
vyšlo 11. 5. 2009čís lo  9 /2009 cena 15 Kč

Za dinosaury na novou v˘stavu 
do mûstského muzea

Europoslankynû Vûra Flasarová 
nav‰tívila R˘mafiov 

Do boje s nepofiádkem vyrazili v rámci 
Dne Zemû Ïáci II. stupnû Z· Bfiidliãná

Se starostou o úspû‰n˘ch i neúspû‰n˘ch
dotacích mûsta 

Úãastníci R˘mafiovského desetiboje mají 
za sebou dal‰í dvû disciplíny

ročník XI .

JARO JE VE STRÁNSKÉM V PLNÉM ROZPUKU
NA SNÍMKU REDAKCE JE BYLINA ZBùHOVEC LESNÍ (AJUGA GENEVENSIS)
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Orientální sobota

Stfiedisko volného ãasu uspofiá-
dalo v sobotu dne 25. 4. jiÏ tfietí
pfiedstavení krouÏkÛ orientál-
ních tancÛ. PfiestoÏe se konalo
v mimofiádnû slunné sobotní 
odpoledne, nav‰tívilo je pfies 
200 divákÛ.
V pfiedstavení vystoupilo celé

osazenstvo krouÏkÛ v ‰iro-

kém vûkovém rozpûtí: od dí-

venek nejútlej‰ího vûku po

zralé Ïeny v plném rozkvûtu

sil. Toto rozvrstvení pak rov-

nûÏ kopíroval program celé

akce. Jednotící linkou pfied-

stavení byl pfiíbûh o putování

malé volavky za rajskou za-

hradou; jednotlivá taneãní

ãísla pak pfiedstavují zastávky

na této cestû. Na úvod jsme

mohli sledovat spoleãné vy-

stoupení mal˘ch i velk˘ch

v pomalém rytmu, zalité zla-

tav˘m svûtlem. Dojem ze

slibného zaãátku byl podpo-

fien neménû kvalitním pokra-

ãováním, aÈ uÏ to bylo pfied-

stavení nejmlad‰ích ãlenek

samotn˘ch, spoleãn˘ tanec

tûch odrostlej‰ích a dospûl˘ch

v lehkém, ãerstvém tempu,

které diváky pfiímo strhlo, ãi

vystoupení taneãnic gymna-

ziálního vûku podbarvené

mûkkou melodií indického

muzikálu. Skvûl˘ závûr celé

akce pak pfiedstavovalo vy-

stoupení nejstar‰ích úãastnic

kurzu v fiízném rytmu salsy.

Toto pfiedstavení tedy pÛsobí

jako poãin velmi pfiíjemn˘.

Rozhodnû je tfieba podûkovat

organizátorÛm za bezchybné

zaji‰tûní akce, stejnû jako 

úãinkujícím za jejich um i od-

vahu. Vystoupení bylo jistû

skvûl˘m záÏitkem jak pro 

obecenstvo, z nûjÏ mnozí mû-

li moÏnost sledovat na jevi‰ti

zhodnocení tvrdé práce sv˘ch

blízk˘ch, tak pro taneãnice

samé, pro nûÏ jsou krouÏky

i vystoupení vítan˘m zpestfie-

ním kaÏdodenního Ïivota.

„Tanec jim dodává sebevûdo-
mí, jsou kouzelné, jsou jiné,
neÏ kdyÏ je potkáte na ulici
s ta‰kami,“ poznamenává

k tomu vedoucí krouÏkÛ paní

Helena Tesafiová. „Témûfi
z kaÏdé Ïeny mÛÏe b˘t orien-
tální taneãnice,“ dodává.

Pfiejeme tedy na‰im taneãni-

cím dal‰í úspûchy v krouÏ-

cích, na pfiedstaveních i v sou-

tûÏích. JaPo
Fota: archiv SVâ R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na v˘stavu

Po stopách dinosaurÛ
Souãasná v˘stava „Po stopách

dinosaurÛ“ je jen ãást celého pro-

jektu kulturní spolupráce „Ná-

vrat star˘ch ãasÛ“. V ãervnu se R˘-

mafiov bude prezentovat v Ozim-

ku a v prosinci leto‰ního roku se

mÛÏeme v r˘mafiovském muzeu

tû‰it na vánoãní v˘stavu „Od ad-

ventu po Tfii krále“, také za úãas-

ti polského partnera a prezentace

polsk˘ch vánoãních tradic a zvy-

kÛ.

My‰lenka spoleãn˘ch kulturních

akcí vznikla z nûkolikaleté spo-

lupráce R˘mafiova s polsk˘m

partnersk˘m mûstem Ozimek.

