecké gardy Dûdictví. Ne-

sporn˘ v˘chovn˘ efekt na pfií-

tomnou drobotinu mûly rovnûÏ

scény fiezání jazyka ãi biãování

v pfiedstavení gotické katovny

Ordál. Doslova salvy smíchu pak

vyvolával kejklífi Tomá‰ Kfiupa-

la, kter˘ do své show neváhal za-

pojit i „dobrovolníky“ z publika.

Nezb˘vá neÏ si pfiát více takto

podafien˘ch akcí; zaãátek sezóny

na Sovinci lze rozhodnû oznaãit

za úspû‰n˘.                        JaPo

Foto: archiv HZS MSK
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2. a 3. kvûtna - Pfiízrak temné vûÏe
Netradiãní prohlídky hradních sklepÛ a zákoutí s ãarodûjnicemi a temn˘mi silami. O prvním kvûtnovém víkendu se Sovinec stává

tradiãnû místem reje ãarodûjnic. Z daleké Ostravy pfiijíÏdí mistr kat s katovnou Ordál, aby sjednal pofiádek a hrad od mocností pekla oãistil.

Místa, kam je moÏno nahlédnout: dûlová vûÏ remtr, hradní palác, sklep pátého nádvofií, hladomorna, horní hrad, katova muãírna.

23. a 24. kvûtna - Láry fáry do pohádky
Celodenní historická akce, dûtsk˘ den na pohádkovém hradû. Otevfieno po oba dny 9 - 19 hodin. Kejklífiské dovednosti s Colektive

Vagabundus, pohádky, povûsti, loutkové divadlo, hry, soutûÏe a malování pohádkov˘ch bytostí, ‰ermífii, sokolník, historická trÏnice.

Úãinkují:

Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût, kejklífii Colektive Vagabundus, ‰ermífiské a divadelní sdruÏení M.C.E.,

‰ermífii v plné zbroji Tartas, hudební skupina Rabussa, pohádková babka ãarodûjka.

Denní program na 5. hradním nádvofií
9.30 Purkrabí se vrací z lovu, sokolnická ukázka pfied hradem

9.40 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa (4. nádvofií)

10.00 Pfiedá purkrabí dûtem klíãe od hradu? (4. nádvofií)

10.10 Pohádka na pfiání, babka ãarodûjka

10.30 Veselice zaãíná, spektrál

10.40 Cestou z války, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

11.00 KdyÏ se ãerti Ïenili, loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût
11.30 Neposedná kuliãka, kejklífiská dovednost, Vagabundus
11.55 Na trhu, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, M.C.E.

12.20 KÛzlátka, pohádka, pohádková babka ãarodûjka

12.40 Pátrání po ., ‰ermífiská povûst, Tartas

13.05 Poslechnûte co se stalo, hudební pásmo, Rabussa

13.40 Láry fáry do pohádky, kejklífii Vagabundus

14.05 Ze soudního spisu, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, M.C.E.

14.30 O princeznû Rozmafiilce, loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût

15.00 Cestou z války, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

15.20 Sokolnická ukázka v˘cviku drav˘ch ptákÛ

15.30 Perníková chaloupka, pohádka, pohádková babka ãarodûjka

15.50 Neposedná kuliãka, kejklífiská dovednost, Vagabundus

16.15 Lapkové morav‰tí, ‰ermífiská dovednost, M.C.E.

16.40 KdyÏ se ãerti Ïenili, loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût

17.05 Tajemní loupeÏníci, premiéra ‰ermífiské pohádky

17.20 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa

17.50 Pozvání na pfií‰tí akci, Vagabundus

18.10 Purkrabí odchází na lov, sokolnická ukázka, Monti

3., 4., 5. a 7. nádvofií - hry a soutûÏe
Na 3. hradním nádvofií:
- prodej a vlastnoruãní raÏba pamûtních mincí, na zub sovinecké

hradní klobásy

Na 4. hradním nádvofií:
- sokolnick˘ dvorec s ukázkami v˘cviku drav˘ch ptákÛ

Na horním hradû:
- stfielnice z lukÛ, malování pohádkov˘ch bytostí

Pavel Zástûra, kastelán hradu Sovince

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Mlha v Sudetech
Alois Nebel, nov˘ ãesk˘ film podle
úspû‰ného komiksu, se právû natáãí
v Malé Morávce.
Komiksové adaptace u nás roz-

hodnû nejsou samozfiejmostí, uÏ

kvÛli obavám z úzké ãtenáfiské

základny v˘chozího média.

Jedno z mála pÛvodních ãesk˘ch

dûl, kter˘m se toto omezení po-

dafiilo pfiekonat, je komiksová

trilogie Alois Nebel (Bíl˘ Potok,
Hlavní nádraÏí, Zlaté Hory).

Podle scénáfie autorÛ komiksu

Jaroslava Rudi‰e (Nebe pod
Berlínem) a Jaromíra ·vejdíka

(alias Jaromíra 99, ãlena jesenic-

ké kapely Priessnitz) ji jako svÛj

celoveãerní debut natáãí reÏisér

Tomá‰ LuÀák. Hlavní roli v˘-

pravãího Nebela ztvární Miro-

slav Krobot. Pro nás je jistû po-

tû‰ující nejen to, Ïe se snímek

natáãí mimo jiné i v Malé Mo-

rávce, ale i to, Ïe v nûm na‰la

moÏnost pfiiv˘dûlku desítka

komparzistÛ z obce.

Alois Nebel je osamûl˘ v˘pravãí

z malé vesnice Bíl˘ Potok kdesi

u polsk˘ch hranic, pro nûjÏ jsou

vlaky dûdictvím, osudem i Ïivot-

ní vá‰ní - jeho útoãi‰tûm se na-

konec stává toaleta vylepená sta-

r˘mi jízdními fiády. âím dál ãas-

tûji se v‰ak u nûj projevují vize

událostí dávno minul˘ch, které

jakoby vystupují z mlhy a za-

bydlují se v realitû souãasnosti.

V psychiatrické léãebnû se pak

setkává s tajemn˘m Nûm˘m, je-

muÏ líãí svÛj Ïivotní pfiíbûh.

Kromû faktu, Ïe se jedná o adap-

taci ãeského komiksu, je dal‰í

zvlá‰tností snímku silná obrazo-

vá stylizace - aby co nejvûrnûji

zachovali specifickou atmosféru

ãernobílé pfiedlohy, jejíÏ kresba

ponûkud pfiipomíná tvorbu reno-

movaného Franka Millera, roz-

hodli se tvÛrci filmu pro metodu

rotoskopie, coÏ znamená, Ïe se

cel˘ snímek nejprve natáãí tra-

diãním zpÛsobem a následnû do-

chází k pfiekreslení kaÏdého 

okénka negativu do animované-

ho formátu. Díky zdlouhavé

postprodukci se tak premiéry do-

ãkáme pravdûpodobnû aÏ bûhem

roku 2010. JaPo

Miroslav Krobot v hrané podobû Aloise Nebela

...a v koneãné verzi filmu. Foto zdroj: www.ct24.cz
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Pár slov... o zneuÏívání lidské duvûfiivosti

Patrnû jste ho v hromadû rÛzn˘ch letákÛ, které zamofiují na‰e po‰-

tovní schránky, na‰li také - oznámení se zelen˘m pruhem se Ïádo-

stí, abychom se v zájmu sníÏení statistické chyby mûfiení geopato-

genních zón v âeské republice zapojili do aktivity jisté firmy v rám-

ci projektu „Zdravé bydlení“ a poÏádali o bezplatné mûfiení v na‰em

bytû. A následuje zmateãná citace jakési anonymní otázky a odpovû-

di ze SuperSpy - rubrika Domácí lékafi. MoÏná, Ïe informace o mû-

fiení v na‰em mûstû pfii‰lo nebo pfiijde i na adresu mûstského úfiadu,

jako tomu bylo i v jin˘ch mûstech. Oznámení obsahuje vysvûtlení, co

je povaÏováno za patogenní zóny a jak neblah˘ vliv mají na na‰e

zdraví a „podílejí se na vzniku onemocnûní, jako je tfieba rakovina“.

Dovídáme se, Ïe nejvût‰í síly dosahují víry ‰kodlivé energie v noci,

zpÛsobují nespavost hlavnû u dûtí a podílejí se na vzniku nemoci, ke

které máme dispozici. A také to, Ïe fie‰ením mohou b˘t odru‰ovaãe

a Ïe bez odru‰ení vlivu patogenních zón nelze vyléãit nemoci, jako je

tfieba rakovina, lupénka, astma apod.

Tak teì to víte. UÏ jen staãí pozvat „mûfiiãe“ patogenních zón,

pfiestûhovat na základû jejich doporuãení postele nebo pracovní

stoly nûkam jinam (zejména v panelov˘ch domech je to zábavné)

nebo si vybrat z bohaté nabídky rÛzn˘ch odru‰ovaãÛ, plachetek,

podloÏek na Ïidli nebo pod matrace, elektronicko-psychotronic-

k˘ch depolarizátorÛ, ochrann˘ch folií nebo obrazcÛ, pyramid, bal-

dach˘nÛ kolem postelí, doplnûn˘ch osobními nebo manaÏersk˘mi

stimulátory nebo zázraãnou pí-vodou (která, abyste vûdûli, „aku-

muluje levotoãivé i pravotoãivé informace ve velmi vysoké kon-

centraci a mimo jiné ulehãuje odchod z tohoto svûta“), záfiiãe do

osobního automobilu eliminující vliv geoanomálních zón, kter˘-

mi projíÏdíme - to v‰e za pouh˘ch pár stovek, tisíc nebo také de-

sítek tisíc korun ãesk˘ch, a máme vystaráno. 

Kampak na nás, nemoci! Ani Kuba Dafibuján by to lépe nesvedl.

Ti z vás, ktefií mají moÏnost, trpûlivost a vÛli prohrabat se nepfie-

bern˘m mnoÏstvím informací o nejrÛznûj‰ích domnûl˘ch i skuteã-

n˘ch vlivech v‰ech znám˘ch i málo znám˘ch energetick˘ch polí,

která nás obklopují, se po proãtení a prostudování alespoÀ ãásti

zvefiejnûn˘ch informací podle mého názoru brzy pfiesvûdãí o ne-

dÛvûryhodnosti a úãelovosti naprosté vût‰iny rÛzn˘ch proklamací

a nabídek ze sféry psychotroniky.

Není v‰ak snadné nepodlehnout svodÛm. A nelze samozfiejmû ani

zavrhnout úsloví „víra tvá tû uzdravila“. Zastánci neviditelného zá-

fiení argumentují, Ïe tento fenomén znali stafií âíÀané jiÏ pfied 4000

roky. Oznaãovali ho jako „draãí Ïíly“.

Je jistû mnoho vûcí „mezi nebem a zemí“, o kter˘ch má lidstvo za-

tím pfiíli‰ málo znalostí, neÏ aby je mohlo zcela odmítnout. Tzv.

geopatogenní zóny jsou jednou ze sloÏek patogenních zón, o kte-

r˘ch se v této souvislosti mluví. Îe v zemské kÛfie existuje mnoho

míst, která mají specifické vlastnosti, je jisté. Jde o rÛzné zlomy

a deformace v horninovém podloÏí, zvodnûlé struktury a nepravi-

delnosti nejrÛznûj‰ího druhu mûfiitelné geofyzikálními a jin˘mi

metodami. Kromû území se zv˘‰en˘m v˘skytem radioaktivního

plynu radonu v‰ak geologové vesmûs odmítají existenci takov˘ch

„zón“, ve kter˘ch by vyzafiování jakéhokoliv druhu energie „ze ze-

mû“ mohlo mít charakter ‰kodlivého záfiení. V Ïádném pfiípadû

také nejde o zóny, které by byly ‰iroké jen nûkolik centimetrÛ ne-

bo decimetrÛ a zasahovaly by napfi. jen hlavu nebo hrudník spící 

osoby apod., jak b˘vá ãasto uvádûno.

Ná‰ pfiední vûdec RNDr. Jifií Grygar, CSc., astrofyzik, vûdeck˘ pra-

covník Fyzikálního ústavu AV âR, ãelní pfiedstavitel âeského klu-

bu skeptikÛ SISYFOS fiíká: „Tvrdím, Ïe Ïádná geopatogenní zó-
na neexistuje, protoÏe neexistuje Ïádn˘ objektivní zpÛsob, jak
dokázat, Ïe nûco takového má nûjak˘ vliv - dokonce na lidské
nebo zvífiecí zdraví“.
Jedno je jisté: obav lidí z „draãích Ïil“ uÏ mnohokrát vyuÏili a stá-

le vyuÏívají mnozí vychytralí podnikatelé, ktefií (pochopitelnû ni-

koli zadarmo) nabízejí rÛzné „zázraãné vynálezy“.

ObchodníkÛm, ktefií klamou zákazníky úmyslnû, hrozí tresty.

Úmysl je v‰ak tûÏké prokázat, prodejcÛm staãí, kdyÏ budou tvrdit,

Ïe sv˘m zázraãn˘m vynálezÛm vûfií.

„Oznámení“ uvedené v úvodu tento princip patrnû neporu‰uje. 

Nemám co bych dodal. Jen jsem chtûl fiíci pár slov.  M. Marek

V tomto ãísle najdete

Jarní pfiíroda Foto: Jan Boreck˘
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Aktuálnû z mûsta

Odbory MûÚ informují

R˘mafiov - regenerace sídelní zelenû II
Na projekt R˘mafiov - regenerace sídelní zelenû, za-
hájen˘ v loÀském roce, naváÏe mûsto R˘mafiov le-
tos druhou etapou, na kterou opût získalo dotaci
z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU
a Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR v rámci
Operaãního programu Îivotní prostfiedí.
Projekt R˘mafiov - regenerace sídelní zelenû
II tak navazuje na snahu zlep‰it estetickou hod-

notu prostfiedí, ve kterém Ïijeme, prostfiednic-

tvím v˘sadby a revitalizace zelenû. Projekt ten-

tokrát fie‰í regeneraci v 10 vybran˘ch lokali-

tách v zastavûném území mûsta a jeho místních

ãástech. Jedná se o jednu lokalitu ve Strán-

ském, tfii v Jamarticích, dvû v Harrachovû

a ãtyfii v R˘mafiovû. Projekt, kter˘ zpracovala

firma Arborea Bfiezová, s. r. o., fie‰í pûstební zá-

sahy ve stávajících porostech, v˘sadbu stromÛ,

kefiÛ a rekonstrukci, resp. zaloÏení trávníkÛ.

Prvním fie‰en˘m územím (dále ¤Ú) v rámci

projektu je úsek Stránské. ¤Ú zde je vzrostlá

pfieváÏnû lipová alej, která prochází podél

místní komunikace. Je zde navrÏena dosadba

21 lip k doplnûní v˘znamného vegetaãního

prvku v obci.

Druh˘ úsek nese oznaãení Jamartice I. ¤Ú se

nachází na kfiiÏovatce místních komunikací,

jedná se o travnatou plochu, vyuÏívanou jako

manipulaãní a skladovací prostor. Návrh pfied-

pokládá v˘mûnu zeminy na ãásti ¤Ú a odstra-

nûní dvou stávajících stromÛ. Na plo‰e budou

vysazeny dva alejové stromy tak, aby spolu

s jedním stávajícím vytvofiily solitérní skupi-

nu, plocha bude zatravnûna.

V místní ãásti Jamartice se nachází dal‰í fie‰e-

ná lokalita Jamartice II (parková plocha).
Tento úsek leÏí v centrální ãásti Jamartic pfii

pátefiní komunikaci procházející obcí. Návrh

rekonstrukce parkové plochy vychází z v˘hle-

dového zámûru umístit sem zafiízení pro hry

dûtí. Návrh zahrnuje odstranûní nekvalitních

stromkÛ, pfiiãemÏ stávající v˘sadba klenÛ po-

dél chodníku pfii severozápadním okraji ¤Ú

bude doplnûna dal‰ími alejov˘mi stromy tak,

aby byla vytvofiena souvislá linie (stromofiadí),

vymezující parkovou plochu. V tomto úseku je

dále navrhována v˘sadba Ïivého plotu, kter˘

oddûlí pobytové parkové plochy od pfiilehlé

komunikace. Trávníkové plochy budou kom-

pletnû rekonstruovány.

Hfibitovní alej v Jamarticích se rovnûÏ doãká

rekonstrukce. V úseku Jamartice III (doplnû-
ní aleje) se jedná o dosadbu 34 kusÛ javoru

klenu a dále o pûstební zásahy ve stávajícím

porostu. Po odstranûní náletÛ a nevhodn˘ch

dfievin v podrostu alejov˘ch stromÛ bude vy-

bran˘ úsek aleje zatravnûn.

RovnûÏ lipová alej v Harrachovû se doãká zá-

sahu zahradníkÛ. V̆ sadbu 11 lip zahrnuje ¤Ú

Harrachov I (doplnûní aleje). V̆ sadba bude

zãásti provedena jako doplnûní chybûjících

stromÛ, zãásti jako náhrada za stromy po‰ko-

zené. Podél místní komunikace v Harrachovû

bude vysazeno stromofiadí z 25 malokorun-

n˘ch stromÛ (tfie‰ní ptaãích) v rámci ¤Ú

Harrachov II (zaloÏení aleje). Souãástí návr-

hu je odstranûní vybran˘ch stávajících dfievin

(vrby jívy, ol‰e).

Pfii Opavské ulici v katastrálním území

Janu‰ov se nachází jedno ze ãtyfi r˘mafiov-

sk˘ch ¤Ú. Jedná se o úsek R˘mafiov -

Opavská, kter˘m bude procházet plánovaná

cyklostezka doplnûná chodníkem. V rámci ve-

getaãních úprav bude provedena plo‰ná úpra-

va terénních nerovností, v˘sadba stromofiadí

(12 kusÛ javoru klenu) a zaloÏení parkového

trávníku.

V úseku R˘mafiov - Jesenická zahrnuje ¤Ú

parkov˘ uliãní prostor vymezen˘ ulicí

Jesenickou, Podolsk˘m potokem a soukrom˘-

mi pozemky u rodinn˘ch domÛ. Prochází tudy

pû‰í komunikace. Bude zde domodelován stá-

vající terénní záfiez. Návrh sleduje vytvofiení

kvalitní sadovnicky upravené plochy v klidové

obytné zónû mûsta. Navrhována je v˘sadba

skupiny vzrostn˘ch jehliãnat˘ch stromÛ k do-

plnûní stávající trojice solitérních jasanÛ a jako

pozadí pro sadbu skupin vzrÛstn˘ch kefiÛ - pû-

ni‰níkÛ a kleãe. ¤Ú bude dále doplnûno v˘-

sadbou dvou alejov˘ch stromÛ (buku, dubu

ãerveného) a bude provedena rekonstrukce

trávníku. Parková plocha mÛÏe b˘t v˘hledovû

doplnûna mobiliáfiem (parkov˘mi lavicemi),

pfiíp. v˘tvarn˘m objektem, solitérním kame-

nem apod.

V západní ãásti areálu nemocnice se nachází

¤Ú R˘mafiov - nemocnice. Je zde navrhová-

na skupinová volnû formovaná v˘sadba listna-

t˘ch alejov˘ch stromÛ (javoru klenu, lípy, hab-

ru, buku, jefiábu, stfiemchy), realizovaná jako

náhrada za provedené vykácení pÛvodního

smrkového porostu. V̆ sadba stromÛ bude do-

plnûna netvarovan˘m Ïiv˘m plotem pfii západ-

ní hranici areálu.