Zde bylo pfied pár lety objeveno

obrovské paleontologické nale-

zi‰tû, zachovalá kostra zcela no-

vého druhu dinosaura, a v místû

vznikl dne‰ní dinopark. V̆ stava

„Po stopách dinosaurÛ“ pfiedstaví

mimo jiné i v Ozimku objevené

druhy tûchto pravûk˘ch zvífiat.

V̆ stava je urãena pfiedev‰ím dû-

tem, které se záÏitkovou formou

seznámí s prací paleontologÛ

a objeví taje svûta dinosaurÛ.

V doprovodném programu si dû-

ti mohou odlít sádrového trilobi-

ta, vyhrabat z písku dinosaufií

kostru nebo sloÏit z dílkÛ dino-

saufií skelet.

Projekt je spolufinancován z pro-

stfiedkÛ Evropského fondu pro

regionální rozvoj v rámci Ope-

raãního programu pfieshraniãní

spolupráce âR - Polsko, a to

ãástkou 19 183 euro, která ãiní

85 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘-

dajÛ. Po stopách dinosaurÛ se

mÛÏete vydat jiÏ v sobotu 

2. kvûtna v 15 hodin v Mûst-

ském muzeu R˘mafiov, kde pro-

bûhne vernisáÏ v˘stavy. Ta pak

potrvá do 31. 05. 2009.  

Lenka Baborovská,
Mûstské muzeum R˘mafiov

Ve Stránském sbírali byliny
Kdo se právû na prvního máje nelíbal pod

rozkvetlou tfie‰ní ãi jabloní, neslavil svátek

práce nebo neupaloval na hektick˘ch akcích

ãarodûjnice, mûl moÏnost nav‰tívit místní

ãást R˘mafiova Stránské, kde pofiádalo ob-

ãanské sdruÏení Petra Schäfera naopak velmi

poetickou a témûfi relaxaãní tematickou vy-

cházku za poznáváním a tu i tam i sbûrem lé-

ãiv˘ch bylinek. PrÛvodci byli jiÏ tradiãnû

znalci této tajemné a na‰imi prapfiedky

v mnoha pfiípadech odzkou‰ené kvûteny,

manÏelé Dvofiáãkovi z Malé Morávky. 

A tak z nepfieberného mnoÏství právû ra‰í-

cích ãi zrovínka odkvetl˘ch bylin mohli ná-

v‰tûvníci nejen ochutnat napfiíklad ãesnek

medvûdí, ale také se dovûdûli mnoho zajíma-

v˘ch informací o ‰alvûji pfieslenité, proã se

Ïlutá tekutina z pryskyfiníku mÛÏe pouÏít

k odstranûní bradavic nebo proã právû vrch-

ní stonky mladiãké kopfiivy jsou na‰emu

zdraví nejprospû‰nûj‰í.

Padalo i mnoho zdraví prospû‰n˘ch bylinkáfi-

sk˘ch receptÛ a opravdu se nena‰el nikdo, kdo

by ze Stránského odcházel nespokojen. JiKo

PrÛvodci manÏelé Dvofiáãkovi



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2009

4

Aktuálnû z mûsta

Rada schválila pfiíspûvky ve v˘‰i témûfi 125 tisíc korun
Rada mûsta schválila na svém fiádném jednání

v pondûlí 20. dubna poskytnutí dotací v rámci

ProgramÛ pro podporu kulturních, spoleãen-

sk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû v cel-

kové v˘‰i 124 400 Kã. Îádost o dotaci mûly

moÏnost podat subjekty, které mají ve sv˘ch

stanovách jako jednu z hlavních ãinností pro-

vozování kulturních, spoleãensk˘ch a zájmo-

v˘ch ãinností. Termín pro podání pfiihlá‰ek byl

31. bfiezna 2009. Celkem bylo podáno 27 Ïá-

dostí, z toho sedm bylo v získání dotace ne-

úspû‰n˘ch. Komise doporuãila radû mûsta

schválit pfiíspûvky na projekty, které pfiinesou

uÏitek v‰em obãanÛm mûsta nebo budou mûs-

to propagovat, a naopak nevyhovût Ïádostem

o pfiíspûvek na projekty, které mají komerãní

charakter, jsou zamûfieny pouze na jednu sku-

pinu obyvatel (studenti jedné ‰koly, ãlenové

jedné organizace) nebo jejichÏ cílem je pofiíze-

ní majetku.

Radní dále schválili kromû v˘‰e uveden˘ch

pfiíspûvkÛ také ãástku 5000 Kã Základní 

organizaci âeského svazu vãelafiÛ v R˘ma-

fiovû na ãinnost organizace v roce 2008.

Rada mûsta schválila zprávy o hospodafiení

spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., Mûstské

sluÏby R˘mafiov, s. r. o., a Spojené lesy, s. r. o.,

za rok 2008. V‰echny tfii zprávy se zab˘vají

podrobn˘m hospodafiením a ekonomick˘mi

v˘sledky zmiÀovan˘ch spoleãností. JiKo

Dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje
Krajské zastupitelstvo na svém 

4. zasedání, dne 22. dubna

2009, schválilo poskytnutí fi-

nanãních prostfiedkÛ z dotaã-

ních programÛ, mezi nimiÏ byly

i v˘znamné ãástky pro mûsto

R˘mafiov.

Z dotaãního programu DSH 8 

- „Zvy‰ování pasivní bezpeã-

nosti na pozemních  komunika-

cích“ R˘mafiov získal na druhou

etapu projektu zvy‰ování bez-

peãnosti chodcÛ 840 000 Kã,

coÏ je 75 % celkov˘ch nákladÛ.

V rámci programu zv˘‰ení ab-

sorpãní kapacity obcí a mûst do

10 tisíc obyvatel byly schváleny

dotace na projekty Zateplení

‰kol v R˘mafiovû - ul. Národní

(ãástka 57 300 Kã), Zateplení

‰kol v R˘mafiovû - ul. 

1. máje (ãástka 131 900 Kã),

Revitalizaãní nádrÏ v R˘mafiovû

(ãástka 105 100 Kã), Odpadové

centrum R˘mafiov (ãástka 

351 400 Kã), Zateplení ‰kol

v R˘mafiovû - ul. Jelínkova

(ãástka 356 700 Kã) a zateplení

‰kol v R˘mafiovû - ul. Revoluãní

30 (ãástka 54 400 Kã) - celkem

tedy na‰e mûsto z tohoto dotaã-

ního titulu získalo 1 056 800 Kã.

Následnû po jednání KZ MSK

Regionální rada MSK schválila

v rámci 2. kola v˘zvy pro oblast

podpory 3.2 Subregionální

centra Regionálního operaãního

programu soudrÏnosti Morav-

skoslezsko dva z pûti projektÛ,

které byly podány mûstem

R˘mafiov. Mezi dvaceti úspû‰-

n˘mi projekty se na 11. místû 

umístila „Revitalizace ulice

Horní - R˘mafiov“ s dotací ve

v˘‰i 6 043 260 Kã a na 18. mís-

tû „Sportovnû - Kulturní areál

Zahrada Hedvy“ s dotací ve v˘-

‰i 36 604 158 Kã, coÏ je 92,5 %

celkov˘ch nákladÛ.

R˘mafiov tak získal z rozdûlova-

né ãástky 14 %, v rámci okresu

Bruntál uspûl ve dvou projek-

tech, zatímco Krnov a Vrbno

pod Pradûdem byli úspû‰ní

s jedním projektem.

Alokováno na 2. kolo v˘zvy by-

lo celkovû 400 milionÛ Kã, z to-

ho bylo rozdûleno celkem

296 600 293 Kã. Kraj‰tí zastu-

pitelé rozhodli, Ïe dal‰ích 

100 milionÛ Kã bude alokováno

do podzimní v˘zvy. Tato ãástka

by se mûla je‰tû nav˘‰it, ale v‰e

je zatím ve stadiu jednání.

Mûsto by proto mûlo rozhod-

nout o strategii, kterou zvolí do

podzimní v˘zvy.

Krajské zastupitelstvo také

schválilo dotace z rozpoãtu kra-

je z Programu obnovy kultur-

ních památek a památkovû

chránûn˘ch nemovitostí v Mo-

ravskoslezském kraji na rok

2009. Ing. Jaroslav Kala,
krajsk˘ zastupitel,

místostarosta

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj v leto‰ním roce opût podpofií vãelafie
Vãelafii v Moravskoslezském kraji
budou moci v leto‰ním roce Ïádat
o pfiíspûvek v rámci „Programu po-
skytování pfiíspûvkÛ na podporu
vãelafiství v Moravskoslezském
kraji pro rok 2009“. Program
schválili kraj‰tí zastupitelé na svém
posledním jednání. Pfiíspûvky mají
pomoci stabilizovat a následnû zv˘-
‰it stav vãelstev v regionu a budou
poskytovány jednotliv˘m vãelafiÛm
na pofiízení vãelstev a úlÛ. Zaãína-
jícím vãelafiÛm bude dále poskytnut
pfiíspûvek na pofiízení voskov˘ch
mezistûn a ochrann˘ch pomÛcek.
„Program byl v roce 2008 vyhlá-
‰en poprvé a byl velmi uvítán za-
ãínajícími vãelafii, pfiedãil dokon-
ce pÛvodní odhady v poãtu zájem-
cÛ o chov vãel a oslovil zejména
mladou generaci zaãínajících
chovatelÛ. Moravskoslezsk˘ kraj
tak v loÀském roce podpofiil vãe-
lafiství témûfi 800 000 korunami.
MoÏnost podpory zaãínajících
vãelafiÛ se tak jeví jako podpÛrn˘