Posledním ¤Ú v rámci projektu je úsek mezi

hfii‰tûm pro pláÏov˘ volejbal a víceúãelov˘m

hfii‰tûm v areálu zahrady Hedvy. Jedná se o za-

travnûn˘ úsek s rozvolnûn˘mi porosty dfievin

(zvl. bfiíz). V lokalitû R˘mafiov - zahrada
Hedvy je navrhována skupinová v˘sadba list-

nat˘ch stromÛ (javoru klenu, buku, stfiemchy,

dubu, jefiábu, lípy), které doplní stávající dfie-

viny, pomohou zaãlenit hfii‰tû do okolního pro-

stfiedí a podpofií vymezení hranice areálu.

Projekt R˘mafiov - regenerace sídelní zelenû
II bude realizován v leto‰ním roce. Náklady

byly vyãísleny na 1 200 000 Kã. Dotaci 85 %

získalo mûsto z Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj, 5 % ze Státního fondu Ïivotního

prostfiedí âR, 10 % se bude podílet na zlep‰e-

ní estetické hodnoty Ïivotního prostfiedí samo

mûsto. Hana Pavlásková
z podkladÛ odboru ÎPaRR

Ïivnostensk˘ odbor

Platnost osvûdãení samostatnû hospodafiícího rolníka konãí
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, obecní Ïivnostensk˘

úfiad, upozorÀuje podnikatele zemûdûlce, Ïe

dle pfiechodn˘ch ustanovení ãl. II. zákona 

ã. 85/2004 Sb., kter˘m se novelizoval zákon

ã. 252/1997 Sb., o zemûdûlství, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ, konãí ke dni 30. 4. 2009
platnost Osvûdãení o zápisu do evidence
samostatnû hospodafiícího rolníka, vyda-

ného podle zákona ã. 105/1990 Sb. ve znûní

zákona ã. 219/1991 Sb., o soukromém pod-

nikání obãanÛ. Jedná se o osvûdãení, která

do 30. 4. 2004 vydávaly jednotlivé obecní 

úfiady dle místa trvalého bydli‰tû Ïadatele za

poplatek 150 Kã.

Pokud hodláte v zemûdûlské ãinnosti pokra-

ãovat i po tomto datu a nemáte je‰tû nové

Osvûdãení o zápisu do evidence zemûdûlské-

ho podnikatele, které vydává Ïivnostensk˘ 

úfiad, musíte se nejpozdûji k 1. 5. 2009 za-

evidovat jako zemûdûlsk˘ podnikatel podle

zákona ã. 252/1997 Sb. na zdej‰ím Ïivno-

stenském úfiadû. BliÏ‰í informace podá pí

Kubincová, tel. 554 254 254. Správní popla-

tek za provedení zápisu do evidence zemû-

dûlského podnikatele ãiní 1 000 Kã. 

Jana PoÏárová,
vedoucí Ïivnostenského odboru

Lokalita Jamartice II (parková plocha)
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odbor Ïivotního prostfiedí

Sbûrn˘ den autovrakÛ bude 19. kvûtna 2009
Mûsto R˘mafiov ve spolupráci s firmou ÎDB Group, a. s.,
Bohumín pofiádají v úter˘ 19. kvûtna 2009 od 11 do 16 hodin sbûr
autovrakÛ (vozidel urãen˘ch k likvidaci).

Místo sbûru: b˘val˘ areál âSAD

Cena za ekologickou likvidaci autovraku:

Kompletní autovrak: BEZPLATNù
Poplatek za nekompletní autovrak:
- bez motoru 600 Kã

- bez pfievodovky 350 Kã

- za kaÏdé chybûjící kolo 100 Kã (net˘ká se rezervy)

NOVINKA PRO MAJITELE
NEPOJÍZDN¯CH VOZIDEL!

Odvoz kompletních i nekompletních vozidel za zv˘hodnûnou ce-
nu 500 Kã/vozidlo (náklady na dopravu)!
Obãané, ktefií mají nepojízdné vozidlo, si na v˘‰e uveden˘ den mo-

hou objednat odvoz z místa bydli‰tû na místo sbûru. PoÏadavky na

odtah lze dohodnout na místû v den sbûru. Vzhledem k tomu, Ïe ka-

pacita této sluÏby je omezená, doporuãujeme majitelÛm vyuÏít moÏ-

nosti objednávky pfiedem na telefonu 604 228 312. V tomto pfiípadû

za odvoz kompletního vozidla zaplatí majitel celkem 600 Kã (za vo-

zidlo nekompletní k této cenû platí poplatky viz v˘‰e).

Potfiebné doklady:

Majitel vozu: obãansk˘ prÛkaz, velk˘ technick˘ prÛkaz vozidla

Ostatní osoby: plná moc od majitele vozidla jako souhlas k likvida-

ci, velk˘ technick˘ prÛkaz vozidla

Majitelé takto pfiedan˘ch autovrakÛ obdrÏí na místû od pracovníka

ÎDB Group, a. s., (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje

pro sbûr, v˘kup a vyuÏívání autovrakÛ a ostatních dopravních pro-

stfiedkÛ) Potvrzení o pfievzetí autovraku do zafiízení ke sbûru au-
tovrakÛ - doklad potfiebn˘ pro vyfiazení vozidla z evidence motoro-

v˘ch vozidel.

BliÏ‰í informace vám poskytnou pracovníci MûÚ R˘mafiov, odboru

ÎPaRR, osobnû nebo na tel.: 777 254 319, 739 925 492, pfiíp. ÎDB

Group, a. s., Bohumín, provoz Recyklace, tel.: 596 083 671,

596 082 673 (pracovní dny od 6 do 14 hodin) nebo na mobilech:

604 228 312, 604 228 455.

VyuÏijte tuto ZV¯HODNùNOU moÏnost
ekologického odstranûní autovrakÛ

Z okolních obcí a mûst

Vítání mláìat Obec Stará Ves zve na slet ãarodûjnic
a stavûní máje

V pátek 1. kvûtna v 15

hodin se u Obecního

úfiadu ve Staré Vsi 

oãekává pfiílet ãaro-

dûjnic a ãarodûjÛ.

PrÛvod obcí pfiijde aÏ

ke kinu. Tam bude ta-

ké postavena místními

hasiãi májka. Obãerst-

vení je zaji‰tûno. V‰i-

chni jste srdeãnû zvá-

ni! OÚ Stará Ves

Jaro je tu. O tom se pfiesvûdãili náv‰tûvníci jiÏ tradiãní jarní akce uspo-
fiádané Obãansk˘m sdruÏením Stránské. K vidûní bylo v‰e, co jaro sym-
bolizuje. Probouzející se pfiíroda a neuvûfiitelnû teplé a sluneãné poãasí
nás provázelo cel˘ den. Náv‰tûvníci se seznámili s novû narozen˘mi
jehÀátky, která na svût pfiivítaly sudiãky. KaÏdé z jehÀat dostalo jméno
a od sudiãek téÏ nûco do vínku. JehÀatÛm vym˘‰lely jména pfiedev‰ím
dûti, a tak se ve Stránském na pastvinû prohání Bobule, Bambule,
Sagala, Tamburel, Mamut, Julinka, Uzlinka, Vloãka a Kudrlinka.
Pak pfii‰ly na fiadu soutûÏe. Po loÀském ohlasu jsme znovu soutûÏili
v hodu vejcem. Zde se pfiítomní pfiesvûdãili o rozdílu mezi ekovejcem
a vejcem ze supermarketu. Zatímco ekologické vajíãko z farmy 
J. Beránka i nûkolikrát spadlo, neÏ se rozbilo, vejce supermarketové by-
lo zniãeno hned po prvním pádu. OdváÏní borci soutûÏili v hodu buko-
v˘m ‰palkem. Vítûzi jsou vlastnû v‰ichni, ktefií nezÛstali sedût doma.
Sladk˘ch odmûn bylo dost. K velké radosti dûtí pfiispûlo i jeÏdûní na ko-
ních. Konû Bobík a Prima Vera v‰echny povozili a rádi se nechali hla-
dit v‰emi dûtmi i dospûl˘mi.
V Nedûlní ‰kole ve Stránském bylo na závûr pfiipraveno zdobení kras-
lic. Tradiãnû se nejvíce pouÏívala technika zdobení voskem, ale bylo
moÏno si vyzkou‰et i novou techniku a vyrobit si vejce plstûné z barve-
né ovãí vlny, prostû podle své fantazie.
Tak to byla první leto‰ní akce. Pro toho, kdo nás ve Stránském je‰tû ne-
nav‰tívil, není nic ztraceno. Zde jsou na‰e nejbliÏ‰í kulturní akce:
20. ãervna - Otevfiení provozu „Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska - pokra-
ãování“. Pfiipomínáme, Ïe stejnojmennou knihu Jifiího Karla je moÏno
získat úãastí na brigádû pfii obnovû parcel ve Stránském. Více informa-
cí na KrenkovaVladimira@seznam.cz; na této adrese se mohou hlásit
i pfiípadní zájemci o divadelní spolek, kter˘ v tento den také poprvé vy-
stoupí. 
11. ãervence - Obecní oslava (Více naleznete na internetové adrese:
www.stranske.com.) Vladimíra Kfienková

Závody na koních v Arctic parku
Arctic park KfiíÏov pfiipravil pro

v‰echny milovníky koní nezapo-

menutelnou akci, která se bude

konat v kfiíÏovském areálu 

9. kvûtna leto‰ního roku mezi

10. a 16. hodinou. Tato akce je

nazvaná KfiíÏovsk˘ univerzál

a vítûzn˘m titulem „univerzál“

se bude moci pochlubit kÛÀ ze

v‰ech zúãastnûn˘ch koní nej-

v‰estrannûj‰í.

Pojede se nûkolik disciplín na

koních a s koÀmi, nikdo nebude

u‰etfien smr‰tû smíchu a dobré

nálady a zasoutûÏit si mÛÏe roz-

hodnû kaÏd˘. Nejedná se totiÏ

o závod ve skuteãném slova

smyslu, ale spí‰e o zábavu jak

pro úãastníky, tak pro fanou‰ky

a obecenstvo.

V‰ichni jste velmi srdeãnû zváni

a tû‰íme se na kaÏdého odváÏliv-

ce i jejich doprovod ãi pouze zá-

jemce o hezké chvíle. BliÏ‰í in-

formace naleznete na webov˘ch

stránkách www.arcticpark.cz ne-

bo na telefonu 777 33 58 42. 

Zuzana KubáÀová

Ilustraãní foto
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Proã jsem si ji vybrala: Marcelu jsem si vy-

brala, protoÏe nám, Ïenám, vÏdy dokáÏe poradit

a chvilky relaxace u ní na kosmetice jsou bezva.

Jsi rodaãka z R˘mafiova? Jsi tady spokoje-
ná?
Ano, narodila jsem se tady. Jsem tady spoko-

jená, mám rad‰i klid, ale také mám ‰patn˘ 

orientaãní smysl. TakÏe ve velkém mûstû jsem

ztracená.

Kdy jsi zaãala podnikat a proã právû v kos-
metice? Jak stíhá‰ rodinu a Ïivnost?

Podnikat jsem zaãala v roce 1997. Proã kos-

metika? Ráda masíruji a je to klidná, pûkná,

ãistá a voÀavá práce. Jsem stále v kontaktu

s lidmi. Mám pocit, Ïe nestíhám, ale na‰tûstí

mám úÏasnou babiãku, která pomáhá s dûtmi.

Vím, Ïe si ráda zahraje‰ kuÏelky. Jak jsi pfii-
‰la k tomuto sportu?
To je pravda, kuÏelky hraji ráda, i kdyÏ mi to

moc nejde. UÏ jako holka jsem to zkou‰ela

a pfiiznám se, Ïe mi to nic moc nefiíkalo.

Nedávno se mû znám˘ zeptal, jestli si chci za-

hrát, a tak uÏ ãtyfii roky hraji za ALF TEAM.

Jaké roãní období má‰ ráda a proã?
Nemám ráda podzim. Mám ráda jaro, léto

a zimu. Jaro je krásné, protoÏe se zaãíná zele-

nat tráva, puãí stromy, kvetou kytky, pfiíroda

se probouzí. V létû je teplo, jezdím na kole,

koleãkov˘ch bruslích a mám ráda vodu. Ráda

jezdím za sluníãkem k mofii a tam ãerpám 

energii. V zimû zase lyÏuji.

Co tû dokáÏe na‰tvat?
Toho je hodnû. Napfiíklad velká fronta v ob-

chodû, nedochvilnost. Bydlím na Dukelské 

ulici, mám auto a pokaÏdé, kdyÏ pfiijedu domÛ,

tak není kde zaparkovat, a to mû ‰tve nejvíc.

A co tû naopak rozveselí?

Samozfiejmû moje dûti, dobfií pfiátelé a dobrá

komedie. Naposledy to byla ruská klasika

Svéráz národního rybolovu. Doporuãuji v‰em.

Zima byla dlouhá, jak si uÏívá‰ jaro a jaké
má‰ plány do budoucna?
Jara jsem se nemohla jiÏ doãkat. AÏ ãlovûk

sundá kabát a vyrazí do pfiírody. Já nûjak ne-

plánuji, ale budu ráda, kdyÏ budu moci ve

zdraví pracovat a vychovávat dûti.

Pfií‰tû: Marcela Îáková se bude ptát Lady

Peterkové.

·tafeta

·kolství

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

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

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

Alena Poláchová se ptá Marcely Îákové

Turnaj ve vybíjené skonãil nad oãekávání dobfie
Základní ‰kola R˘mafiov, ·kolní námûstí 1, o-

slavila desáté v˘roãí okresní soutûÏe ÏákÛ ve

vybíjené vítûzstvím. V leto‰ním roce se této

soutûÏe úãastnilo jen pût ‰kol, druÏstvo

z Moravského Berouna muselo odstoupit pro

nemocnost. DruÏstva základních ‰kol z Mûsta

Albrechtic, Bruntálu, Krnova a Vrbna pod

Pradûdem byla i v leto‰ním roãníku velmi do-

br˘m soupefiem, a co je hlavní, navázala se

nová kamarádství mezi hráãi i pedagogy.

Po cel˘ch deset let je pofiádající ‰kola zá‰titou

dobré atmosféry, zdravé soutûÏivosti a rados-

ti ze hry. Zamûstnanci základní ‰koly na

vlastní náklady pfiipravují kaÏdoroãnû obãer-

stvení pro v‰echny zúãastnûné, za coÏ jim

patfií velk˘ dík.

DruÏstvo na‰í ‰koly trénovalo pod vedením

paní uãitelky Jitky Jufiátkové. Kapitán Robert

Berki a hráãi Ladislav Baìura, Marie

Dunková, Jan Sas, Adéla Vaníãková, Marek

Turták a Du‰an Gábor ani jednou neprohráli.

Jak uÏ to v takov˘ch zápasech b˘vá, pomoh-

lo trochu i ‰tûstí, ale to ke hfie také patfií

a Robert byl v˘born˘ kapitán. Dûkuji na‰im

hráãÛm za reprezentaci ‰koly a v‰em zamûst-

nancÛm ‰koly za organizaci soutûÏe v uply-

nul˘ch deseti roãnících.

Velk˘ dík patfií také mûstu R˘mafiov, které

nám jiÏ nûkolik let pravidelnû ze svého do-

taãního programu podpory sportu pfiispívá na

nákup cen a drobn˘ch odmûn pro soutûÏící.

Bez této podpory bychom dûti nemohli od-

mûnit tak pûkn˘mi a hodnotn˘mi cenami. Za

spolupráci a vstfiícnost dûkujeme také pfied-

stavitelÛm Základní ‰koly Jelínkova 1, R˘-

mafiov, ktefií nám vÏdy ochotnû a bezplatnû

zapÛjãí svou krásnou tûlocviãnu. 

Mgr. Hana Mûráková, fieditelka ‰koly

Zpívali karaoke
KaÏd˘ z nás urãitû zná rãení „Kdo si hraje, ne-

zlobí“. Základní ‰kola na ·kolním námûstí pro-

to pofiádá kaÏdoroãnû soutûÏe, hry a rÛzná do-

brodruÏství, napfiíklad nocování ve ‰kole, miss

a missák ‰koly, karaoke, v˘stavy v˘tvarn˘ch

prací apod.

V minul˘ch dnech mûly v‰echny dûti moÏnost

zúãastnit se soutûÏe v karaoke, kterou pfiipravili

Ïáci devátého roãníku se svou tfiídní uãitelkou.

SoutûÏící se snaÏí napodobit oblíbeného zpûvá-

ka nebo zpûvaãku co nejpfiesvûdãivûji a mûli by

také velmi podobnû vypadat. SoutûÏe se zúãast-

nilo dvanáct dûtí. V této konkurenci se nejvíce

líbila Ivana Lacková, která obsadila první mís-

to, na druhém místû skonãila Nikola âarná

a tfietí Sámer Issa v podání Dana Bajtka. V‰i-

chni, ktefií se nebáli a soutûÏe se zúãastnili, byli

bájeãní a pobavili sv˘mi v˘kony v‰echny divá-

ky. Gratulujeme a v pfií‰tím kole oãekáváme

je‰tû více odváÏlivcÛ, ktefií si rádi hrají.

Tímto zároveÀ zveme ãtenáfie a rodiãe na‰ich

ÏákÛ také na v˘stavu prací dûtí z na‰í ‰koly, kte-

rá je instalována v klubu restaurace Na RÛÏku

aÏ do 4. kvûtna 2009. Anna Kratochvílová

Foto: archiv Z· ·kolní nám.
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aneb Chcete-li poznat ráj, nemusíte na Havaj
Slovo masáÏ znamená terapii, která dokáÏe

aplikováním tlaku na svaly ãi jiné tkánû léãit

zranûní, zmírÀovat bolesti a stres, zlep‰ovat

krevní obûh, uvolÀovat napûtí a pfiiná‰et re-

laxaci. MasáÏ je bezpochyby nejstar‰í for-

mou terapie; je to nûco, co zvífiata i lidé dû-

lají témûfi instinktivnû, chtûjí-li poskytnout

útûchu a zmírnit bolest.

V kaÏdé kultufie existuje ta ãi ona forma tera-

peutické masáÏe. Popisy mnoha metod, které

jsou pouÏívány dodnes, známe z nejstar‰ích

zapsan˘ch lékafisk˘ch textÛ. âínsk˘ rukopis

z roku 2700 pfied na‰ím letopoãtem doporuãu-

je kaÏdé ráno provádût automasáÏ „proti na-

chlazení, pro udrÏení vláãnosti orgánÛ a jako

prevence proti zdravotním potíÏím“. Podstatnû

mlad‰í je ‰védská masáÏ, kterou kolem roku

1830 popsal Per Henrik Ling a která se v zá-

padních kulturách povaÏuje za základní formu

masáÏe, „klasickou“ masáÏ. Existuje pfies 

100 rÛzn˘ch druhÛ masáÏí vycházejících

z rÛzn˘ch kulturních základÛ. Jednotlivé dru-

hy masáÏí se vzájemnû prolínají a mnoho tech-

nik je oznaãováno za originální, svébytnou

metodu pouze z komerãních pfiíãin.

V dne‰ní reportáÏi nahlédneme pod „vonnou

pokliãku“ profese, jejíÏ taje a umûní nejsou

mnoh˘m smrtelníkÛm zase aÏ tak známy.