systém za stavu, kdy vãelafiÛ a tím
i vãelstev ub˘vá a vãelafiské orga-
nizace tvofií ãlenská základna
s vysok˘m vûkov˘m prÛmûrem.
Podpora tohoto v˘znamného od-
vûtví je bezesporu pfiínosem stejnû
jako podpora ostatních zemûdûl-
sk˘ch oblastí,“ zdÛraznil 1. ná-

mûstek hejtmana pro oblast Ïivot-

ního prostfiedí Miroslav Novák

a dále uvedl: „Cílem dotací v le-
to‰ním roce je opût pfiedev‰ím mo-

tivace mlad˘ch zaãínajících cho-
vatelÛ a dále obnova vãelstev jako
následek plo‰n˘ch úhynÛ z dÛvo-
du onemocnûní, spojená s obmû-
nou zastaral˘ch typÛ úlÛ a vãelafi-
sk˘ch zafiízení. Dotace by tedy
mûly pomoci získat nové zájemce
za úãelem stabilizace vãelafiské
základny a poãtu vãelstev v na‰em
regionu. Pofiízení moderního vãe-
lafiského zafiízení a vãelstev není
levnou záleÏitostí a dotace v tom-

to smûru jistû splní svÛj úãel.“
Moravskoslezsk˘ kraj poskytuje

v leto‰ním roce dotaci zaãínajícím

vãelafiÛm ve v˘‰i 75 % a stávají-

cím vãelafiÛm ve v˘‰i 50 % proka-

zatelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ za-

placen˘ch v období od 1. led-

na 2009 do 15. ãervence 2009

vãetnû. Za zaãínajícího vãelafie je

pro úãely tohoto programu pova-

Ïována fyzická nebo právnická 

osoba, která vãelstvo nevlastnila

do 31. prosince 2008, ale ke dni

podání Ïádosti o poskytnutí pfiís-

pûvku vãelstvo vlastní. Îadatelé

mohou získat jednorázov˘ pfiíspû-

vek ve v˘‰i nejménû 3 000 korun,

vrchní hranicí je 25 000 korun. 

Îádost o poskytnutí pfiíspûvku

na podporu vãelafiství mohou

vãelafii podat u Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje, odbo-

ru Ïivotního prostfiedí a zemû-

dûlství do 15. ãervence 2009

vãetnû.  ·árka Vlãková,
tisková mluvãí
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Pár slov...  o svátku matek