PfiiblíÏíme práci masérky a nûkolik druhÛ

masáÏí a jejich technik.

reportáÏ
Aãkoliv masérsk˘ch salónÛ

v poslední dobû pfiibylo jako hub

po de‰ti, ty opravdu kvalitní mu-

sí ãlovûk hledat. Jeden z r˘ma-

fiovsk˘ch masérsk˘ch salónÛ

sídlí v budovû b˘valé Jednoty na

ulici Julia Sedláka. UÏ z dálky

mû vítá nápis MasáÏe. Vstupuji

do budovy a kráãím do prvního

patra. Vpravo na starodávn˘ch,

leã novû natfien˘ch dvefiích je ãi-

teln˘ nápis V&K MasáÏní a rela-

xaãní salon. Nesmûlé zaklepání,

dvefie se otevírají a za nimi se

objevují dvû usmûvavé tváfie

Zuzky Veselé a Lenky Kalábové,

masérek a m˘ch dne‰ních prÛ-

vodkyÀ.

„Tak vás u nás vítáme,“ prone-

sou témûfi souãasnû a já se popr-

vé ocitám v zafiízení, kde jsou

pr˘ schopni vám navodit dobrou

náladu, pomoci od stresu a úna-

vy, uvolnit zatuhlé svaly a co já

vím co je‰tû. První dojem by byl

asi u v‰ech stejn˘. Velice vkusnû

a pfiíjemnû zafiízené prostory,

které jsou navíc provonûny v‰u-

dypfiítomn˘mi aromatick˘mi 

olejíãky, vonn˘mi solemi a esen-

cemi. V‰ude vládne pofiádek,

ãistota, úhlednû sloÏené froÈáky

pfiipravené pro pfiíchozí klienty

a taky rozsvícené lampiãky

a svíãky pro navození té správné

(relaxaãní) atmosféry. K tomu

v‰emu také hraje z CD pfiehráva-

ãe pfiíjemná relaxaãní muzika.

Zajímám se, kdy a na ãí popud

vlastnû vznikl nápad zfiídit ma-

sérsk˘ salon. „Po vzájemné do-
hodû jsme chtûli zfiídit salon, kte-
r˘ by byl zamûfien˘ hlavnû na re-
laxaci. Lidé v dne‰ní uspûchané
dobû plné stresu, kdy je ãlovûk
vût‰inou v silném pracovním vy-
pûtí, spûchají domÛ, aby i tam
byli podrobeni dal‰ím stresují-
cím vlivÛm. U Ïen je to starost
o domácnost a rodinu, u muÏÛ
zase, aby v domácnosti v‰echno
fungovalo, jak má. Mezi námi se
pohybuje i dost podnikatelÛ
a stfiedních nebo drobn˘ch Ïiv-
nostníkÛ, ktefií jsou také v neu-
stálém napûtí a potfiebují relaxo-
vat. Tady se asi zrodil ten nápad
vytvofiit pro lidi masérsk˘ salon,
aby jim dokázal pomoci od stre-
su a napûtí, uvolnil svaly a pfii-
nesl celkovou regeneraci,“ dopl-

Àují se vzájemnû pfii na‰em 

úvodním rozhovoru Zuzka

Veselá a Lenka Kalábová, které

pfied zfiízením salonu pracovaly

kaÏdá v jiném oboru. Dnes jiÏ

mají za sebou nûkolik speciál-

ních masérsk˘ch kurzÛ od zá-

kladních, sportovních, rekondiã-

ních aÏ po ty specializované.

„Mezi specializované kurzy pat-
fií napfiíklad kurzy masáÏe indic-
ké, havajské, medové detoxikaã-
ní, kurz ãokoládové terapie, ne-
bo kurz balneoterapie,“ upfiesÀu-

jí v˘ãet odborn˘ch kurzÛ a ma-

sáÏí Lenka a Zuzka a dodávají,

Ïe poslednû jmenované masáÏe

(indická, havajská nebo ãokolá-

dová) jsou hluboce relaxaãní - ty

vyÏadují zejména lidé, ktefií tyto

masáÏe buì znají a chtûjí b˘t

„rozmazlováni“, nebo momen-

tálnû nemají problémy s bolest-

mi zad nebo svalÛ.

„K samotn˘m masáÏím pouÏívá-
me nejrÛznûj‰í druhy olejÛ, aÈ jiÏ
aromatick˘ch, esenciálních nebo
prokrvujících. Je jich opravdu

celá fiada a kaÏd˘ z nich je urãen
na urãit˘ druh masáÏe. V‰echny
jsou velice pfiíjemné a Ïádn˘
z nich nezpÛsobuje, jak by se nû-
kdo mohl mylnû domnívat, na-
pfiíklad bolesti hlavy,“ dodávají

pfiesvûdãivû obû masérky, které

svÛj salon provozují od 3. listo-

padu loÀského roku. Dovídám

se, Ïe za tu dobu si Lenka se

Zuzkou jiÏ získaly stálou klien-

telu, aÈ jiÏ z místních obyvatel

nebo náhodn˘ch turistÛ, ktefií se

o nich dovûdûli z internetu nebo

od znám˘ch. „No,... nebojte se,
i vy zakusíte, jaké to je, kdyÏ ho-
dinu nebo dvû budete relaxovat
pfii havajské nebo ãokoládové
masáÏi. To proto, abyste mohl tu
svou reportáÏ o práci masérky
napsat vûrohodnû,“ dovídám se

najednou k mému velkému pfie-

kvapení. A chci namítnout nûco
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o tom, Ïe jsem pfii‰el napsat re-

portáÏ o práci masérky a ne o po-

citech klienta, ale marnû. Jsou na

mé chabé argumenty dvû a já ne-

mám ‰anci. Zajímám se dále,

o jaké masáÏe mají lidé nejvût‰í

zájem. „To je rÛzné. ZáleÏí
opravdu na momentálním pfiání
zákazníka. Nûkdo pfiijde se ztuh-
l˘mi svaly, nûkdo s bolestmi zad,
jinému jde opravdu jen o doko-
nalou relaxaci a odpoãinek.
Nûkdo se pfiijde jen zeptat na ra-
du, my máme zrovna voln˘ ter-
mín, tak uÏ hned u nás zÛstane.
Mnoho lidí se k nám rádo vra-
cí,“ odpovídají na mÛj dotaz obû

masérky.

Jaké jsou vlastnû druhy masáÏí,

které jsou schopny masérky rea-

lizovat, zajímám se dále.

„PouÏíváme zejména plo‰né ma-
sáÏe, pfii kter˘ch se pouÏívá tfiení

nebo posunu tkánû po spodních
vrstvách. Takov˘m pfiíkladem je
klasická (‰védská) masáÏ popsa-
ná jiÏ kolem roku 1830, která se
v západních kulturách povaÏuje
za základní formu masáÏe.
VyuÏívá rÛzné typy tfiení a hnûte-
ní. VyuÏívá se hlavnû na o‰etfiení
bolestí zad, namoÏen˘ch svalÛ,
nespavosti a problémÛ spoje-
n˘ch se stresem. MÛÏeme se zmí-
nit také o aromaterapeutické
masáÏi, která zahrnuje o‰etfiení
celého tûla od vlasové ãásti hla-
vy aÏ po prsty u nohou vonn˘mi
oleji. Vynechávají se pouze in-
timní ãásti tûla. K této masáÏi
pouÏíváme sluneãnicov˘, olivo-
v˘, sezamov˘ nebo mandlov˘
olej, pfiípadnû dal‰í, do kter˘ch
se pfiidávají aromatické olejové
esence. Oleje se míchají tûsnû
pfied masáÏí a to podle potfieby

úãinku buì stimulující, nebo
uklidÀující,“ dodávají se znaã-

n˘m pfiehledem obû masérky.

Dále se dovídám, Ïe u oblíbené

medové masáÏe se vyuÏívá 

oãistn˘ch úãinkÛ medu a kom-

presních masérsk˘ch hmatÛ.

Dochází tak k odstraÀování sta-

r˘ch usazenin a jedÛ aÏ z hloub-

ky tûlesn˘ch tkání. Tyto usazeni-

ny vyplavou na povrch kÛÏe

a jsou jasnû vidût. Vyluãují se

v podobû gumovit˘ch v˘mû‰kÛ

(svûtlého nebo tmav‰ího zbarve-

ní) na problémov˘ch místech

zad.

MasáÏ Lomi - lomi pochází

z Havajsk˘ch ostrovÛ a vyuÏívá

velmi plynul˘ch, mûkk˘ch, hlu-

bok˘ch technik, vykonávan˘mi

zejména dlanûmi, pfiedloktím

a lokty maséra. Pro vysok˘ rela-

xaãní a terapeutick˘ úãinek je

pouÏíváno lehk˘ch 

aromatick˘ch zahfiát˘ch olejÛ.

Indická masáÏ Ajurvéda uvolÀu-

je svaly, nervy i kosti celého tû-

la, masáÏní olej pÛsobí velmi

dobfie na pokoÏku tûla a vyvolá-

vá zklidÀující a uvolÀující pocit.

Asi nejãastûj‰í, nejvyhledávanûj-

‰í a nejaplikovanûj‰í je masáÏ

klasická relaxaãní.

„Lidé navyklí na ãtvrt- aÏ pÛlho-
dinové klasické masáÏe budou
moÏná pfiekvapeni délkou celko-
vé relaxaãní masáÏe, která se
udává kolem 90 minut. Celotû-
lová sestava se vzpírá svou vyvá-
Ïeností na‰emu spûchu. Uvolnû-
ní, které práce maséra pfiiná‰í,
nelze vychutnat bûhem krátké
doby. Masírovan˘ ãlovûk snadno
ztratí pojem o ãase. Léãebné
pouÏití relaxaãních masáÏí se ne-
omezuje jen na pohybov˘ systém.

V̆ borné úãinky jsou u bolestí
zad a hlavy, vyãerpání, streso-
v˘ch poruch a psychosomatic-
k˘ch obtíÏí. Dobré úãinky má
i na panické poruchy a únavov˘
syndrom,“ doplÀují v˘ãet odbor-

n˘ch informací Lenka Kalábová

a Zuzana Veselá a dodávají, Ïe 

opatrnost a urãitá omezení jsou

nutná napfiíklad u obûhov˘ch 

onemocnûní, tûhotenství, pro

ãerstvé poúrazové stavy a paci-

enty s osteoporózou.

„Na‰í snahou do budoucna je
nejen zdokonalovat masérské
techniky, ale také roz‰ífiit nabíd-
ku masérsk˘ch sluÏeb napfiíklad
o masáÏ hork˘mi lávov˘mi ka-
meny, které mají schopnost dlou-
ho v sobû kumulovat teplo, nebo
o baÀkování, pfii kterém se pou-
Ïívá pfiedem zahfiát˘ch nádobek,
vût‰inou sklenûn˘ch, které pfii
chladnutí vyvíjejí podtlak na kÛ-
Ïi a podkoÏí a pÛsobí nepfiímo
pfies jednotlivé reflexní zóny na

pfiíslu‰né orgány. Dále bychom
se rády vûnovaly komplexní péãi
o pokoÏku tûla, napfiíklad úãinné
odstranûní nebo prevenci celuli-
tidy ãi vyÏivující a zpevÀující tû-
lové zábaly,“ rozvinuly pfiedsta-

vu o své budoucnosti obû masér-

ky.

Praktickou ukázkou dvou masá-

Ïí - havajské a ãokoládové - kon-

ãí má dne‰ní reportáÏ. Je myslím

zbyteãné popisovat masérské

praktiky na vlastním tûle. Pro

klienta je nejpodstatnûj‰í v˘sled-

n˘ efekt, a ten, jak jsem doufal,

se dostavil. Opravdu jsem netu-

‰il, Ïe leÏet na masérském stole

dvû hodiny je tak pfiíjemné.

âlovûk ztratí nejen pojem o ãa-

se, jak o tom hovofiily obû ma-

sérky, ale pfiedev‰ím odchází na-

prosto uvolnûn˘, odpoãat˘

a spokojen˘. A to je podle obou

aktérek dne‰ní reportáÏe ta nej-

vût‰í odmûna. 

JiKo
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Odcizil elektrocentrálu
R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií krádeÏ naftové elektrocentrály v hodnotû 

128 tisíc Kã. Neznám˘ pachatel vnikl v dobû od 7. do 9. dubna do zdû-

né kÛlny v Jifiíkovû. Odcizil naftovou elektrocentrálu NDRESS ESE

ãervené barvy a dále si odnesl dva dvacetilitrové kanystry s naftou a dva

desetilitrové kanystry s benzínem. Celková ‰koda ãiní 133 tisíc Kã.

Pfied ‰atnou ho udefiil pûstí
Z trestného ãinu v˘trÏnictví byl 6. dubna obvinûn 32let˘ muÏ, kter˘ mûl

letos v únoru pfied ‰atnou diskotéky v Bfiidliãné fyzicky napadnout 22le-

tého mladíka. Udefiil ho pûstí do obliãeje a rozrazil mu oboãí. Zaútoãil

i na dal‰í dva hosty ve vûku 19 a 20 let. Pfiivolaní policisté z R˘mafiova

muÏe zajistili a namûfiili mu 1,83 promile alkoholu v krvi. Vzhledem

k jeho agresivnímu jednání byl pfievezen na záchytnou stanici.

Narazil do vozidla auto‰koly
Do vozidla auto‰koly, které pod dozorem instruktora fiídil 18let˘ Ïák,

narazil 8. dubna na Opavské ulici v R˘mafiovû 30let˘ fiidiã nákladní-

ho vozidla Mercedes. DÛvodem sráÏky bylo nedodrÏení bezpeãnost-

ní vzdálenosti. Pfii stfietu utrpûl spolujezdec z Felice lehké zranûní.

Vyloupil dvû chaty u Tvrdkova
R˘mafiov‰tí policisté v tûchto dnech ‰etfií dva pfiípady vloupání do re-

kreaãních chat u Tvrdkova. Neznám˘ pachatel se vloupal nûkdy bû-

hem bfiezna a dubna do jedné z chat a odcizil satelitní pfiijímaã, drob-

né elektrospotfiebiãe, alkohol a pfiilep‰il si i konzervami. ·koda se po-

hybuje okolo 8 tisíc korun. Zlodûj vnikl i do dal‰í chaty a odnesl si

odtud historickou hasiãskou pfiílbu, sekerku a historick˘ porcelánov˘

korbel. Majiteli zpÛsobil ‰kodu okolo 5 tisíc Kã. 

Z podkladÛ tiskové mluvãí PâR Bruntál

Policisté zatkli dvanáct dealerÛ drog
Bruntál‰tí kriminalisté zadrÏeli a obvinili v tûchto dnech dvanáct osob, které
v Bruntále a R˘mafiovû prodávaly marihuanu. Prokázali jim prodej nejménû 
3 kg skunku v letech 2008 aÏ 2009. Bûhem pûti domovních prohlídek policisté
zajistili nejménû 120 g marihuany.
Policejní komisafi SKPV obvinil dvanáct muÏÛ ve vûku od 16 do 28 let

z trestného ãinu ãi provinûní nedovolené v˘roby a drÏení omamn˘ch

a psychotropních látek a jedÛ. „Dva obvinûní ve vûku 22 a 28 let jsou
stíháni vazebnû. Hrozí jim trest odnûtí svobody aÏ do v˘‰e 10 let,“
upfiesnila policejní mluvãí Pavla Tu‰ková.

Obvinûní mûli na rÛzn˘ch místech v Bruntále ãi R˘mafiovû prodávat

a sami uÏívat su‰enou rostlinnou hmotu s obsahem delta-9-THC.

Gram této drogy prodávali za ãástku cca 250 Kã. Mezi jejich odbû-

ratele patfiili i Ïáci základních a stfiedních ‰kol. V této souvislosti bu-

dou obvinûny je‰tû dal‰í osoby.

„V leto‰ním roce se jedná o druhou vût‰í akci zamûfienou na prodej, v˘-
robu a nabízení drog. V únoru byla odhalena varna na v˘robu metam-
fetaminu a zajistili
jsme více jak 60 g
pervitinu,“ pfiipo-

menula úspû‰n˘ po-

licejní zátah Pavla

Tu‰ková. Policisté

pfiitom zaznamena-

li, Ïe nûktefií distri-

butofii místo pervi-

tinu prodávají hno-

jivo Krystalon, pro-

to by mûli b˘t pfií-

padní uÏivatelé 

obezfietní.

Organizace a spolky

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
podpofiila Svûtov˘ den monitoringu diabetu

Úter˘ 14. dubna patfiilo Svûtové-

mu dni monitoringu diabetu.

Tento den vyhlásila Mezinárodní

federace diabetu, do které je za-

pojeno 142 zemí (z âeské repub-

liky jsou jejími ãleny âeská dia-

betologická spoleãnost a Svaz

diabetikÛ âR), proto, aby nám

pfiipomínal závaÏnost diabetu

a abychom se zamysleli, zda

sv˘m Ïivotním stylem nesmûfiu-

jeme k této nemoci. Jen v âesku

se léãí s diabetem kolem tfii ãtvr-

tû milionu pacientÛ, z ãehoÏ vy-

pl˘vá, Ïe kaÏd˘ devát˘ âech je

diabetik.

Pravidelné kontroly glykémie

b˘vají ãasto podceÀovány a pfii-

tom hlavnû pfii takov˘ch kontro-

lách je moÏno odhalit diabetes

v poãátcích a zahájit léãbu vãas.

Jednou roãnû by mûli takovou

kontrolu podstoupit lidé s nadvá-

hou, lidé z rodin, kde se cukrov-

ka vyskytla, pacienti s vysok˘m

krevním tlakem, pacienti s one-

mocnûním srdce. Lidem, ktefií

mají nad 45 let a nepatfií do Ïád-

né z rizikov˘ch skupin, staãí zajít

na kontrolu jednou za dva roky.

JelikoÏ Diakonie âCE, stfiedisko

v R˘mafiovû, provádí mimo jiné

v rámci o‰etfiovatelské sluÏby

i aplikace inzulínu a odbûry gly-

kémie, vyhradilo v tento den dvû

zdravotní sestry, které pomocí

glukometru kontrolovaly hladi-

nu cukru v krvi tûm, ktefií mûli

zájem se dozvûdût nûco víc

o svém zdravotním stavu. Kon-

troly probíhaly dopoledne na

DPS Revoluãní a odpoledne na

DPS Lidická.

Celkem se dostavilo 28 lidí ne-

jen seniorského vûku. Na‰e sest-

fiiãky provedly mûfiení, pfii ob-

zvlá‰tû vysoké glykemické hod-

notû doporuãily náv‰tûvu lékafie,

poradily jak správnû dodrÏovat

dietu a zodpovûdûly dotazy.

Náv‰tûvníkÛm byla také k dispo-

zici nástûnka s informacemi o di-

abetu, jeho vzniku, pfiíznacích,

komplikacích, léãbû i prevenci.

Byli jsme potû‰eni náv‰tûvností

a zájmem a doufám, Ïe i na‰e

stfiedisko pomohlo podporou to-

hoto dne k vût‰í informovanosti

o této nemoci.

Na závûr bych chtûla je‰tû ozná-

mit, Ïe 14. 5. budeme pofiádat

v rámci Svûtového dne hyper-

tenze mûfiení krevního tlaku.

BliÏ‰í informace zvefiejníme na

na‰ich internetov˘ch stránkách

w w w. d i a k o n i e r y m a r o v. c z

a v R˘mafiovském horizontu.

Za Diakonii âCE,
stfiedisko v R˘mafiovû,

Ilona Krupová

Foto: Diakonie âCE R˘mafiov

Foto: archiv PâR Bruntál
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Mládû holuba hfiivnáãe pfieÏilo díky v‰ímavosti lidí
V pátek 17. dubna zazvonil

v Záchranné stanici dravcÛ a sov

ve Stránském u R˘mafiova telefon

a na jeho konci se ozval hlas

s prosbou o pomoc pfii záchranû

mládûte tehdy je‰tû neznámého

druhu opefience. Petr Schäfer, ve-

doucí záchranné stanice, neme‰-

kal, nasedl do auta a rozjel se do

Vik˘fiovic, odkud neznám˘ za-

chránce volal. „Na místû jsem se
dovûdûl, Ïe kamion, kter˘ pfiivezl
z Holandska pûtimetrové plastové
roury, pfiivezl ve svém krytém ná-

kladovém prosto-
ru mezi rourami
také hnízdo z vût-
ví, ve kterém se
choulilo mládû
divokého ho-
loubka hfiivnáãe.
Zfiejmû si jeho
rodiãe udûlali
hnízdo právû tam
a pfii nakládce
putovalo i s je-
jich potomkem
do kamionu. Ro-
diãe pochopitel-
nû uletûli,“ pfii-

blíÏil cel˘ do-

jemn˘ pfiíbûh Pe-

tr Schäfer, kter˘

je‰tû netu‰il, zda

mládû, v té dobû

je‰tû odkázané

na pfiikrmování,

pfieÏije ãi nikoliv. Bez potravy

a vody urazilo více neÏ 1500 kilo-

metrÛ.

Na‰tûstí holoubkovi byl osud

pfiíznivû naklonûn, uzdravil se po

pravidelném pfiikrmování máãe-

nou p‰enicí, kukufiicí a hrá‰kem

z rukou nad‰eného záchranáfie ve

Stránském, byl podroben dÛklad-

né prohlídce na neÏádoucí parazi-

ty a ptaãí chfiipku a dnes je jiÏ fit

a v pofiádku. „ProtoÏe byl tento

holub hfiivnáã stateãn˘ a pfieãkal
své cestovatelské dobrodruÏství
zavfien˘ v nákladovém prostoru
kamionu, budu mu fiíkat Emil, po
slavném cestovateli Emilu Holu-
bovi,“ nechal se sly‰et Petr

Schäfer, kter˘ si chce jiÏ témûfi

napÛl ochoãeného holuba nechat

pro nauãné semináfie a tématické

náv‰tûvy z fiad turistÛ nebo dûtí,

ktefií na Záchrannou stanici ve

Stránském zavítají. JiKo

Stráneãtí neporu‰ili tradice oslav Velikonoc
V sobotu 11. dubna se ve Stránském
uskuteãnil tradiãní Velikonoãní ate-
liér. Akce si za dobu svého trvání na-
‰la stál˘ okruh pfiíznivcÛ.
Do Stránského se také sjíÏdûjí

pravidelnû lidé, ktefií zdûdili pra-

staré dovednosti fiemesel t˘kají-

cích se bezprostfiednû Velikonoc.

Pletení pomlázky, zhotovení ko-

‰íkáfisk˘ch v˘robkÛ, malování

kraslic, pfiedení na kolovratu ãi

ruãní vyfiezávání do dfieva, to

v‰echno si mohli pfiíchozí ná-

v‰tûvníci vyzkou‰et pod odbor-

n˘m dohledem fiemeslníkÛ pfie-

dávajících své dovednosti z po-

kolení na pokolení. „Pruty na

pomlázky a ko‰íkáfiské v˘robky
dodáváme pfiímo z na‰ich po-
zemkÛ, kde jsme za tím úãelem
vypûstovali ko‰íkáfiské vrby ãtyfi
barev - Ïluté, ãervené, ãerné a ze-
lené. Novinkou leto‰ního ateliéru
bylo roz‰ífiení sortimentu na‰eho
fiezbáfie o fiehtaãky a klapaãky,
pokraãovala praktická ukázka
v˘roby pí‰Èalek pro dûti, paliãko-
vání. Petra Kaãmáfiová si letos
vyzkou‰ela svÛj nov˘ kolovrat, na
kterém zpracovávala surovou ov-
ãí vlnu na‰ich vala‰ek ãern˘ch,“
pfiiblíÏil prÛbûh pfiedvelikonoã-

ních oslav hlavní organizátor

Petr Schäfer. JiKo

Foto: archiv Petr Schäfer

Foto: archiv Petr Schäfer
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V sobotu 4. dubna 2009 probû-

hla ve Spoleãenském domû

v Bruntále okresní konference

KDU-âSL. Delegáti zastupující

12 místních organizací zvolili

pfiedsedkyní okresní organizace

Marcelu StaÀkovou, fieditelku

Diakonie âCE R˘mafiov.

Místopfiedsedy se stali Ing.

Vojtûch ·ujan a Ing. Karel

Siuda. Volili se rovnûÏ delegáti

na krajskou konferenci a sjezd

strany. Na jednání vystoupila ta-

ké celá fiada hostÛ, mezi jin˘mi

Pavol Luk‰a, pfiedseda KV

KDU-âSL a krajsk˘ zastupitel,

a poslankynû Parlamentu âR

Michaela ·ojdrová, která se na

sjezdu bude ucházet o post pfied-

sedkynû strany.

Slavnostní ráz konferenci vtisklo

pfiedávání pamûtních listÛ za-

slouÏil˘m ãlenÛm u pfiíleÏitosti

oslav 90. v˘roãí zaloÏení âe-

skoslovenské strany lidové. 

Jana Jílková

Lidovci zvolili nové okresní vedení

Hovofií Pavol Luk‰a Fota: archiv KV KDU-âSL

Novû zvolená pfiedsedkynû okresní organizace Marcela StaÀková,
Ing. Vojtûch ·ujan a hovofiící Petr Adamec

P O Z V Á NK Y

Komunistická strana âech a Moravy
v R˘mafiovû

zve srdeãnû v‰echny obãany na

Oslavu svátku práce
1. máj 2009

Místo konání: areál hfii‰tû kopané TJ Jiskra R˘mafiov

Den konání: pátek 1. kvûtna od 10 hodin

Program májov˘ch oslav

od 10.00 - hudební produkce, obãerstvení
- atrakce pro dûti - skákací hrad

od 10.30
- slavnostní zahá-
jení státní hymnou
âR
- projev zástupce
okresního v˘boru
KSâM

od 12.00
- vylosování lidové
tomboly

Obãerstvení v res-
tauraci na hfii‰ti
zaji‰tûno, také

stánkov˘ prodej

S r d e ã n û
z v o u

p o fi a d a t e l é

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
K 64. V¯ROâÍ OSVOBOZENÍ MùSTA R¯MA¤OVA

KOMUNISTICKÁ STRANA âECH A MORAVY
V R¯MA¤OVù

ZVE SRDEâNù V·ECHNY OBâANY NA

Tradiãní kladení kytic k památníku
rudoarmûjcÛ, osvoboditelÛ R˘mafiova

MÍSTO KONÁNÍ:
PAMÁTNÍK V MùSTSKÉM PARKU

(U JEDNOTY)

DEN KONÁNÍ:
âTVRTEK 7. KVùTNA 2009 V 17 HODIN

SRDEâNù VÁS ZVE V¯BOR ZO KSâM
R¯MA¤OVù
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Historické detaily - 6. ãást

Jméno a pfiíjmení ...................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................

Telefonní kontakt ...................................................................................................

Místo, kde se objekt nachází .................................................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 6
✁ 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

Studentsk˘ klub

SoutûÏ Marie Kodovské 2008
próza

Zdislav Wegner: Kufiaãka
„Ale ale, paní Bure‰ová, vás to pofiád baví?“

zeptal jsem se dámy, jeÏ stála s cigaretou

v de‰ti pfied vchodem a laãnû vdechovala koufi.

„Proã ne?“ usmála se na mne. ZÛstal jsem stát

s rukou na klice. Zadívala se kamsi do daleka

a pronesla: „Já uÏ toho tolikrát nechávala...

Jednou dokonce na pár let.“

„A co se stalo?“ zeptal jsem se.

Podívala se mi do oãí, chvíli tak setrvala, pak

nasála koufi a ze ‰piãky cigarety jí vy‰lehl ma-

linkat˘ plamínek. âekal jsem.

„To bylo tak,“ fiekla, „jednoho dne k nám pfii-

‰el na náv‰tûvu kluk se svojí rodinkou.

Nestihla jsem se pfiipravit, a kdyÏ zazvonil, tak

jsem ho nechala dlouho ãekat, a on si otevfiel

vlastníma klíãema. KdyÏ ve‰el ke mnû do ku-

chynû, tak já mûla ruce v tûstû a byl na mû

‰patnej pohled. Já byla z toho tûsta ne‰Èastná,

uÏ mûlo bejt dávno hotov˘, ale aÈ jsem hnûtla

sebevíc, pofiád se nechtûlo odlepit od stûn mí-

sy. Mûla jsem ho aÏ po lokty, bolely mû z toho

ruce a záda a nohy, a oni stáli ve dvefiích a já

jim asi neodpovûdûla na pozdrav, protoÏe syn

znûl nûjak káravû, a tak jsem jim fiekla nûco

nelaskav˘ho, a oni byli celí zaraÏení. Oblíkli

se na tu náv‰tûvu sváteãnû, pfiipadala jsem si

v t˘ m˘ zapatlan˘ zástûfie jako nahá, a syn je

pak odtáh’do obyváku a pfii‰el ke mnû, Ïe jest-

li mi mÛÏe pomoct. Ale jak on by mi mohl po-

moct? Asi vzít nÛÏ a se‰krabovat z m˘ kÛÏe to

lepkav˘ tûsto, tak jsem ho poslala nûkam, a on

stál jako spráskanej pes, a mnû ho bylo líto, ale

místo abych mu fiekla, co mi kázalo srdce, já

zase nûco vy‰tûkla, chtûla jsem se osvobodit

od toho zasran˘ho tûsta a od tûch jeho pohle-

dÛ. A chtûla jsem se um˘t, vyãÛrat se, obléct se

jako oni a dát jim slíbenou buchtu, ale já vidû-

la, Ïe to v‰ecko nepÛjde a Ïe ani z t˘ buchty nic

nebude, vÏdyÈ ona by se musela nejdfiív odle-

pit, pak je‰tû vykynout, a to ani nemluvím 

o upeãení a taky o ochladnutí, aby ty jejich

dûcka zase nebolelo bfiicho jako poslednû,

kdyÏ mi braly koláãe pfiímo z plechu.

On tam stál a pak se mû zniãehonic zeptal na

nûco úplnû nelogick˘ho, prej jestli bych mu

smûnila stovku, Ïe potfiebuje mince na auto-

mat, a já mu chtûla nabídnout mÛj telefon,

a jak jsem byla v nervech a uraÏená tím tûstem

nebo co, tak jsem zase od‰tûkla, Ïe penûÏenka

je na chodbû v kabele, a tak on se na mû je‰tû

jednou podíval tak, Ïe mû píchlo u srdce, a ‰el

do t˘ chodby a peníze si vzal a vypad’ z bytu.

KdyÏ se vrátil, tak poloÏil na stÛl krabiãku ci-

garet, sebral rodinu a ode‰el.

Sedûla jsem pak celej veãír nad tou buchtou.

Nakonec se docela dobfie podafiila, ale nemûl

to kdo se mnou jíst. Tak jsem nad tím smutni-

la, uÏdibovala kousíãky, proklínala samu sebe

a ta krabiãka leÏela pfiede mnou. Otevfiela jsem

ji a jednu si zapálila.

UÏ bylo hodnû pozdû, kdyÏ jsem zazvonila sy-

novi. Já se fakt omluvila, upfiímnû a z cel˘ho

srdce, já nejsem hrdej ãlovûk, já to svedu 

a mám dobr˘ho syna, tak on se nade mnou

rozbreãel, a jak kaÏdej na sv˘m konci drátu sl-

zel do sluchátka, tak on byl ‰Èastnej, ale já bre-

ãela nad tím zkaÏen˘m veãerem a samotnou

buchtou na stole, co vonûla, dokud jsem si ne-

zapálila cigaretu. Teì jsem je hltala a jednu od

druh˘ jsem zapalovala, já breãela nad tou ci-

garetou, co jsem ji zase drÏela, a vûdûla jsem,

Ïe buì ona a syn, nebo nic, a Ïe bejt svobodná

a mít i jeho, to Ïe nesvedu.“

Vhodila nedopalek do popelníku naplnûného

hnûdou de‰Èovou vodou. PfiidrÏel jsem jí dve-

fie. ·la pfiede mnou trochu shrbená. V ruce sví-

rala krabiãku a zapalovaã.



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Pokud Ïije‰ v souladu s pfiírodou, nikdy nebude‰ chud˘.

Pokud Ïije‰ podle mínûní lidí, nikdy nebude‰ bohat˘. 

Lucius Annaeus Seneca
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Známá i neznámá v˘roãí
26. 4. Mezinárodní pamûtní den âernobylu
26. 4. 1564 pokfitûn William Shakespeare, anglick˘ dramatik

a básník (zemfi. 23. 4. 1616) - 445. v˘roãí kfitu (datum
narození není známo)

26. 4. 1984 zemfi. William (Count) Basie, americk˘ jazzov˘ hu-
debník (nar. 21. 8. 1904) - 25. v˘roãí úmrtí

1. 5. Svátek práce, byl vyhlá‰en 1. kongresem II. internaci-
onály v PafiíÏi 14. - 21. 7. 1889 na památku stávky chi-
cagsk˘ch dûlníkÛ v roce 1886 a jejich popraven˘ch
vÛdcÛ

1. 5. 1904 zemfi. Antonín Dvofiák, skladatel a dirigent (nar. 8. 9.
1841) - 105. v˘roãí úmrtí

1. 5. 1924 nar. Karel KachyÀa, filmov˘ reÏisér a scenárista (zemfi.
12. 3. 2004) - 85. v˘roãí narození

1. 5. 1964 zemfi. Emil Vachek, novináfi, spisovatel a filmov˘ kri-
tik (nar. 2. 2. 1889) - 45. v˘roãí úmrtí

2. 5. 1519 zemfi. Leonardo da Vinci, italsk˘ malífi, sochafi, archi-
tekt, konstruktér a literát (nar. 15. 4. 1452) - 490. v˘ro-
ãí úmrtí

2. 5. 1859 nar. Jerome Klapka Jerome, anglick˘ humorista, dra-
matik a publicista (zemfi. 14. 6. 1927) - 150. v˘roãí na-
rození

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé uspofiádán
roku 1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez hranic 
(UNESCO)

4. 5 Den hasiãÛ, slaví se od roku 1990 z podnûtu Svazu po-
Ïární ochrany v den sv. Floriána, patrona ochrany pfied
poÏáry

4. 5. 1919 zemfi. Milan Rastislav ·tefánik, slovensk˘ vûdec a po-
litik (nar. 21. 7. 1880) - 90. v˘roãí úmrtí

5. 5. V˘znamn˘ den âR, v˘roãí povstání praÏského lidu
v roce 1945

6. 5. 1949 zemfi. Maurice Maeterlinck, belgick˘ spisovatel, nosi-
tel Nobelovy ceny (nar. 29. 8. 1862) - 60. v˘roãí úmrtí

8. 5. Státní svátek âR - Den osvobození od fa‰ismu, v˘ro-
ãí kapitulace Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe - v˘roãí narození
Henriho Dunanta (1828), zakladatele âerveného kfiíÏe,
slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konfe-
rence âerveného kfiíÏe

9. 5. Den Evropy, znám˘ také pod názvem SchumanÛv den
- v tento den roku 1950 pfiednesl francouzsk˘ ministr
zahraniãí Robert Schuman v˘znamn˘ projev k zaloÏení
Evropského spoleãenství uhlí a oceli (ESUO)

9. 5. 1924 nar. Bulat OkudÏava, rusk˘ básník, prozaik a hudebník
(zemfi. 12. 6. 1997) - 85. v˘roãí narození

DUBEN - KVĚTEN 2009

Pranostiky na mûsíc kvûten
• Bfiezen - za kamna vlezem, duben - je‰tû tam budem, máj - vyÏe-

nem kozy v háj.

• Studen˘ máj - v stodole ráj.

• Chladno a veãerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.

• Májová vlaÏiãka - naroste traviãka; májov˘ de‰tíãek - poroste chle-

bíãek.

• Na mokr˘ kvûten pfiichází such˘ ãerven.

• De‰tiv˘ kvûten - Ïízniv˘ fiíjen.

• Veãerní rosy v máji hodnû sena dají.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• V máji hfiímoty nedûlají trampoty.

• KdyÏ se v máji bl˘ská, sedlák si v˘ská.

• Jsou-li májové hfiiby ãervivé, bude suché léto.

• Bujn˘ kvût - pln˘ úl.

Stfiedisko
volného ãasu

R˘mafiov
zve na procházku

HISTORIÍ
MùSTA

s Mgr. Jifiím Karlem
sraz bude 8. kvûtna

v 15 hodin

u kaple V Lipkách

a trasa povede od kaple

po Bezruãovû ulici

na námûstí a k Hrádku
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Narodili se noví obãánci
Victorie Laskaroglu .............................................. R˘mafiov

Dalibor ¤ehulka .................................................... Dolní Moravice

·tûpán Koneãn˘ .................................................... Malá Morávka

Sofie ·ínová .......................................................... R˘mafiov

Jifií Va‰iãka ........................................................... Skály

Kevin ·ustr ........................................................... Janovice

Natálie Koufiilová .................................................. R˘mafiov

Josef SviÏela ......................................................... R˘mafiov

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

Vojtûch Valãuha - R˘mafiov ................................................... 83 let

Alois Talãík - R˘mafiov ......................................................... 85 let

Marie Charvátová - R˘mafiov ............................................... 89 let

Spoleãenská kronika

Mûstská knihovna

Dne 29. dubna oslaví své Ïivotní jubileum

na‰e milovaná maminka, druÏka a babiãka

paní Dagmar Gregovská.

Do dal‰ích let hodnû spokojenosti a radosti,

‰tûstí a pytel penûz, hlavnû zdraví znaãky „nerez“.

Jsme jedni z tûch, kdo zvedají ãí‰ na Tvé zdraví,

za v‰e hezké a dobré dûkujeme...

...bylo toho moc.