S blíÏící se druhou kvûtnovou nedûlí se budou média rozpl˘vat nad
dÛleÏitostí matefiské péãe a lásky, fráze o nenahraditelné matefiské
náruãi a unaven˘ch rukou a oãích matky, která do noci za‰ívá dû-
ravé svr‰ky budou houstnout. Smutnou pravdou v‰ak je, Ïe na‰e
spoleãnost si matek neváÏí a vÛbec jim v jejich práci nepomáhá.
Média nám pfiedkládají za vzor celebrity, které se pfiedhánûjí v tom,
kdo dfiíve po porodu zaãne zpívat, natáãet televizní seriál nebo ãíst
zprávy. Trendem je povít dítko, vyfotit se s ním na titulní stranu ba-
revného magazínu a pak je pfiedat chÛvû. V rozhovoru s krásn˘mi
fotkami nûÏného dítka pak celebrita zmíní, jak je o dítû dobfie po-
staráno, jak by se z toho matefiského kolotoãe zbláznila, je to pfie-
ce na mozek, b˘t jenom doma s dûckem, a je nutno pokraãovat
v kariéfie a nezklamat diváky, ãtenáfie a posluchaãe, ktefií ji tolik mi-
lují. Pokud je celebritou manaÏerka, pak je to totéÏ - jen se neobû-
tuje kvÛli divákÛm, ãtenáfiÛm a posluchaãÛm, ale kvÛli obchodu se
zubní pastou, postfiikem proti komárÛm nebo limonádami, kter˘ by
bez její pfiítomnosti jistojistû zkolaboval.
Není uÏ ãas opustit budovatelské ãasy, kdy matka - údernice odlo-
Ïila dítû do jeslí a postavila se k soustruhu a smûle pfiekraãovala
plán o desítky procent ãi vyskoãila do traktoru a orala ‰iré rodné lá-
ny? Nechci volat Îeny, zpátky k plotnám!, ale mûli bychom mít 
úctu k Ïenám, které se alespoÀ na nûjak˘ ãas rozhodnou b˘t mat-
kami na pln˘ úvazek.
B˘t maminkou na matefiské dovolené je totiÏ nesmírná dfiina.
Dobrá matka musí b˘t manaÏerka, psycholoÏka, zdravotní sestra,
fiidiãka, vychovatelka, kuchafika, peãovatelka, pradlena, uklízeãka,
úãetní, správkynû vozového parku, fiemeslnice (instalatérka, natû-
raãka atd.), dekoratérka, ‰vadlena, zahradnice a mnoho dal‰ích pro-
fesí. NemÛÏete si vzít dovolenou, nemáte nárok na polední pfie-
stávku, nemÛÏete své úkoly pfiidûlit nûkomu jinému. KaÏdá, která
mûla moÏnost srovnávat, potvrdí, Ïe organizace dvoudenní mezi-
národní konference pro sto úãastníkÛ je snadná jako pefiíãko ve
srovnání organizací rodinného víkendu se dvûma dûtmi
v Orlick˘ch horách, kdyÏ pr‰í, ukradli vám kola a jedno dítû zaãa-
lo bolet ucho.
A spoleãenská prestiÏ? Zatímco b˘t doma s dítkem pár t˘dnÛ 
a utíkat do práce je spoleãensky pfiijatelné, neboÈ bystr˘ mozek ne-
smí zahálet, zkuste pfied neznám˘mi lidmi fiíci, Ïe jste Ïena v do-
mácnosti. OkamÏitû vás zhodnotí jako hloupou a línou Ïenskou,
protoÏe jiná by pfiece spûchala do práce...
Mám ve své rodinû jen jednu takovou odváÏnou Ïenu. Jmenuje se
pfiíznaãnû - Eva. Ona i její manÏel Tomá‰ jsou vzdûlaní a intelige-
ntní lidé, Tomá‰ vybudoval vlastní softwarovou firmu. Díky tomu
mÛÏe jejich rodina ãítat pût potomkÛ a honosit se maminkou v do-
mácnosti. Kromû provozu rodiny a zájmov˘ch aktivit v‰ech dûtí
stihne Eva zaji‰Èovat také v‰echny rodinné oslavy a setkání - a kdyÏ
nedávno stavûli nov˘ dÛm, kam by se v‰ichni ve‰li, pamatovali i na
pokoje pro oboje rodiãe.
Pokud se nad sebou nezamyslíme, budeme mít neveselé vyhlídky.
To, co teì dáváme sv˘m dûtem, pak ony vrátí nám. KdyÏ kvÛli ka-
riéfie nebudeme mít ãas postarat se o své dûti, nebudou pak ony
kvÛli kariéfie mít ãas postarat se o nás, aÏ to budeme potfiebovat.
A tak jako se na‰e dûti scházely v jeslích a ‰kolkách, sejdeme se my
v domovech dÛchodcÛ. ona

V tomto ãísle najdete

Diakonie ãeského ãerveného kfiíÏe se rozhodla zpfiíjemnit seniorkám

na‰eho mûsta Den matek, a uspofiádala pro nû proto 5. kvûtna zábav-

n˘ program v sále Stfiediska volného ãasu v budovû Základní umû-

lecké ‰koly na Divadelní ulici. Starosta mûsta pfii této pfiíleÏitosti dÛ-

chodkynû pfiivítal a podûkoval jim za v‰e, co jako matky i babiãky 

udûlaly pro své dûti, vnuky, mûsto i celou spoleãnost. KaÏdá rovnûÏ

obdrÏela kytiãku. Hlavní program zaãal krátce nato vystoupením dí-

vek z matefiské ‰koly, které si pfiipravily pásmo básní i písní s téma-

tem matky a babiãky. Následoval klavírní koncert ÏákÛ ZU·. Ti, aã

vesmûs velmi mladí, pfiekvapili technickou nároãností skladeb i jis-

totou provedení. Vynikla zejména Hana Lounová s Chopinov˘m

Nokturnem, které tak pfiedstavovalo skvûlou teãku za pûkn˘m pro-

gramem. Poté se jiÏ starosta s Ïenami rozlouãil a následovala volná

zábava doprovázená hudební skupinou Profil pana Miroslava

Kováãe. JaPo
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Téma vydání

MùSTO A ÚSPù·NOST V DOTACÍCH
Mûsto obdrÏelo dotaci na investiãní akce „Revitalizace ulice Horní“

a „Sportovnû - kulturní areál Zahrada Hedvy“

Dne 22. 4. jsme se po dlouhém oãekávání dovûdûli v˘sledky

hodnocení Ïádostí mûsta o dotace na projekty „Revitalizace u-

lice Horní v R˘mafiovû“ a „Sportovnû - kulturní areál Zahrada

Hedvy“. Termín odevzdání Ïádostí byl 5. 12. 2008. První

z projektÛ fie‰í oblast mûsta vymezenou ulicemi Horní - tfi.