V‰e nejlep‰í ze srdce pfiejí druh Mirek, dcery Jana
a Dagmar s manÏely a v‰echna milující vnouãata

Rozlouãili jsme se
Marta Souralová - R˘mafiov ................................................... 1931

Karolina Strougalová - Dolní Moravice ................................ 1932

Ing. Antonín ·paãek - R˘mafiov ............................................. 1943

Jan Stolarik - Janovice ............................................................ 1924

Radoslav Musil - R˘mafiov ..................................................... 1923

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Noc s Andersenem v r˘mafiovské knihovnû
Pátek 3. dubna se stal ponûkud netra-
diãním datem pro 12 dûtí, které se to-
ho dne vydaly do knihovny. Nikoliv kvÛ-
li vypÛjãení zajímavé knihy, ale kvÛli
noci plné záÏitkÛ, dobrodruÏství a her.
Opût se totiÏ konala Noc s Anderse-
nem, kterou pofiádá kaÏd˘ rok Klub
dûtsk˘ch knihoven SKIP k v˘roãí na-
rození dánského pohádkáfie Hanse
Christiana Andersena.
Tato akce se kaÏdoroãnû koná ve

velkém mûfiítku, letos se bûhem

bfiezna evidovalo více jak 750 míst,

kde Noc s Andersenem probíha-

la. V na‰í knihovnû jsme pfiivítali

dvanáct dûtí, z nichÏ ‰est bylo

z R˘mafiova a dal‰ích ‰est z Malé

Morávky. Ty nás poctily svojí ná-

v‰tûvou spolu s fieditelkou tamní

Z· Ivanou Glatterovou. Tím, Ïe

byl kolektiv dûtí takhle rozdûlen

na dva pomyslné tábory, byl zaãá-

tek noci v knihovnû trochu rozpa-

ãit˘ a stydliv˘. Nakonec ale os-

tych opadl díky seznamovacím

hrám a soutûÏím, které vyÏadova-

ly kolektivní spolupráci.

Leto‰ní akce byla pojata v duchu

pfiíbûhÛ Ondfieje Sekory, autora

známého Ferdy Mravence, proto

bylo moÏné vidût knihovníka

Martina Holou‰e v roli Ferdy a je-

ho kolegyni Reginu Zobalovou

v roli Beru‰ky. To dûti s nad‰ením

uvítaly a nûkteré z nich se také

s chutí oblékly do kost˘mÛ, jeÏ si

mohly s sebou pfiinést.

Dûti pfii‰ly do knihovny v 18 ho-

din vybaveny karimatkou, spacá-

kem a touhou zaÏít dobrodruÏství

a snad i trochu stra‰idelnou noc

v knihovnû. Zaãalo se v˘letem do

areálu junácké chaty, kde se sou-

pefiilo v nûkolika soutûÏích. Po ná-

vratu do knihovny na nû ãekala

veãefie a dal‰í zajímavá hra v po-

dobû hledání pokladÛ, pfii níÏ si

mohly vyzkou‰et svoji orientaci

v kníÏkách a noãní knihovnû, kte-

rá je trochu jiná neÏ za denního

svûtla. Na konci soutûÏe na kaÏdé-

ho objevitele ãekala cena v podo-

bû drobného dáreãku pro radost.

To ov‰em nebylo v‰echno. Soutû-

Ïilo se ve spoustû pohádkov˘ch

kvízÛ a vûdomostních soutûÏí, ãet-

ly se také knihy Ondfieje Sekory.

A kdyÏ uÏ to vypadalo, Ïe se i to-

mu nejãilej‰ímu úãastníkovi klíÏí

oãka únavou, knihovna se zahalila

do noãního kabátu a dûti plné do-

jmÛ spokojenû ulehly mezi kníÏ-

ky. Z poãátku bylo je‰tû sly‰et vy-

právûní záÏitkÛ z konãícího veãe-

ra, ale nakonec se v‰ude rozhosti-

lo ticho a dûti, kníÏky, knihovna

i Ferda s Beru‰kou se odevz-

dali lahodnému spánku.

Celou akci zorganizovali knihov-

níci s pfiispûním fieditelky r˘ma-

fiovské knihovny Lenky Îmolí-

kové, která se pfii‰la na nocleÏníky

podívat v podobû ducha Karla

âapka spoleãnû s paní Glattero-

vou v roli patrona tohoto veãera 

H. CH. Andersena.

Druh˘ den ráno po snídani dûti 

opou‰tûly knihovnu moÏná trochu

více rozcuchané, zato plné dojmÛ

a záÏitkÛ, na které budou dlouho

vzpomínat, stejnû jako v‰ichni,

ktefií bdûli nad jejich bezpeãím

a pohodlím. Jménem knihovny

bychom chtûli podûkovat sponzo-

rÛm: Pizzerii R˘mafiov, R˘ma-

fiovské pekárnû, StonoÏce B. Bed-

náfie, H+H a firmû STAS Borise

Pavláska. MûK R˘mafiov

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na v˘stavu

Sára Saudková - fotografie
4. - 30. dubna

Foto: archiv MûK R˘mafiov
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Z historie

Generál dvou kontinentÛ
R˘mafiovska se letmo a ne‰Èastnû

dotkla i osobnost vynikajícího

francouzského vojáka a hrdiny 

americk˘ch válek za nezávislost.

Nositel pfiedlouhého jména Marie

Joseph Paul Yves Roch Gilbert,

mark˘z Motier de La Fayette se

narodil v pfiebohaté aristokratické

rodinû v Auvergne. Mark˘z pou-

Ïíval z pfiehr‰le kfiestních jmen

pouze Gilbert. Poprvé svût usly‰el

jeho zvuãn˘ hlas 6. záfií 1757 na

zámku Chavagnac v departemen-

tu Haut-Loire. Otec, vysok˘ dÛ-

stojník královské armády, zahy-

nul v boji proti AngliãanÛm, kdyÏ

byly Gilbertovi pouhé dva roky.

O ponûkud spartánskou v˘chovu

malého chlapce se postarala ctiÏá-

dostivá babiãka. Dûtství skonãilo

záhy, kdyÏ teprve jedenáctilet˘ 

opustil jistotu rodinné péãe.

Babiãka jej vyslala na pafiíÏskou

‰kolskou kolej du Plessis, kde se

jiÏ musel o sebe postarat sám

a dûlal to pfiekvapivû s neuvûfiitel-

nou jistotou. V 16 letech (1773) se

stal jako mnozí jiní francouz‰tí

‰lechtici vojensk˘m kadetem a ro-

diãovskou péãi stûÏí nahradila

královská armáda.

Îeny hrály v galantní dobû fran-

couzského rokoka v˘znamnou ro-

li ve spoleãnosti a hezké PafiíÏan-

ky pfiipravily romantick˘m mla-

díãkÛm v elegantních uniformách

královsk˘ch vojensk˘ch elévÛ ne-

jednu bezesnou noc. Mladiãk˘, uÏ

záhy velmi seãtûl˘ a v˘fieãn˘ mar-

k˘z aÏ pfiíli‰ brzo pfiijal manÏelské

jho. JiÏ roku 1774 se stal králov-

sk˘ mu‰ket˘r ‰Èastn˘m manÏelem

vévodkynû Marie Adrieny de

Noailles, jeÏ pocházela z rodiny

v˘znamn˘ch francouzsk˘ch poli-

tikÛ a vojevÛdcÛ, a tfieba muÏ je‰-

tû zdaleka nikoli zral˘, zvolil pro

váÏn˘ Ïivot skvûle. Byla to náho-

da ãi dobr˘ nos, kdo ví. Partner-

kou se mu stala v dobû, kdy bylo

frivolní jednání v‰udypfiítomné,

koketérie a milenecké avant˘ry

témûfi nepsan˘m zákonem. Îena,

která dokázala skvûle odolat ná-

strahám aÏ pfiíli‰ mladého man-

Ïelství, se stala La Fayettovi v do-

brodruÏném Ïivotû a mnohdy i na

hranici smrti vûrnou manÏelkou

a v˘znamnou oporou, aãkoli tûÏce

trpûla ãast˘m odlouãením. Záro-

veÀ pfiinesla do manÏelství nema-

lé jmûní, ale nic z toho nezmûnilo

jeho elán, ãest, prosté vystupová-

ní a dobré srdce.

Po ·panûlsku a Portugalsku pro-

nikly do klubu koloniálních vel-

mocí i Francie s Anglií, coÏ z nich

udûlalo zprvu spojence proti star-

‰ím a úspû‰nûj‰ím. Obû zemû tû-

Ïily z nepfiíli‰ seriózní a ãasto kr-

vavé ãinnosti pirátÛ, od nichÏ se

sice oficiální politika distancova-

la, ale ve skuteãnosti vládci vyuÏí-

vali jejich sluÏby k oslabení jiho-

evropsk˘ch rivalÛ. Zvlá‰tû anglic-

ká královna AlÏbûta Stuartovna

poskytovala sv˘m „státním“ pirá-

tÛm útoãi‰tû v britsk˘ch pfiísta-

vech, ba ani jaksi nevidûla, Ïe ver-

bují do sv˘ch fiad její poddané,

a uÏívala si mnohdy i jejich lupu.

Její sympatie k jednomu z nejvût-

‰ích bukan˘rÛ a elegánÛ té doby

a pozdûji královskému admirálovi

lordu Francisi Drakeovi budily ji-

stá podezfiení o jejich intimitû.

Z pfiirozen˘ch spojencÛ na mofii

se v‰ak po úspû‰ích stali neménû

pfiirození nepfiátelé. Neustálé stfie-

ty mezi Anglií a Francií, pfiiÏivené

je‰tû ztrátou Kanady a pozdûji

Napoleonov˘mi námofiními neús-

pûchy zpÛsoben˘mi slavn˘m Nel-

sonem, prohloubily v˘raznou zá‰È

natolik, Ïe vydrÏela s nûkolika v˘-

jimkami, jeÏ byly spí‰e sÀatky

z rozumu, po celé devatenácté

století a poznamenala v˘raznû 

emoce obou soupefiících národÛ.

Také svobodomysln˘ mark˘z se

cítil b˘t pfiesvûdãen˘m odpÛrcem

py‰n˘ch BritÛ a ovlivnûn ãetbou

francouzsk˘ch osvícencÛ zaãal

s neobyãejn˘mi sympatiemi sle-

dovat vzpouru americk˘ch kolo-

nií. Angliãany nemûl rád a touÏil

jako ostatní Francouzi po odplatû

za poráÏku v roce 1763, kdy pa-

fiíÏsk˘ mír potvrdil ztrátu polovi-

ny Severní Ameriky. Pfiesvûdãení,

neklidn˘ duch, kter˘ jej hnal ãas-

to do nejist˘ch dobrodruÏství,

a sympatie k AmeriãanÛm, ktefií

byli ve válce s Británií uÏ od prv-

ního v˘stfielu u Lexingtonu (19. 4.

1775) a 4. ãervence 1776 vydali

Prohlá‰ení nezávislosti, jej utvrdi-

ly, Ïe jeho povinností je pfiispût

slab‰ím.

Velk˘ vliv mûla pfies jeho spole-

ãenské postavení slova Prohlá‰e-

ní: „...pokládáme za samozfiejmé,

Ïe v‰ichni lidé jsou stvofieni sobû

rovni, Ïe Stvofiitel je obdafiil jist˘-

mi nezciziteln˘mi právy, Ïe mezi

tûmito právy je Ïivot, svoboda

a budování ‰tûstí...“, Ïe se „...usta-

vují vlády se spravedlivou mocí,

plynoucí ze souhlasu tûch, kter˘m

vládnou...“

Také francouzskému králi, aniÏ

jej z diplomatick˘ch dÛvodÛ po-

vûfiil oficiální misí, bylo Gilber-

tovo nad‰ení sympatické, Prohlá-

‰ení nezávislosti jistû monarcha

akceptoval jiÏ ménû, ale pfiesto

nekladl mark˘zovi Ïádné pfiekáÏ-

ky. Konec koncÛ Francouzi tajnû

zásobovali americké rebely zbra-

nûmi i soudky stfielného prachu

jiÏ od roku 1775. Blízko meziná-

rodnímu skandálu se ocitla

Francie, kdyÏ se mezi dodan˘mi

zbranûmi objevily nûkteré z osob-

ní zbrojírny Ludvíka XVI. s jeho

monogramy. Jinak to bylo doma,

rodina s mladiãkou Ïenou jej od

jeho úmyslu zrazovala, protoÏe se

obávala o jeho Ïivot, a bylo velmi

tûÏké pfiekonat odpor blízk˘ch.

Pozdûji se ukázalo, Ïe je jedno,

kde pfiijít o hrdlo.

Pfies v‰echny pfiekáÏky a ze sv˘ch

penûz vystrojil dvacetilet˘ dÛstoj-

ník nevelkou loì schopnou zdolat

oceán na jafie 1777. Pfiiléhavû ji

pokfitil Vítûzství (Victoria) a najal

posádku. Nalodil nevelk˘, zhruba

stoãlenn˘, ale dobfie vyzbrojen˘

vojensk˘ oddíl a v ãervnu se vy-

dal na nebezpeãnou plavbu pfies

Atlantik k pobfieÏí Severní Ame-

riky. Plavba trvala 54 dnÛ. Pfie-

kvapen˘m AmeriãanÛm, ktefií jej

vítali, pfiedal navíc uniformy,

zbranû a munici pro dal‰í stovku

vojákÛ s tím, Ïe odmítá jak˘koli

Ïold, ale Ïádá okamÏité nasazení

na frontû. První Ameriãan, kter˘

se s La Fayettem upfiímnû spfiáte-

lil, byl major Benjamin Huger.

Pamatujme si to jméno, objeví se

je‰tû jednou v krajní Gilbertovû

situaci.

Kongres nedoãkavého a neãeka-

ného dobrovolníka pfiijal s otevfie-

nou náruãí stejnû jako v‰ichni ko-

lonisté. Z popudu George Was-

hingtona, pfiedstavitele vzboufie-

n˘ch kolonií, propÛjãil americk˘

kongres 31. ãervence mladíkovi

hodnost generálmajora. Stateãn˘

voják se osvûdãil zanedlouho po

svém pfiíjezdu v bitvû u Brandy-

wine v Pensylvanii 11. záfií 1777.

V úporném boji sice zvítûzil brit-

sk˘ generál Howe, ale Ameriãané

dokázali zachránit sílu své armá-

dy a pfiipravit pÛdu pozdûj‰ímu

vítûzství. Zku‰en˘ch profesionálÛ

a kvalitních stratégÛ se armádû

vzboufiencÛ nedostávalo a sráÏky

s disciplinovan˘mi, dokonale vy-

cviãen˘mi i vyzbrojen˘mi anglic-

k˘mi ãervenokabátníky ãasto

konãívaly málo ‰Èastnû, a tak mar-

k˘z pfievzal velení virginské divi-

ze. Velmi záhy pochopil pfiednos-

ti i problémy stateãn˘ch, leã málo

cviãen˘ch civilistÛ, ktefií se stali

vojáky z nutnosti, a dokázal situa-

ci geniálnû pfiizpÛsobit svou takti-

ku.

Mark˘z se rovnûÏ rychle vyrovnal

s prostfiedím, jeÏ se vyznaãovalo

v Evropû neznám˘m, av‰ak velmi

sympatick˘m pojetím rovnosti

mezi lidmi, a zmûnil svÛj ‰lechtic-

k˘ pfiídomek de La Fayette na ob-

ãanské Lafayette. Z jeho dopisÛ

Ïenû ãi‰í velká dÛvûra a sympatieCornvalisova kapitulace u Yorktownu

La Fayette v dobû americk˘ch
bojÛ za nezávislost
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k americk˘m osadníkÛm. Pí‰e:

„ZpÛsoby zdej‰ích lidí jsou pro-

sté, ãestné a v kaÏdém ohledu ...

odráÏejí ozvûnou to sladké slovo

svoboda.“ Mlad˘ ukáznûn˘ voják

ze slavné ‰koly francouzsk˘ch

taktikÛ a dÛstojník dokonale vy-

strojené a vyzbrojené armády, ze-

vrubnû znal˘ svého fiemesla, se

asi zpoãátku pfiizpÛsoboval s obtí-

Ïemi zcela neznámé situaci a jeho

první dojem nejlépe vyjadfiují je-

ho slova milované Adrienû: „Asi

11 000 ‰patnû vyzbrojen˘ch a je‰-

tû hÛfie obleãen˘ch muÏÛ posky-

tují prost˘ obrázek. V pestroba-

revné smûsi, ãasto rozedraní,

v nejlep‰ím pfiípadû s loveck˘mi

halenami a kabátci ze ‰edivého 

opotfiebovaného karolínského

plátna.“

Nástup AngliãanÛ z Kanady po

Brandywine skonãil ‰patnû. Dvû

velká armádní uskupení lorda

Howea se minula a protivníci

skvûle vyuÏili nastal˘ch moÏností

a dokonalé znalosti terénu. Brity

neustále napadali rychl˘mi v˘pa-

dy a stejnû rychle se dokázali opût

stáhnout, takÏe obûti byly spí‰e na

stranû nervózního nepfiítele.

Dokázali jej oslabit natolik, Ïe se

Britové zcela obklíãeni u mûsteã-

ka Saratoga po krvavé sráÏce

vzdali 17. fiíjna 1777 americkému

generálu Horatiovi Gatesovi.

V létû 1778 je‰tû prokázal

Lafayette své schopnosti skvûl˘-

mi operacemi na Rhode Islandu.

Ameriãtí osadníci nosili svého hr-

dinu na rukou, váÏili si jej a milo-

vali. Není divu, Ïe si vyslouÏil téÏ

obdiv a trvalé pfiátelství George

Washingtona, rovnûÏ skvûlého

vojáka a pfiedního politika.

Nejistá situace osadníkÛ a nutnost

dal‰ích zku‰en˘ch posil jej vedla

k tomu, Ïe se roku 1779 po dvou

letech bojÛ vydal na dal‰í plavbu

domÛ. Dfiíve neznám˘ voják Jeho

Veliãenstva se nyní vracel s aure-

olou obdivovaného mladého hrdi-

ny. Není divu, Ïe jej ve Francii

pfiijali temperamentní spoluobãa-

né s velkou dávkou patosu, ale

i s úctou, upfiímn˘m zájmem,

sympatiemi a trochu se zvûdavos-

tí, ba tro‰kou závisti. Jeho americ-

ká anabáze mu nyní otevfiela jiÏ

zcela dokofián cestu na královsk˘

dvÛr. Král Ludvík XVI. jej pfiijal

s velk˘m porozumûním a mark˘z

La Fayette jej pak snadnûji doká-

zal pfiesvûdãit, Ïe je nutné poskyt-

nout AmeriãanÛm proti Anglii

skuteãnou pomoc, coÏ panovník

s nepokrytou chutí akceptoval.

V dubnu 1780 se podafiilo shro-

máÏdit velk˘ expediãní sbor a vá-

leãné lodû vypluly. Francouzské

jednotky se utábofiily v okolí

Bostonu pod velením francouz-

ského generála Rochambeaua,

kter˘ byl povûfien závaÏn˘m úko-

lem ubránit Virginii. Nastaly pro-

blémy. Arogantní francouzsk˘ ve-

litel se nerad podfiizoval velení

AmeriãanÛ, na nûÏ shlíÏel spatra,

zato tvrdû vyÏadoval pravidelné

zásobování. Podobnû nespolehli-

vé bylo i loìstvo. Lafayette zÛstá-

val spolu se sv˘m francouzsk˘m

oddílem a dal‰ími jednotkami

s Ameriãany. ·ífiením popla‰n˘ch

zpráv se v‰ak podafiilo Washing-

tonovi zmást anglické generály

Cornvalise i Clintona a dostavily

se úspûchy. Dokonale organizova-

n˘ a utajen˘ sedmisetkilometrov˘

pfiesun jádra americk˘ch jednotek

od severu naprosto pfiekvapil

Cornvalisovy jednotky ve virgin-

ském Yorktownu, nevelké osadû,

kde ústí Yorktown River do

Atlantiku. Dal‰í Britové se opev-

nili na protilehlém mysu. Ame-

rické jednotky se zhruba 8 800

muÏi doplnili dobfie vycviãení

Francouzi o síle 7 800 vojákÛ.

Proti nim stálo jen 6 000 BritÛ,

neboÈ pfiedtím odeslal Angliãan

v klamném pocitu bezpeãí 2 000

muÏÛ k posílení oddílÛ operují-

cích v okolí New Yorku. 30. záfií

1781 zahájily dobfie mífiené dûlo-

stfielecké v˘stfiely FrancouzÛ

mnohadenní bitvu a uÏ prvního

dne dokázaly zniãit obû linie

pfiedsunut˘ch postavení pevnosti.

Pfiístav Yorktown byl z pevniny

neprody‰nû obklíãen. Na pravém

kfiídle se rozvinuly americké plu-

ky vedené Ameriãanem Nelso-

nem a Lafayettem, na levém stáli

Francouzi generála Viomenila

a mark˘ze Saint Simona. Fran-

couzská flotila opût zklamala.

Admirál Grosse mûl obavy, Ïe by

mohl útokem vyprovokovat odve-

tu silnûj‰ího britského loìstva

a riskovat poráÏku. Britové se

pfievaze protivníka bránili velmi

stateãnû v rozstfiílen˘ch pozicích.

Teprve po 9. fiíjnu se podafiilo

AmeriãanÛm prolomit obrané li-

nie a pfiiblíÏit se k hlavnímu

Cornvalisovu postavení. Pokus

o ústup britské posádky na lodích

se nezdafiil díky FrancouzÛm, kte-

fií zahájili pfiesnou stfielbu na pfii-

plouvající britské lodû, které mu-

sely ustoupit. Pfies buldoãí povahu

Cornvalise, tak typickou pro ang-

lické velitele, musel britsk˘ gene-

rál uznat poráÏku a nabídl 17. fiíj-

na kapitulaci 1781 do rukou vel-

korysého George Washingtona,

aãkoli nejeden nadut˘ anglick˘

dÛstojník radûji pfiedal svou zbraÀ

Francouzovi. V zajetí se ocitlo nû-

kolik tisíc anglick˘ch vojákÛ

s 840 námofiníky. Americká armá-

da posílila svou v˘zbroj o 244

kvalitních dûl a tisíce pûchotních

zbraní. Za dva dny skonãily po-

slední boje.

Britsk˘ expediãní sbor se z dûsivé

poráÏky jiÏ nikdy nedokázal

vzpamatovat, tfiebaÏe válka je‰tû

ãas pokraãovala. Ti z americk˘ch

osadníkÛ, ktefií zÛstali vûrni ang-

lické korunû, volili v poãtu asi 

60 000 emigraci v Kanadû. Na po-

ãátku roku 1782 zaãala v PafiíÏi

mírová jednání s Brity, kde ame-

rickou delegaci zastupoval znám˘

politik a vûdec Benjamin Frank-

lin. O rok pozdûji podepsaly spo-

jené americké osady mírovou

smlouvu s Anglií a kongres tfii-

nácti b˘val˘ch kolonií ji ratifiko-

val 3. záfií 1783. Vliv událostí byl

dalekosáhl˘ a osmûlil Evropany

ke zmûnám, jeÏ zásadnû zmûnily

kontinent na konci 18. století.

Americké Prohlá‰ení nezávislosti

z roku 1776 i o pár let mlad‰í 

ústava se stala vzorem pro v‰ech-

ny demokratické státy svûta vãet-

nû na‰eho. Roku 1789 se stal prv-

ním prezidentem USA LafayettÛv

pfiítel George Washington.

Francouzská armáda, která znaã-

nû pomohla v boji za svobodu 

americk˘ch státÛ, mohla b˘t nyní

staÏena zpût do vlasti. Také

Gilbert Lafayette se vrátil do

Francie nesmírnû oslavován i se

sv˘mi vojáky. Francie se svému

h˘ãkanému hrdinovi odmûnila.

Ve francouzské armádû, kde ji-

n˘m nebylo dopfiáno snadno stou-

pat po Ïebfiíãku hodností bez 

ohledu na spoleãenské postavení

rodiny, jej jmenovali v neuvûfiitel-

n˘ch teprve ãtyfiiadvaceti letech

brigádním generálem. Do Spoje-

n˘ch státÛ se vydal soukromû je‰-

tû v letech 1784/5 a tehdy zjistil,

Ïe vdûãní Ameriãané nezapomnû-

li, co pro nû udûlal, a pfiijímali jej

jako svého váÏeného obãana.

Skvûle se pro tuto chvíli zachoval

i Berlín.

Dovolíme si vfiele doporuãit ná-

v‰tûvu Lafayettova muzea v Ry-

Ïovi‰ti, které vzniklo péãí Ing.

Franti‰ka Rechtorika a kde najde-

te dal‰í zpfiesnûní a informace

o v˘znamném Francouzi, ale

i dal‰í zajímavé doklady k nûkdej-

‰ímu hospodáfiskému centru sovi-

neckého panství.

Mgr. Jifií Karel

Literatura: OttÛv slovník nauãn˘;
MasarykÛv slovník nauãn˘;
Whitney, F. a kol.: Nástin americ-
k˘ch dûjin, Kolumbijská universi-
ta 1950; BroÏ, I.: George Was-
hington, Praha 1994; Lenderová,
M.: Mark˘zovo trojí zastavení,
Historick˘ obzor, V-VI Praha
1995.

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 posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání 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:

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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Úsmûvnû

Pfiipomínáme si

Na okamÏik, pane profesore
Pfiislíbil jste mi pouze krátk˘ ãas. Dovolíte
pár otázek takfiíkajíc na tûlo?
PosluÏte si. Pfiedpokládám, Ïe budete chtít

vûdût, proã nenosím ‰le ani fiemen, dokonce

ani ponoÏky ne, po léta si vystaãím s koÏe-

nou kazajkou, proã nevûnuji pozornost úãesu

ani tkaniãkám, natoÏ úklidu. SvÛj mozek

jsem si nezvolil a on se zab˘vá neustále vûc-

mi dÛleÏitûj‰ími a dobrodruÏnûj‰ími. Redu-

kuji kaÏdodenní Ïivot. Jím, kdyÏ mi nûco pfii-

nesou pod nos. Móda mû nezajímá. Stfiíhání

povaÏuji za druh fyzického násilí. Ale kromû

práce a studia si dopfiávám procházky, vy-

jíÏìky na vodû a hru na housle. Mozart - to

je dokonalost sama! Trochu taky koufiím, ne-

vyh˘bám se alkoholu a Ïeny? Nenadbíhám

jim, se svou hfiívou jsem pro nû jako magnet

pro stfielku kompasu.

Jak tomu mám rozumût?
V‰echny dámy zaãínají stejnû - jestli bych

jim nevysvûtlil princip relativity. Mám na to

osvûdãenou prÛpovídku: hodina posezení

s hezkou dámou uteãe jako minuta, zatímco

sedût minutu na hork˘ch kamnech pfiipadá

ãlovûku jako vûãnost.

To je mi ale vysvûtlení! Roztomilé. A vy jste
pr˘ mûl docela tûÏké dûtství a taky - neuraz-
te se - jste napoprvé neudûlal pfiijímaãky na
vysokou ‰kolu?
Mohl jsem to ãekat! Einstein jako roztûkan˘

autista a polohÀup. Jako dítû jsem dlouho ne-

mluvil. MoÏná jsem nemûl tu potfiebu. Úplnû

dûtství si moc nepamatuju. Vím v‰ak, Ïe mû

fascinovala hudba, byl jsem u vytrÏení

z kompasu, hltal jsem kníÏky z matematiky

a fyziky a potom ty pfiijímaãky? Skládal jsem

je ve francouz‰tinû, tu jsem znal jako zaãá-

teãník. TakÏe problém byl v jazyce a taky

v botanice. Ke kvûtinám jsem si umûl leda

ãichnout.

My âe‰i jsme py‰ní na to, Ïe jste pob˘val
a uãil v Praze.
Ano. Praha jako mûsto se mi náramnû líbila.

Bydleli jsme na Smíchovû, na nábfieÏí. Mûl

jsem pfiedná‰ky v Klementinu, obdivoval

jsem KarlÛv most. PraÏsk˘ pobyt mûl jednu

v˘hodu - poprvé jsem dostal slu‰nû zaplace-

no, dokonce jsme si se Ïenou Milevou moh-

li dovolit sluÏku! Nûkolikrát jsem vyjel

i s koãárkem, se synem Eduardem, kterému

bylo v té dobû osm mûsícÛ.

Teì musím mít velkou pfiedstavivost. A co
va‰e paní?
Té se ulevilo, aÏ jsme se vrátili po ‰estnácti

mûsících do Curychu. Ona si nena‰la vÛbec

spoleãnost, celou tu dobu byla doma a repta-

la. A pfii‰ly dal‰í nemilé vûci, to se mi nechce

vypoãítávat. Ovzdu‰í, voda, nepofiádek, ale

hlavnû spoleãenská atmosféra. Já jsem si mu-

sel tfieba pofiídit ‰a‰kovskou uniformu s tfiíro-

h˘m kloboukem a lampasy na kalhotách, byl

jsem jmenován profesorem teoretické fyziky

na nûmecké ãásti ãeské univerzity.

Budu mít nepatfiiãn˘ dotaz: Va‰e Ïena
Mileva Mariãová mûla znaãn˘ podíl na va-
‰em nejskvûlej‰ím objevu?
Její zásluhy nepopírám, byla mimofiádnû na-

daná, nepotkal jsem patrnû chytfiej‰í Ïenu,

neÏ byla ona, tedy s v˘jimkou Madame

Curie. Byla mi oporou, ale ke speciální teorii

relativity jsem dospûl já.

Celou finanãní odmûnu za Nobelovu cenu
jste jí pfienechal.
I to jste vy‰Èourala? Neunesl jsem Ïivotní

skepsi a depresívnost Milevy, ale ona vycho-

vávala oba na‰e syny. A je‰tû vám po‰eptám:

ty peníze byly jako kníÏecí v˘palné. Za sou-

hlas s rozvodem. V Curychu pak za nû kou-

pila tfii domy.

A je‰tû bych ráda vûdûla...
Dost! Kam uÏ mû Ïenete, v‰eteãná paní.

Dokonce si povídáme uÏ dlouho pfiesãas,

i kdyÏ rozhovor s vámi mi není tak úplnû ne-

pfiíjemn˘...

Tak poslední - co teorie relativity?
Zde je v˘sledn˘ vzorec E = mc2. Staãí?

Nechápu. Staãí!
V ãasoprostoru Kvûta Sicová

Tfii muÏi ve ãlunu a jejich autor
Druhého kvûtnového dne roku 1859 porodila

v anglickém hrabství Staffordshire paní Mar-

guerite Jeromová manÏelovi Jeromu Clappovi

Jeromovi ãtvrté dítû - po Paulinû, Blandinû

a Miltonovi pfii‰el na svût Jerome. Rodinn˘m

pfiítelem byl v té dobû maìarsk˘ revolucionáfi

generál György Klapka, a právû po nûm získal

mal˘ Jerome neobvyklé druhé jméno.

Laick˘ kazatel nevydûlával zdaleka tolik, aby

rodina Ïila v blahobytu, a v roce 1874 zemfiel.

Tehdy patnáctilet˘ Jerome musel zanechat stu-

dií a Ïivil se jako dûlník na dráze, úfiedník, 

uãitel a nakonec i jako herec v koãovné spo-

leãnosti. V té dobû zaãal psát humoristické po-

vídky a zku‰enosti s hereck˘m koãováním 

zúroãil v knize Na jevi‰ti a bez angaÏmá, kte-

rá vy‰la v roce 1885.

V ãervnu 1888 se Jerome Klapka Jerome oÏe-

nil a svou milovanou Gregorinu vzal na sva-

tební cestu po fiece TemÏi. Zfiejmû právû tam

pfii‰el na nápad zpracovat prÛvodce po dolním

toku fieky, kter˘ by pfiipomínal historické udá-

losti, které bfiehy TemÏe zaÏily. Redaktora ãa-

sopisu Home Chimes, kter˘ byl prvním ãtená-

fiem tohoto prÛvodce, v‰ak nejvíce zaujaly ve-

selé pfiíhody a vzpomínky tfií veslafiÛ a doporu-

ãil mladému autorovi zamûfiit se právû na nû

a zkrátit povídání o historii. Pfiíbûhy nejprve

vycházely ve zmínûném ãasopise na pokraão-

vání a je‰tû téhoÏ roku vy‰ly kniÏnû. Tak se

zrodili Tfii muÏi ve ãlunu (o psu nemluvû).

Tfii muÏi ve ãlunu (o psu nemluvû) nemají pfiíli‰

ko‰at˘ dûj - v podstatû vyprávûjí, kterak si tfii

floutkové Jifií, Vilém Samuel Harris a Jerome

s foxteriérem Montmorencym vyrazili na dvou-

t˘denní v˘let po fiece. Kouzlo a tajemství úspû-

chu svého díla autor naznaãil uÏ v pfiedmluvû

k prvnímu vydání: „Nejvût‰í krása této knihy

nespoãívá tolik v jejím literárním stylu nebo

rozsahu a uÏiteãnosti informací, které poskytu-

je, jako v její prosté pravdivosti. Její stránky

jsou záznamem událostí, které se skuteãnû sta-

ly. (...) Jifií, Harris a Montmorency nejsou v˘-

mysly autorovy fantazie, ale vûci z masa a krve

- zvlá‰È Jifií, kter˘ váÏí kolem 170 liber. Jiná dí-

la snad pfiedãí tuto knihu hloubkou my‰lenky

a znalostí lidské povahy; jiné knihy snad s ní

budou soupefiit v pÛvodnosti a objemu, ale nic,

co dosud bylo vydáno, ji nemÛÏe pfiedãit v bez-

nadûjné a nevyléãitelné pravdivosti.“  Pravdi-

vost a such˘ anglick˘ humor je nejspí‰ za tím,

Ïe byla pfieloÏena do mnoha jazykÛ a na svûtû jí

budou miliony kusÛ. KaÏd˘ z nás máme mezi

sebou stejného hypochondra jako je Jerome,

kter˘ má v‰echny nemoci svûta kromû horeãky

omladnic, kaÏd˘ nûkdy vidûl pfii práci str˘ãka

Podgera... a kaÏd˘ si mÛÏe fiíci, Ïe právû tohle se

mu nûkdy stalo, tohle nûkdy pfiedstíral, tohle 

opravdu vyvedl.

Po deseti letech vydal Jerome rovnûÏ velmi 

úspû‰né volné pokraãování Tfii muÏi na toul-

kách, kde popisuje cyklistick˘ v˘let po

Nûmecku a Rakousko-Uhersku. V roce 1892 za-

ãal vydávat ilustrovan˘ mûsíãník Lenivec (The

Idler), od roku 1893 redigoval spoleãensk˘ ãa-

sopis Dnes (Today) a stále psal romány, i kdyÏ
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uÏ postupem ãasu váÏnûj‰í a charakternûj‰í.

V první svûtové válce jezdil Jerome po boji‰-

tích jako fiidiã ambulance âerveného kfiíÏe. Od

té doby uÏ Ïádn˘ humoristick˘ román nena-

psal. V roce 1927 utrpûl na cestû z Devonu do

Lond˘na pfies Cheltenham a Northampton tûÏ-

k˘ úraz, kter˘ mu zpÛsobil krvácení do mozku

a ochrnutí. Dva t˘dny byl o‰etfiován v nort-

hamptonské nemocnici a 14. ãervna sv˘m zra-

nûním podlehl.

Jerome Klapka Jerome napsal témûfi tfii desítky

knih, z nichÏ mnohé sám pokládal za mnohem

lep‰í neÏ Tfii muÏi ve ãlunu (o psu nemluvû),

mnohé mûly podle nûj více humoru, ale lidé si

jej nejspí‰e navÏdy budou pamatovat jako au-

tora knihy, od které tenkrát vÛbec nic neãekal,

v níÏ si nekladl Ïádné literární ambice a kterou

psal jen pro své vlastní potû‰ení. A zatímco si

pfiipomínáme 150. v˘roãí narození autora, kte-

r˘ zemfiel ve sv˘ch 68 letech, Tfii muÏi ve ãlu-

nu Ïijí dál a letos slaví své stodvacetiny. ona

Seriál

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

Oãkování proti tuberkulóze -

bûhem jednoho mûsíce se mÛÏe

objevit namodralé zdufiení veli-

kosti hrá‰ku, nûkdy mokvající.

Je ne‰kodné a pfiechodné, nevy-

Ïaduje léãbu, samo se postupnû

vyhojí. Je potfieba místo oãko-

vání udrÏovat v ãistotû. Pokud

dojde ke zdufiení regionálních

mízních uzlin v podpaÏí, upo-

zornûte lékafie.

Oãkování smí‰en˘mi vakcína-
mi, oãkování proti hepatitidû
B - dochází pfieváÏnû k mírn˘m

lokálním neÏádoucím úãinkÛm,

které nevyÏadují léãebn˘ zásah.

V˘jimeãnû mÛÏe mít dítû horeã-

ku, zcela ojedinûle pak bolesti

spojené s pohybov˘m omeze-

ním té nohy nebo ruky, kam by-

la aplikována vakcína. Reakce

sama do nûkolika dní odezní.

Oãkování proti dûtské obrnû -

v˘jimeãnû je pozorováno ne-

chutenství, nevolnost, prÛjem

a zvracení. Pfiechodnû zv˘‰ená

teplota dobfie reaguje na podaná

antipyretika.

Pomoc dítûti pfii v˘skytu neÏá-
doucích úãinkÛ oãkování:
- Místní reakce ve vût‰inû pfiípa-

dÛ nepfiedstavují nebezpeãí, ne-

ní potfiebn˘ Ïádn˘ léãebn˘ zá-

sah. Pfiíznaky rychle do 1-2 dnÛ

ustupují a v˘voj je pfiízniv˘.

- Pfii v˘skytu celkov˘ch pfiízna-

kÛ u dítûte vÏdy vyhledejte lé-

kafiskou pomoc. Vût‰ina situací

je dobfie fie‰itelná podáním lékÛ

zmírÀujících prÛbûh komplika-

cí - lékÛ proti teplotû, bolesti,

otokÛm, k úpravû krevního tla-

ku. Tyto léky berte v˘hradnû

dle ordinace lékafie.

Prevence neÏádoucích kompli-
kací po oãkování:
- Sledujte zdravotní stav dítûte

minimálnû tfii dny pfied oãková-

ním (zv˘‰enou teplotu, ka‰el,

vyráÏku, alergie, ‰típnutí hmy-

zem, bolesti hlavy, prÛjem, ne-

chutenství, zmûny chování,

spánek dítûte pfiede dnem oãko-

vání), pokud se objeví odchyl-

ky od normálu, lékafie na nû

pfied aplikací oãkování upozor-

nûte.

- Po oãkování podrobte dítû ‰et-

fiícímu reÏimu 2-7 dní, omezte

fyzickou námahu, slunûní a stre-

sové situace.

- Pfied oãkováním vÏdy oznam-

te lékafii event. pfiedchozí neÏá-

doucí reakce na aplikaci oãko-

vacích látek.

- Oznamte lékafii pfiedem, zda

nûkter˘ z lidí, se kter˘mi je dítû

v blízkém styku, nebyl bûhem

posledních tfií t˘dnÛ nemocn˘,

kde pob˘valo dítû v posledních

tfiech t˘dnech (‰kola v pfiírodû,

v zahraniãí apod.).