HrdinÛ a schodi‰tû spojující ul. Revoluãní - tfi. HrdinÛ. Tento

prostor by se mûl v ãasovém horizontu pfiibliÏnû jednoho roku

podstatnû zmûnit. Vzniknou tu nové chodníky a stezky, odpo-

ãívadla, parková v˘sadba, probûhne rekonstrukce stávajících

komunikací, vefiejného osvûtlení, vzniknou kamenná pole atd.

V bytovém domû

Horní 4 budou vymûnûna okna a instalováno elektrické vytá-

pûní, v souvislosti s tím budou zru‰eny i nevábnû vyhlíÏející

boudy a „zákoutí“. V pfií‰tím roce by pak mûla následovat no-

vá fasáda. Pravá strana pfiíjezdu na námûstí by proto v bu-

doucnu jiÏ nemûla mûsto hyzdit. Celková schválená maximál-

ní v˘‰e dotace je 6 043 000 Kã, to je 92,5 % oãekávan˘ch ná-

kladÛ investice.

Druhou úspû‰nou Ïádostí byla v˘stavba „Sportovnû - kultur-

ního areálu Zahrada Hedvy“. Ta obsahuje v˘stavbu zokruho-

vané inline stezky, nové vefiejné osvûtlení, rozvody vody pro

umûlé zasnûÏování, novou budovu se zázemím pro lyÏafie,

Neúspû‰né Ïádosti mûsta o dotaci - „Rekonstrukce nám. Míru“,
„Revitalizace sídli‰tû Dukelská“ a „Rekonstrukce SVâ“

Ve stejné v˘zvû jsme pfiihlásili

dal‰í Ïádosti o dotaci na dlouho

pfiipravované investiãní akce

„Rekonstrukce nám. Míru“,

„Revitalizace sídli‰tû Dukelská“

a „Rekonstrukce stfiediska vol-

ného ãasu“. V‰echny tfii byly bo-

huÏel neúspû‰né, a to pravdûpo-

dobnû z toho dÛvodu, Ïe vnitfiní

pravidla a kritéria pro vyhodno-

cování Ïádostí tohoto typu jsou

velmi pfiísná, pfiedev‰ím z pohle-

du v˘‰e nákladÛ nutn˘ch pro re-

konstrukce vefiejn˘ch ploch

a budov. Jejich celkové náklady

jsou 60, 78 a 25 miliónÛ korun,

a tak pfiísná hodnotící pravidla

spoleãnû s celkovû nízkou alo-

kovanou ãástkou posunula na‰e

Ïádosti pod rovinu tûch úspû‰-

n˘ch. Je otázkou, nakolik bylo

reálné oãekávat úspûch v‰ech

pûti podan˘ch Ïádostí, protoÏe

by tak v pfiípadû stoprocentní 

úspû‰nosti bylo jen pro na‰e

mûsto schváleno sedmdesát pro-

cent ãástky pfiipadající na cel˘

kraj. Vzhledem k nastavení hod-

notících kriterií nepfiející vût‰ím

a nároãnûj‰ím projektÛm nebyl

doporuãen k dotaci ani Ïádn˘

obdobn˘ projekt jiného Ïadatele.

KaÏdopádnû musíme do dal‰ího

kola zvolit jinou strategii, napfií-

klad sníÏit v˘‰i poÏadované do-

tace ãi projekty rozdûlit do nûko-

lika dotaãních titulÛ (zvlá‰È fie‰it

zateplení domu kultury, ãást síd-

li‰tû Dukelská fie‰it z programu

regenerace brownfields ãi sídel-

ní zelenû). Nadále vûfiím, Ïe za-

stupitelé zvolí správn˘ postup

a budeme úspû‰ní. Jen pfiipomí-

nám, Ïe napfi. v pfiípadû v˘stavby

umûlé ledové plochy (kluzi‰tû)

jsme byli úspû‰ní aÏ v pfiípa-

dû páté Ïádosti. Dnes je ale té-

mûfi jisté, Ïe Ïádná ze v‰ech tfií

jmenovan˘ch akcí nebude zahá-

jena v leto‰ním roce. 