- Oznamte lékafii, zda dítû uÏívá

léky, pfiíp. jaké.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

35. NeÏádoucí reakce po oãkování - 2. ãást

Sváteãní atmosféra prost˘ch svátkÛ, nebo jen komerce a posváteãní kocovina?
Tak máme leto‰ní Velikonoce za

sebou. UÏ se zase nebudeme bát

chodit nakoupit do svého oblí-

beného supermarketu. Neuvá-

dím pfiesn˘ název, reklamu jim

dûlat nebudu. Ale je‰tû k tomu,

proã se bát nakupovat, a to pfie-

váÏnû pfied svátky. Zaãne to uÏ

neuvûfiiteln˘m shonem na silnici

vedoucí k vytouÏenému marke-

tu, chování fiidiãÛ na silnici vÛ-

bec sváteãní náladû neodpovídá.

Tomu naopak zase kaÏdoroãnû

odpovídá poãet sráÏek i mrtv˘ch

na silnicích u nás. Dal‰ím pro-

blémem je obvykle pfiedsvátko-

vû plné, pfiecpané a Ïivelnû se

pohybující parkovi‰tû. Je nebez-

peãné se po takovém parkovi‰ti

pohybovat pû‰ky, je‰tû stra‰nûj‰í

pak pfiímo vozem. Odfien˘ch

blatníkÛ a rozbit˘ch svûtel jsme

tam uÏ vidûli dost a dost.

Vybojovali jste si svÛj vytouÏe-

n˘ nákupní ko‰ík na ‰tatlu bez-

domovcÛ hlídkujících, zda ten

pfied vámi desetikorunu nebo

nûjaké zboÏí v zápalu rychlosti

nezapomnûl v ko‰íku. V obcho-

dû po vás vedle návalu ihned

skoãí atmosféra multimediální

reklamy v‰eho druhu, smûrovky

po akãních cenách a slevách té-

mûfi na kaÏdém sortimentu

a v kaÏdé prodejnû. Ti s fiidiã-

sk˘mi zku‰enostmi jízdní pro-

voz v marketu zvládají lépe, co

to je nûkolik minisráÏek vozíkÛ,

pfiípadnû i s paletami se zboÏím.

Pokud zaãínáte pfiíkladnû od ze-

leniny, mÛÏete spatfiit i pár zají-

mav˘ch zkou‰ek trpûlivosti

a neohleduplnosti. Mám na

mysli takov˘ch 50 osob s vozíky

a pfiíkladnû pouze ãtyfii váÏící

strojkováhy. Vyhrává rychlej‰í,

ten s pfiedbíhacími zku‰enostmi,

také ten drzej‰í a ten s ostr˘mi

lokty.

Pokud jsme zatím odolávali 

i uveden˘m nástrahám, nemáme

je‰tû vyhráno. V takovém mar-

ketu mÛÏete dost ãasto narazit

na kapsáfie a zlodûjíãky v‰eho

druhu. Kam se hrabe nûkdej‰í

Vacátkova galerka. Pfiedsvátko-

vá doba je jejich ãasem. Po

dlouhém ãase nakupování - ten

záleÏí na va‰ich zku‰enostech

a marnotratnosti, také zda se ne-

zdrÏíte je‰tû na obãerstvení

a jídle v obãerstvovacích boxech

a bufítcích - vás opût ãeká sv˘m

zpÛsobem Ïijící ‰tatl s vozíky

a bezdomovci a nakonec to nej-

vût‰í pfiekvapení. Do va‰eho au-

ta se odbornû zdatní chlapíci

zlodûjíãkové zkrátka dostali.

Jejich dokonal˘ hlídkovací a do-

rozumívací mobilov˘ zpÛsob na

rozloze celého parkovi‰tû by jim

závidûla i Obamova ochranka.

KrádeÏ je pak obvykle jen zále-

Ïitostí nûkolika nacviãen˘ch

cvikÛ a také vtefiin.

Tak si to závûrem zrekapituluj-

me - silniãní a parkovací rizika,

ve svátky nûkolikanásobnûj‰í,

ohlupující reklamy, hudba a da-

vové ‰ílenství v marketu samot-

ném. Následné rozãarování nad

vykraden˘m autem na parkovi‰-

ti, doma pak rozãarování nad ce-

nami za zboÏí, které ne vÏdy od-

povídaly prezentovan˘m re-

klamním slevám. K tomu jsme

je‰tû nevzpomnûli masové kon-

zumní televizní ohlupování,

v‰udypfiítomné reklamy a brako-

vé komerãní filmy ãi seriály, ne

zrovna sváteãní pofiady nabáda-

jící k pfiem˘‰lení a klidu ducha.

Nakonec si minimálnû pfied veli-

konoãními a vánoãními svátky

fiekneme: „Proã?“ To jsou ty

krásné církevní i svûtské svát-

ky? Nebo jsme jen kaÏd˘ s jinou

mírou na‰tvání a s jin˘mi modfii-

nami zase úspû‰né pro‰li kom-

bajnem pfied- a sváteãních orgií.

Masov˘ komerãní dopad je sku-

teãnû nebezpeãn˘. Místo svátkÛ

nákupy, místo rozjímání reklam-

ní prÛmysl, místo druÏnosti set-

kávání se s vlky, nebo i zlodûji.

BoÏe, kdy uÏ budou svátky 

opravdu svátky? Musíme k to-

mu správnému v˘znamu slov

pfiijít aÏ za dal‰ích nûkolik tisíc

let? 

PhDr. Alois Matu‰ka
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Dûti si pochvalují: U vojákÛ bylo prima
Na zaãátku dubna si Ïáci vy‰‰ích roãníkÛ
na‰í ‰koly na 24 hodin vyzkou‰eli, jaké to je
b˘t vojákem. Díky velitelské rotû 73. tanko-
vého praporu v Pfiáslavicích se dostali do
vojenského prostoru a na vlastní kÛÏi pro-
Ïili spoustu záÏitkÛ pln˘ch adrenalinu.
Posuìte sami: komu se podafií bûhem

jediného dne jezdit na tatfie, stfiílet ze

samopalu, jíst z e‰usu jídlo pfiipravené

v polní kuchyni, prohlédnout si kom-

pletnû (i zevnitfi) bojová vozidla pû-

choty (BVP), a dokonce si v nich i za-

jezdit po vojenském tankodromu?

To ov‰em je‰tû není v‰e. Pro Ïáky by-

lo pfiipraveno i nûco z topografie, mas-

kování v terénu, spojovací techniky,

záchrany ranûného a osmikilometrov˘

pfiesun do kasáren. Veãerní sprcha pfii-

‰la v‰em vhod a honem spát. Kluci do

velkého stanu, holky do budovy také

ve vojensk˘ch podmínkách. Urãitû si

fiíkáte, Ïe se dûti po tak nároãném dnu

musely dobfie a dlouho vyspat - omyl!

Ranní budíãek byl v 5.30 a následova-

la správná vojenská rozcviãka.

Po snídani a v dobré náladû Ïáci vidû-

li nûco z vojenského cviãení „pokládá-

ní mostovky“. Je‰tû si v kasárnách

prohlédli nejmodernûj‰í tanky, vy-

zkou‰eli si fiízení tanku na trenaÏéru

a stfielbu na laserové stfielnici. Pfiijal

nás i zástupce velitele pluku a my jsme

oficiálnû navázali pfiátelství s velitel-

skou rotou.

Po obûdû nastal ãas odjezdu, ale niko-

mu se nechtûlo domÛ. V‰ichni byli pl-

ni záÏitkÛ, spfiátelili se s vojáky a mno-

zí v nich na‰li svÛj vzor.

Moc dûkujeme za v˘bornû naplánova-

nou akci, v‰e ‰piãkovû fungovalo,

v‰ichni vojáci nás pfiijali a skvûle se

starali. Tû‰íme se na dal‰í setkání, pro-

toÏe toto rozhodnû nebylo poslední.

Text a foto Klára Ujfalu‰i

O Pohár starosty Bfiidliãné
V˘sledky ãtyfiher:
1. Vlastimil Honemann st., Michal Smolík 

(Velké Losiny)

2. Jaroslav Ptáãek (Bruntál), Igor Coufal 

(·ternberk)

3. Jaroslav Vyvial (Prostûjov), Vlastimil 

Honemann ml. (Velké Losiny)

V˘sledky jednotlivcÛ:
1. Igor Coufal, ·ternberk

2. Jaroslav Ptáãek, Bruntál

3. Vlastimil Honemann st., Velké Losiny

Fota a text: Daniel Mach

K jiÏ tfietímu roãníku pingpongového turnaje

o Putovní pohár starosty Bfiidliãné se sjelo ví-

ce neÏ dvacet hráãÛ z Prostûjova, Opavy,

·ternberka, Velk˘ch Losin, Postfielmova,

Bruntálu, R˘mafiova a Bfiidliãné. Pohled na

jména úãastníkÛ sliboval vysokou úroveÀ, coÏ

se také potvrdilo.

Zleva vítûz Coufal, Kalas a fieditel turnaje
PhDr. Glacner

Zleva Ptáãek, Honemann st. a Coufal Zleva Vyvial, Honemann ml., Smolík,
Honemann st., Ptáãek a Coufal
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Z pátku na sobotu 3. - 4. dubna se uskuteãnila v Mûstské knihovnû

v Bfiidliãné Noc s Andersenem. Do knihovny pfii‰lo nocovat 17 dûtí.

Pfii‰la mezi nás paní Mikulcová, která nám ukázala, jak se z drátkÛ

vyrábûjí rÛzné ozdoby, napfi. jak se dá drátkem obalit vajíãko, kamí-

nek, korálek, dûti si mohly vyzkou‰et vyrobit svou drátkovanou

ozdobu. Byl pfiipraven pestr˘ program pln˘ her, soutûÏí, kvízÛ, ãtení

oblíben˘ch knih a nakonec noãní procházka. Spáãi usínali s pohád-

kou Brouãci od Jana Karafiáta. Maminky pfiipravily pro nocleÏníky

plno dobrot a sponzofii nám zajistili obãerstvení a sladkosti k soutû-

Ïím. Byli jsme propojeni pfies poãítaã s ostatními nocujícími knihov-

nami a spacími místy v celé âR, dûti se navzájem mohly pozdravit

s jin˘mi dûtmi a sdûlit si své pocity. Ráno jsme spoleãnû zasadili po-

hádkov˘ stromeãek a roze‰li se domÛ.

Podûkování patfií sponzorÛm MûÚ Bfiidliãná, Al Invest Bfiidliãná,

CBA Potraviny Bfiidliãná, ·kolní jídelna Bfiidliãná a také dûvãatÛm

z Turistického oddílu Bfiidliãná za pomoc pfii organizaci Noci

s Andersenem. Text a foto Mirka Kozubová

Na pfielomu bfiezna a dubna nás dvakrát nav‰tívil Daniel Mach ml.,

profesionální hasiã a aktivista programu preventivnû-v˘chovné ãin-

nosti v oblasti poÏární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program ne-

se název Hasík CZ a je organizován v rámci Hasiãsk˘ch záchrann˘ch

sborÛ a Jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ Jihomoravského,

Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje v oblasti po-

Ïární ochrany a ochrany obyvatelstva na ‰kolách.

Program Hasík sestává ze tfií fází. První a druhou fází si Ïáci druhé

a ‰esté tfiídy právû pro‰li. Bûhem ãtyfi vyuãovacích hodin se seznámili

s tím, jak se zachovat v situacích spojen˘ch s prací hasiãÛ, jako je po-

Ïár, dopravní nehoda, varovn˘ signál, ale i pfii nalezení zápalek, pfii

popálení, pfii vzplanutí obleãení atd. V‰e probíhalo zábavnou formou,

dûti si vyzkou‰ely rÛzné modelové situace, oblékly se do hasiãského

odûvu aj. Za správné odpovûdi dostávaly sladkou odmûnu a na závûr

i drobné propagaãní materiály.

Tfietí fází programu Hasík je exkurze dûtí do hasiãské stanice v mís-

tû na‰í ‰koly, která teprve probûhne. Program Hasík je celorepubli-

kov˘ a vznikl asi pfied deseti lety, díky nad‰ení dvou hasiãÛ

z Bruntálu Bohdana a ·tûpána Mikulkov˘ch, ktefií se inspirovali stá-

Ïí u hasiãÛ v Kanadû. Projekt má i své internetové stránky, kde se do-

zvíte spoustu informací.Za poskytnuté údaje k tomuto ãlánku a hlav-

nû za zajímav˘ a zábavn˘ ãtyfihodinov˘ program pro dûti mnohokrát

dûkujeme panu D. Machovi ml. Tfi. uã. J. Kfienková, J. Ho‰ková

Foto archiv Z· Bfiidliãná

Bernardini nadchli
V nedûli se po del‰í dobû konal koncert chrámového sboru

Bernardini. JiÏ dlouho pfied 17. hodinou se scházeli pfiíznivci tohoto

skvûlého pûveckého sboru v místním katolickém kostele, aby vy-

slechli nádhernû podané skladby svûtov˘ch umûlcÛ. Hodinka utekla

jako voda a Bernardini se chtûli louãit, ale zcela zaplnûn˘ kostel byl

proti. A tak se pfiidávalo a pfiidávalo, aÏ zaznûla opravdu poslední pí-

seÀ. Díky patfií v‰em úãinkujícím v ãele se sbormistryní Lenkou

Mereìovou za krásn˘ nev‰ední záÏitek uplynul˘ch sváteãních dnÛ. 

Foto a text Daniel Mach

Hasík pro druháky a ‰esÈáky



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2009

24

Z historie okolních obcí

V RyÏovi‰ti a Lomnici poklady zatím nena‰li
Bajky a povídaãky o nenaleze-

n˘ch pokladech jsou spojeny jen

v na‰em regionu se spoustou

míst. Snad v kaÏdé obci jsou ta-

kové „zaruãené“ pozice, kde kdy-

by se kopalo, tak by se „urãitû nû-

co“ na‰lo. Ale nic nového pod

sluncem. Takové mûsteãko Ry-

Ïovi‰tû bylo asi pfied 150 roky

snad aÏ na v˘jimky pfiekopáno,

jelikoÏ kdosi vypustil fámu, pfied-

stavte si ten nesmysl, o kfiiÏác-

kém nebo snad templáfiském po-

kladu. Vzne‰ení rytífii ho zde mû-

li zakopat, jelikoÏ velmi spûchali

do Svaté zemû a takové mnoÏství

zlata a drah˘ch kamenÛ je zdrÏo-

valo. Autor Schmidt-Braunfels

pfii‰el potom k názoru, Ïe popud

k tomu dal jeden z tehdy lidem

oblíben˘ch kramáfisk˘ch tiskÛ,

kdy anonymní autor popustil

uzdu své fantazii a jak˘si tkliv˘

pfiíbûh z dÛvodu odbytu na tradiã-

ních t˘denních trzích v tomto

mûsteãku umístil právû do této

konãiny. Lidé mnohdy i velmi vá-

Ïení a uÏ v letech zaãali kopat ve

sklepech, kozích chlívcích, za-

hradách...

Na rozdíl od zmínûného pfiívalu

hledaãÛ v RyÏovi‰ti má sousední

Lomnice (bez Tylova) v podání

star˘ch kronikáfiÛ „nûkde“ mít 

umístûné jen poklady dva a kupo-

divu jde o celkem reálné odÛvod-

nûní a celkem pfiesné urãení, kdy

a pfiibliÏnû kde jsou cennosti de-

ponovány.

První cenností má b˘t velká mû-

dûná pánev z místního pololegál-

ního pivovaru, jenÏ stával za 

ã. 20, zakopaná do zemû v létû 

r. 1650, kdyÏ z kraje odcházela

‰védská vojska a s nimi i místní

pivovarníci a dal‰í zámoÏnûj‰í li-

dé nekatolického vyznání s vírou,

Ïe návratu se jistû doãkají, aÏ pfie-

jdou ty Komensk˘m citované

„vichfiice hnûvu BoÏího“. Trvalo

to nûkolik století, nûktefií se tajnû

vraceli (moÏná byly s pánví zako-

pány i nûjaké jiné cennosti), leã

nena‰lo se nic... Druh˘m eventu-

álním pokladem má b˘t soudek

penûz ukraden˘ ze Ïoldu vojska

pruského v roce 1758. Ví se, kde

k tomu mûlo dojít, pfiesn˘ den

a snad i hodina. Tfieba se to moh-

lo pfiihodit takhle:

30. ãervna 1758 probûhla takzva-

ná bitva mezi Raku‰any a Prusy

nedaleko dne‰ního Doma‰o-

va nad Bystfiicí. (Detailnû o tom

pí‰e v R˘mafiovském horizontu 

ã. 03/2009 pan Jifií

Karel a tûÏko k to-

mu nûco dodávat.)

Rakouská vojska

na místû rozprá‰ila

kolonu asi 250 po-

vozÛ vezoucí záso-

by z Pruska k Olo-

mouci, mnoho po-

vozÛ bylo zniãeno

a spáleno na místû,

dal‰í byly ukofiistû-

ny a pod vedením

nov˘ch rakousk˘ch

majitelÛ odjíÏdûly

nûkam stranou do

bezpeãí. Rakou‰tí

dragouni tak mûli

doprovodit aÏ do

Lomnice nûkolik

vozÛ naloÏen˘ch

tím nejcennûj‰ím

materiálem - tedy

penûzi urãen˘mi

na v˘platu Ïoldu.

Jeden objektivní dû-

jepisec namítal, Ïe

kolona s penûzi ne-

byla zajata v místû

bitvy, n˘brÏ Ïe její

velitel vãas v tom

bitevním zmatku

odboãil a vozy po-

kraãovaly po nûja-

ké vedlej‰í cestû aÏ

na horu Sluneãnou

bez problémÛ. Slu-

neãná, tehdy více-

ménû bezlesn˘ ko-

pec, byla za v‰ech

válek vhodn˘m mí-

stem pro vojenské

tábory a v r. 1758

na ní tábofiila nûja-

ká záloÏní dra-

gounská eskadrona

(asi 120 muÏÛ na koních). Dra-

gouni byli málem vydû‰eni ma-

l˘m prusk˘m oddílkem s vozy,

kter˘ znenadání pfiijel pfiímo do

jejich leÏení. Tedy Prusy zajali,

kdyÏ uÏ jim tak spadli do klína,

Ïe?

Údiv je‰tû vzrostl, kdyÏ Raku‰a-

né zjistili, Ïe vozy jsou naloÏeny

soudky pln˘mi penûz! Obávali

se, aby se neopakoval prusk˘ 

útok na leÏení kolem Sluneãné,

kam o den dfiíve vtrhli Prusové

a celé zdej‰í leÏení zahnali na 

útûk do údolí mezi Dûtfiichovem

a Lomnicí. Proto byly vlastnû bez

námahy ukofiistûné povozy „pfie-

lifrovány“ do Lomnice a umístû-

ny na dvÛr rychty. Sídlil zde rych-

táfi Harwiger a usedlost byla obe-

hnána dokola kamennou zídkou

s byteln˘mi vraty. Ideální místo

pro stfieÏení vozÛ. KdyÏ sem vo-

zy dorazily, pfiijel s dragouny nû-

jak˘ úãetní feldvébl a spolu 

s urãenou komisí pfiepoãítali na

vozech uloÏené a zatluãené soud-

ky s penûzi. Tento poãet se pak

pfiedal wachtû, ãesky stráÏi, ke

stfieÏení aÏ do rána, neÏ se roz-

hodne co a jak dál.

Za chvíli pfii‰la stráÏ vedená nûja-

k˘m kaprálem, kter˘ rozestavil

vojáky ke stfieÏení nákladu do

pfií‰tího dne. StráÏní sice vûdûli,

Ïe na vozech jsou peníze, nebyli

ov‰em u poãítání, a tak si mysle-

li, Ïe se moÏná ani neví, kolik

tûch soudkÛ tu je naloÏeno.

Zkrátka a dobfie, jeden z vojákÛ

v noci sebral soudek a nûkam si

jej poblíÏ ukryl. Domníval se blá-

hovû, Ïe se to nepozná. Jistû tu‰í-

te, Ïe se to poznalo...

Ráno pfii pfiepoãítávání nákladu

jeden soudek chybûl. A pr˘ (ne-

vím, jak to mûli poznat) zrovna se

zlat˘mi mincemi. Nastalo ostré

vy‰etfiování, pfii nûmÏ se pachatel

nezjistil, v‰ichni zapírali. Teprve

pod pohrÛÏkou zastfielení jeden

voják pfiipustil, Ïe asi vidûl koho-

si, jak nûco odná‰í, a udal, Ïe se

tak stalo pfied svítáním. Kdo byl

na vojnû, ten má uÏ jasno: kaprál

se podíval na tabulku s rozpisem

stráÏe a viník se musel pfiiznat.

Pfiiznání je jedna vûc a vrácení

penûz nûco jiného. Provinilec tvr-

dil, Ïe byla tma, a Ïe tedy neví,

kde je soudek ukryt˘. Ale Ïe to

není zas tak daleko. Zaãalo tedy

zevrubné hledání. Snad celá es-

kadrona se ãinila seã mohla, ale

marnû. Nic se nena‰lo. Podezfiel˘

Torzo barokní obecní ‰atlavy v Lomnici za domem ã. 24

Vyhofielá budova rychty z r. 1612, místo ztráty soudÛ s penûzi v r. 1758

Stavební jáma pro okály na místû vyhofielé rychty
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Velikonoce Foto: Roman Panáãek

Objektivem r˘mafiovsk˘ch fotografÛ

byl podroben krutému v˘prasku,

a to byl tehdy opravdu úãinn˘ do-

nucovací prostfiedek. Nic! Po-

pravit ho nechtûli, mrtví toho

moc nefiíkají, viìte, a ‰lo o nale-

zení penûz. Tak v˘prasky a v˘sle-

chem zmátoÏeného vojáka „dali

pod zámek“, konkrétnû jej zamk-

li do obecní ‰atlavy, bytelného to

kamenného sklepa se Ïeleznou

mfiíÏí. Zbytky tohoto zafiízení

jsou dodnes za ã. 24 a pamatují

moc. Byli tam vûznûni vrazi, ãa-

rodûjnice odsouzené na smrt i ba-

ba vûznûná kvÛli vá‰ni tehdy ne-

vídané, totiÏ koufiení d˘mky.

Zlodûji penûz se mohlo zdát, Ïe

má osud zpeãetûn. Kamenná kob-

ka není místo k Ïivotnímu opti-

mismu. V pfiedtu‰e smrti olovem

horeãnû pfiem˘‰lel, jak z té ‰la-

mastiky, a tu padl jeho pohled na

zamfiíÏované okno. Bytelné, do

sebe zasouvací mfiíÏe. Co kdyby

se daly roztáhnout? Daly! MoÏná

víc jak sto let stará malta, kterou

byly upevnûny do zdi, se zaãala

drolit, jakmile bylo zalomcováno

Ïelezn˘mi pruty. KdyÏ jde o Ïi-

vot, to má ãlovûk najednou sílu!

Byl to pokus o záchranu v nejzaz-

‰ím okamÏiku. Dvefie se právû ot-

víraly a v nich eskorta, moÏná na

popravi‰tû. Vûznûn˘ dragoun za-

bral ze v‰ech sil, mfiíÏ se roztáhla

a on se zaãal soukat ven. Jeden

z vojákÛ se na poslední chvíli

snaÏil tesákem zasáhnout prchají-

cího, ale podafiilo se mu useknout

jen tfii prsty na levé ruce a kus

chodidla.

Krvácející uÏ byl ale venku

a zmizel v pfiilehlém kfioví. Ku-

podivu navÏdy. NeÏ vojáci obûhli

stavení, tak byl pryã. Víc o nûm

nikdo nikdy nesly‰el. Kolona

s penûzi pak odjela neznámo

kam, bez jednoho soudku. Byly

jistû rÛzné dohady, zda zlodûj ne-

mûl venku nûjaké pomocníky

ãi jak je moÏné uniknout s tak

tûÏk˘mi zranûními. Samozfiejmû

se vûfiilo, Ïe ulité peníze si jistû

vzal s sebou, ale pak v‰e zahalil

závoj jin˘ch starostí.

Asi o ãtyfiicet let pozdûji, snad 

v r. 1798, pfii‰el na rychtu t. ã.

v majetku F. Schlösera stafiiãk˘

pocestn˘ v mni‰ské kutnû, dopro-

vázen˘ dvûma o nûco mlad‰ími

muÏi (pr˘ jdou z ¤íma), a prosili

o nocleh. Tfieba ve chlévû. A bylo

jim vyhovûno. Ponûkud podivné

bylo, kdyÏ kulhav˘ stafiec s ová-

zanou rukou vodil své prÛvodce

po okolí rychty a nûco hledali,

nahlíÏeli do rÛzn˘ch skulin ve

skále u kostela, hrabali u nûkte-

r˘ch stromÛ. Pak najednou „snad

‰lakem jsa sraÏen“ stafiec ulehl

a umíral. Pfiivolan˘ knûz jej vy-

zpovídal a fiíkalo se, Ïe jedna dû-

veãka poslouchala za dvefimi

a mûla b˘t fieã o tom pfied mnoha

desetiletími ztraceném soudku

s penûzi. Neznám˘ stafiec byl ten

ze ‰atlavy uprchl˘ voják a pfied

smrtí chtûl sv˘m synÛm ukázat,

kde mají hledat v r. 1758 ukryté

peníze. Îel, nic nena‰li a dodnes

ani dal‰í hledaãi.

PS: KdyÏ se obãas podívám na

prÛvlaãnou barokní mfiíÏ ze ‰atla-

vy, která byla vytaÏena z hroma-

dy statkáfiského ‰rotu a teì chrání

mé dfievo na topení, jako bych na

ní vidûl tmavé skvrny po krvi 

z r. 1758. Jaroslav Chytil
Okály na místû lomnické rychty, moÏné místo ukrytí pokladu z r. 1758

Fota: archiv Jaroslava Chytila
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Ve stfiedu 8. dubna 2009 podepsali
zástupci spoleãností Robert Bosch,
·koda Auto a Scania CZ smlouvy
o spolupráci s reprezentanty 14 kra-
jÛ a stejného poãtu vybran˘ch kraj-
sk˘ch ‰kol. Moravskoslezsk˘ kraj
zastoupila námûstkynû hejtmana pro
‰kolství, sport a tûlov˘chovu Vûra
Palková.
„Dohody zaji‰Èují ‰kolám pfiísun
nejnovûj‰ích informací z oboru
autoopravárenství, které pro‰ko-
lení lektofii mohou ihned apliko-
vat nejen ve sv˘ch ‰kolách, ale
zároveÀ pfiesunou tyto vûdomosti
i na dal‰í odborné ‰koly ve sv˘ch
regionech,“ informovala ná-

mûstkynû Vûra Palková.

Úspû‰n˘ projekt byl v âeské re-

publice spu‰tûn poprvé v roce

2005 jako v druhé zemi po Nû-

mecku. V první vlnû tak Bosch

a ·KODAAUTO bûhem tfií let na

vlastní náklady pro‰kolily celkem

1618 pedagogÛ v ‰esti základních

tématech. PrÛbûÏn˘mi ‰koleními

na nejmodernûj‰ích pfiístrojích re-

aguje projekt na velmi rychl˘ v˘-

voj techniky v automobilovém

prÛmyslu. Do autoservisÛ odchá-

zejí vûdomostmi podstatnû lépe

vybavení technici, ktefií se mohou

velmi rychle zapracovat. Do dru-

hé vlny pfiistoupila firma Scania,

která vhodnû doplÀuje ‰kolení

o témata zamûfiená na nákladní

automobily.

Prvním krokem byl nezbytn˘

podpis smlouvy tfii zúãastnûn˘ch

firem s Ministerstvem ‰kolství,

mládeÏe a tûlov˘chovy âR na

konci loÀského roku. Dal‰ím

krokem je pfienos novû nabyt˘ch

poznatkÛ v rámci projektu do re-

gionÛ. V této fázi se do projektu

zapojují jednotlivé kraje âR,

které se tak po firmách Robert

Bosch, ·koda Auto a Scania CZ,

po Ministerstvu ‰kolství, mláde-

Ïe a tûlov˘chovy âR a vybra-

n˘ch odborn˘ch ‰kolách stanou

dal‰ím aktivním partnerem

Evropského projektu koordino-

vaného vzdûlávání pedagogic-

k˘ch pracovníkÛ II. Tím se napl-

ní hlavní cíl – plo‰né zv˘‰ení

kvality v˘uky v automobilov˘ch

oborech.

PrÛzkum mezi v‰emi pro‰kole-

n˘mi pedagogy, tedy i tûmi, ktefií

získali nenovûj‰í poznatky zpro-

stfiedkovanû díky pedagogÛm

z pilotních ‰kol, ukázal, Ïe uve-

den˘ projekt je úspû‰n˘. První

bûh byl dokonce hodnocen uãite-

li jako dosud nejlep‰í autoopra-

várenská odborná ‰kola pro vy-

uãující odborn˘ch pfiedmûtÛ

a praktické v˘uky, a to vãetnû

poskytnutí v˘ukov˘ch materiálÛ.

·árka Vlãková,
tisková mluvãí MSK

·koly  budou mít nejnovûj‰í  informace z oboru autoopravárenství

Jarní námluvy v Zoo Ostrava
Jarní období je mezi mnoha druhy zvífiat ve

znamení zahájení rozmnoÏovacího cyklu, ke

kterému neodmyslitelnû patfií namlouvání.

To je obvykle spojeno s typick˘m chováním

zvífiat – nejrÛznûj‰ími hlasov˘mi projevy,

speciálními pohybov˘mi kreacemi a podob-

nû. Také u nûkter˘ch zvífiat chovan˘ch v os-

travské zoologické zahradû je moÏné v sou-

ãasné dobû námluvy pozorovat. Hned na za-

ãátku prohlídkové trasy jsou to jefiábi, ktefií

jsou známí sv˘mi tzv. svatebními tanci.

JelikoÏ tito ptáci uzavírají páry na cel˘ Ïivot,

tanec slouÏí k udrÏování jejich svazku. Ptáci

se pfii nich vzájemnû uklánûjí, rozevírají

kfiídla a poskakují. Pfiitom se ãasto oz˘vají

troubením. 

V Zoo Ostrava jsou chováni jefiábi bûlo‰íjí

(Grus vipio), dorÛstající do v˘‰ky aÏ 125 cm,

s rozpûtím kfiídel okolo 2 m. Ob˘vají severo-

v˘chodní Mongolsko, severov˘chodní âínu

a jihov˘chod Ruska. Na zimu se pak stûhují

do severního Japonska, âíny a Koreje.

Hnízdí na zemi v mokfiadech a na mokr˘ch

loukách v fiíãních údolích a na okrajích jezer.

Hnízdo je tvofieno hromadou rostlinného ma-

teriálu a staví je oba rodiãe. Samice do nûj

klade 2 – 3 vejce. Oba se pak stfiídají v seze-

ní na vejcích. Po vylíhnutí oba pfiiná‰ejí po-

tomkÛm potravu a peãují o nû. Mláìata brzy

po narození dovedou bûhat, rychle rostou

a vzlétají jiÏ ve 3 mûsících. 

Jefiáb bûlo‰íjí je zafiazen v âervené knize

ohroÏen˘ch druhÛ, v kategorii zraniteln˘

(Vulnerable), poãetnost populace ve volné

pfiírodû se odhaduje na 5000 jedincÛ. Trpí

ztrátou vhodn˘ch hnízdi‰È v dÛsledku vysu-

‰ování mokfiadÛ. V Zoo Ostrava je chován od

r. 2007. 

V uplynul˘ch dnech zaãalo s namlouváním

také hejno plameÀákÛ kubánsk˘ch. Plame-

Àáci patfií ke spoleãensk˘m tvorÛm Ïijícím

v poãetn˘ch koloniích. I námluvy tûchto ptá-

kÛ probíhají hromadnû a jedná se v podstatû

o jak˘si synchronizovan˘ „tanec“ celého

hejna. Ptáci se drÏí pospolu a se vztyãenou

hlavou se jednotnû otáãejí doprava a doleva.

MoÏná právû od plameÀákÛ se lidé nechali

inspirovat, a tak vznikl temperamentní ‰pa-

nûlsk˘ tanec, kter˘ nese stejné jméno jako

‰panûlsk˘ v˘raz pro plameÀáka – flamenco.  

Hnízda si plameÀáci stavûjí na zemi v blíz-

kosti vodních nádrÏí, a to pomûrnû blízko se-

be (na 1 m2 se nachází aÏ pût hnízd). Staveb-

ním materiálem je bahno. Hnízda mají tvar

komol˘ch kuÏelÛ, vysok˘ch zhruba 30 – 40 cm.

Samiãka do dÛlku nahofie sná‰í zpravidla

jedno bílé vajíãko. Stfiídavû je zahfiívají oba

rodiãe okolo 30 dnÛ. Mláìata se v zoo zaãí-

nají líhnout bûhem ãervna a ãervence. Po vy-

líhnutí jsou pokryta ‰edobíl˘m prachov˘m

pefiím a mají rovn˘ zobáãek. Po dobu asi tfií

t˘dnÛ je rodiãe krmí speciálním rosolovit˘m

v˘mû‰kem ze zaÏívacího ústrojí (podobnû

jako holubi). Poté zaãínají pfiijímat potravu

dospûl˘ch. 

Zoo Ostrava chová plameÀáky kubánské od

roku 1979 a za tuto dobu se zde podafiilo od-

chovat celkem 24 mláìat.

·árka Bartáková, Zoo OstravaJefiáb bûlo‰íjí Fota: Pavel Vlãek

PlameÀáci

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

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

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

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

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji  MIMO¤ÁDNù
od 11. 5. 2009

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 30. 4. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

9/2009

Mladé tygfií sleãny se pfiestûhovaly
do v˘bûhu svého otce

Zoo Ostrava vyhla‰uje
fotografickou soutûÏ

Dnes se dvûma tygfiím samiãkám narozen˘m 4. ãervna loÀského roku

a samozfiejmû i jejich mámû otevfiela dvífika do sousedního v˘bûhu,

kter˘ patfií jejich otci. Samec Xeron je od konce prosince na námlu-

vách v Zoo Zlín a pobude tam pravdûpodobnû aÏ do konce roku. Ne

Ïe by byl Xeron ‰patn˘m otcem, ale o mláìata tygrÛ ussurijsk˘ch se

jako u vût‰iny ostatních koãkovit˘ch ‰elem stará v˘hradnû samice,

takÏe i kdyby zÛstal u nás, byl by od samice s mláìaty oddûlen.

OdrÛstajícím mláìatÛm se tak roz‰ífiil prostor pro skotaãení. 

Tygfii ussurij‰tí, patfiící mezi ohroÏená zvífiata, jsou v Evropû zafiazeni

do tzv. Evropsk˘ch zá-

chrann˘ch programÛ

(EEP). Chov jednotli-

v˘ch druhÛ fiídí koor-

dinátor – odborník

z nûkteré evropské zoo,

kter˘ má mj. na staros-

ti i pfiesuny zvífiat ke

geneticky vhodn˘m

partnerÛm, které se

v tûchto pfiípadech 

uskuteãÀují zdarma.

Proto tedy Xeron na ãas

odcestoval k jiné samici

a proto také mladé sa-

miãky, aÏ dorostou, po-

putují do jin˘ch zoolo-

gick˘ch zahrad k dal-

‰ím partnerÛm.

·árka Bartáková,
Zoo Ostrava 

Zapojte se do soutûÏe o nejlep‰í fotografii a získejte digitální zrcadlov-

ku Nikon a dal‰í ceny! Jste kreativní a rádi fotografujete zvífiata? Pokud

ano, je leto‰ní fotografická soutûÏ urãena právû vám. Ve spolupráci se

spoleãností Foto Morava Kopfiivnice vyhla‰ujeme soutûÏ o nejlep‰í zví-

fiecí fotografii s doprovodn˘m textem – neboli „Moje zvífiecí osobnost

ze Zoo Ostrava“. SoutûÏit mohou malí i velcí fotografové aÏ do 31. ãer-

vence 2009. 

SoutûÏ je rozdûlena na dvû kategorie - pro dûti do 15 let a pro v‰echny

ostatní nad 15 let. Nejzajímavûj‰í dílo v kategorii nad 15 let odmûníme

digitální zrcadlovkou Nikon, kterou do soutûÏe vûnovala spoleãnost

Foto Morava Kopfiivnice. Na ceny se mohou tû‰it také dûti a svou cenu

získají rovnûÏ internetoví vítûzové, které zvolí náv‰tûvníci na‰eho we-

bu po uzávûrce soutûÏe. V‰echna zaslaná díla budeme na stránkách po-

stupnû zvefiejÀovat. 

Ve‰keré dal‰í informace k soutûÏi vãetnû pravidel najdete na na‰ich we-

bov˘ch stránkách v sekci FOTO SOUTùÎ 2009. 

Tû‰íme se na va‰e fotografie a v‰echny vás srdeãnû zveme k úãasti

v soutûÏi! Monika Ondru‰ová, asistentka fieditele, Zoo Ostrava

Foto: P. Vlãek
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Sport

DÛm zdraví (poliklinika) - 3. patro

Renata Talíková

Tel.: 724 992 525

Iva Halabicová

Tel.: 731 328 068

Bar club UBar club U IndiánaIndiána
(B˘valá vinárna ·afáfi)(B˘valá vinárna ·afáfi)
tfiída HrdinÛ 27tfiída HrdinÛ 27
vvásvás srdeãnûsrdeãnû zvezve
kk novûnovû otevfienémuotevfienému sázkovémusázkovému termináluterminálu

Synottip!Synottip!
VenkovníVenkovní posezení,posezení, TV,TV, kuleãník,kuleãník, ‰ipky,‰ipky, jukebox;jukebox;
OtevfienoOtevfieno dennûdennû odod 1414 hodinhodin

P¤IJëTE SI VSADIT NA RP¤IJëTE SI VSADIT NA R¯MA¤OV DIVIZE E!¯MA¤OV DIVIZE E!
SYNOTTIP JE ZDE!SYNOTTIP JE ZDE!

¤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

CC HH CC EE TT EE ZZ MM ùù NN II TT ÚÚ ââ EE SS NN EE BB OO BB AA RR VV UU ??
PP ¤¤ II JJ ëëTT EE KK NN ÁÁ MM DD OO SS AA LLOO NN UU KK RR ÁÁ SS YY

MMÁÁMMEE DDOOBBRRÉÉ CCEENNYY
AA TTùù··ÍÍMMEE SSEE NNAA VVAA··II NNÁÁVV··TTùùVVUU!!
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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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