starosta mûsta
Ing. Petr Klouda

parkovi‰tû, zpevnûné plochy pro pódium,

sporty, odpoãinek a vhodnou kulturní pro-

dukci atd. Nov˘ areál naváÏe na jiÏ vybudo-

vaná hfii‰tû v blízkosti koupali‰tû. Do úprav je

zakomponováno jezírko a jeho okolí a také

b˘valá zahrádkáfiská osada. Celková nejv˘‰e

moÏná dotace je 36 604 000 Kã, coÏ rovnûÏ

pfiedstavuje 92,5 % pfiedpokládan˘ch nákla-

dÛ.

Zb˘vá doplnit, Ïe obû Ïádosti byly podány do

v˘zvy z ROPu MSK (regionálního operaãní-

ho programu na‰eho kraje). Celková rozdûlo-

vaná v˘‰e dotace pro kraj ãinila 296 mil. Kã

a na‰e mûsto získalo 42,6 mil. Kã, tj. 14,4 %

celkové ãástky alokované v této v˘zvû.
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Jedna paní povídala

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ

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

vají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou

podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny.

Rubrika by mûla slouÏit tomu, aby byly pro-

blémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu

otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnû-

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

Budeme pracovat pouze s anonymy, které bu-

dou slu‰né, neuráÏející, nevulgární, nebudou

poru‰ovat tiskov˘ zákon a budou v souladu

se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpra-

covávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompetentními

a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány

prostfiednictvím e-mailu: rymhor@seznam.cz

nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do

schránky redakce u vchodu do Stfiediska vol-

ného ãasu.

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

Mûstské divadlo se promûní na sportovní halu?
K napsání tohoto pfiíspûvku mû

nutí stávající situace na‰eho

mûstského divadla. Jako ãlen 

ochotnického souboru Pradiva-

dlo jsem se rozhodl po konzulta-

ci s dal‰ími ãleny i spoluobãany

vyvolat na téma pfiestavby diva-

dla ‰ir‰í diskuzi a nabídnout jiné

fie‰ení, neÏ které nám nabídli na

svém posledním zasedání na‰i

zastupitelé ve ãtvrtek 5. února.

Vûfiím, Ïe se na‰e snaha setká

u na‰ich spoluobãanÛ s podpo-

rou, kterou mohou vyjádfiit pod-

pisem pod otevfien˘ dopis Mûst-

skému úfiadu R˘mafiov.

Budova b˘valého kina je podle

zastupitelstva vyuÏívána jiÏ

„jen“ k divadelním pfiedstave-

ním a vystoupením ‰kol na spo-

leãensk˘ch akademiích, a proto

tuto budovu pfiestaví mûsto na

halu pro sportovní úãely. Ve zdÛ-

vodnûní, které zastupitelÛm

pfiedloÏil starosta mûsta Petr

Klouda, se hovofií o tom, Ïe 

v ideálním pfiípadû by pfiestavba

budovy kina mûla ãasovû kores-

pondovat s ukonãením rekon-

strukce Stfiediska volného ãasu,

aby se pfiedstavení divadel, r˘-

mafiovsk˘ch ochotníkÛ a vystou-

pení ‰kol mohla pofiádat v no-

v˘ch podmínkách. „Ale i v pfií-
padû, Ïe se nepodafií získat dota-
ci na rekonstrukci SVâ, navrhuji
nezávisle pokraãovat na pfiestav-
bû budovy kina. Je pfiedev‰ím
‰koda budovu nevyuÏívat,“ ob-

hajoval své zdÛvodnûní ve zprá-

vû starosta Petr Klouda.

Toto tvrzení mÛÏe b˘t samozfiej-

mû dobfie mínûné a není dÛvod

nevûfiit dobrému úmyslu pana

starosty. Jak uÏ dnes víme, zmí-

nûné dotace se mûstu získat ne-

podafiilo. Dobrá víra a pouhá tvr-

zení nedávají nám obãanÛm pra-

Ïádné záruky, Ïe se tyto velkory-

sé plány uskuteãní v dohledné

dobû. Horizont samotné realiza-

ce se pfii nezískání dotací posou-

vá do daleké budoucnosti.

Jde nám pfiedev‰ím o to, zacho-

vat nám, obãanÛm mûsta R˘ma-

fiova, na‰i tradiãní ,,kapliãku“,

tedy divadlo s jeho osobit˘m ge-

niem loci, uÏ pro mnohaletou

tradici a z úcty k mnoha genera-

cím ochotníkÛ, ktefií tady pÛso-

bili. Chtûli bychom na‰emu di-

vadlu vrátit jeho historick˘

vzhled a postupnû je modernizo-

vat pro souãasné potfieby. 

Nenechme se pfiipravit o záÏitky

z divadelních pfiedstavení hostu-

jících profesionálních scén

i na‰ich ochotníkÛ nebo ‰kolních

akademií. Na‰í snahou bude pfie-

klenout tyto stávající problémy

a pfiedat na‰e divadlo v jeho no-

vé, dÛstojnûj‰í podobû dal‰ím

generacím.

Rozlouãit se s tradicí a místo

spoleãensk˘ch ‰atÛ si v tradiãní

budovû divadla obléci trikoty, te-

nisky a vyrazit na bowling nebo

squash ãi zápas v odbíjené v nás

pÛsobí jako v˘smûch kulturnímu

dûní v na‰em mûstû. Nemáme sa-

mozfiejmû nic proti sportu a spor-

tovnímu vyÏití, zcela jistû se

v‰ak v R˘mafiovû najdou i jiné

prostory pro realizaci sportu, ne-

ní nutné pro tento úãel znehod-

notit historickou budovu divadla.

Vûfiíme, Ïe celá fiada na‰ich spor-

tovcÛ má na vûc podobn˘ názor

a je jen na ‰ikovnosti právû na-

‰ich zastupitelÛ fie‰it „trvalou

hrozbu“ pro mnoho sportovních

sdruÏení a klubÛ - uzavfiení tû-

locviãny na Hornomûstské ulici.

Je opût na pfiedstavitelích mûsta,

jak se dohodnou se spoleãností

Hedva, a. s., která je majitelem

tohoto objektu. Zdali stávající

nájem tûlocviãny vypoví a pro-

najme ji pro komerãní vyuÏití, je

otázka dohody. Jsem pevnû pfie-

svûdãen, Ïe tady nelze argumen-

tovat tvrzením, Ïe kluby nebu-

dou moci konkurovat - kdo jin˘

by asi tûlocviãnu vyuÏil? VáÏ-

n˘m dÛvodem, proã tento zámûr

realizovat a zafiadit jej do Inte-

grovaného dokumentu mûsta

s nejvy‰‰í prioritou, je podle sta-

rosty hrozba vyãerpání dotací

z Regionálního operaãního pro-

gramu a prome‰kání tematicky

vhodn˘ch v˘zev.

To samozfiejmû dává smysl, ale

je to zase pro nás divadelníky vy-

ráÏení klínu klínem, a to není ni-

kdy zrovna nejvhodnûj‰í fie‰ení.

Skloubit obojí dohromady nelze,

ledaÏe bychom napfiíklad po 

utkání v nohejbale se sportovci

ruku v ruce na hfii‰tû nainstalova-

li reflektory a odehráli nûkolik

pfiedstavení nebo koncertÛ, poté

zase nûkolik sportovních zápasÛ.

Co vy na to, obãané mûsta

R˘mafiova? Nebylo snad uÏ dost

podobn˘ch ukvapen˘ch, nelo-

gick˘ch jednání ze strany na‰ich

radních a zastupitelÛ? Nemûli by

o osudu historického skvostu, ja-

k˘m bezpochyby r˘mafiovsk˘

stánek kultury - mûstské divadlo

je, rozhodovat obãané tohoto

mûsta? Proto pfiipravují ãlenové

severského Pradivadla spoleãnû

se v‰emi, kter˘m osud budovy

mûstského divadla není lhostej-

n˘, petici za zachování a rekon-

strukci budovy do pÛvodní podo-

by divadla pro budoucí pokolení.

Podpisové archy najdete na
tûchto místech: knihkupectví

Jarmily La‰tuvkové, drogerie

Teta na námûstí Míru, prodejna

nábytku Eduarda Ichy, lékárna

Avion, Shop tabák, prodejna PC

- M. Ihnát a J. El‰ík. 

Za severské Pradivadlo
Ladislav ·ín

odpovûì starosty

Jako zastupitelé mûsta nadále vyvíjíme úsilí

o rekonstrukci kina s cílem nalézt pro tuto

v˘znamnou budovu opût co nej‰ir‰í vyuÏití.

Pfiipomínám, Ïe kino jiÏ nepromítá od pro-

since loÀského roku a v budovû jsou roãnû

asi ãtyfii divadelní pfiedstavení a dvû aÏ tfii ce-

lo‰kolské akademie. Naproti tomu mûlo re-

konstruované SVâ prostfiedí divadla snadno

a dÛstojnû nahradit. Sled krokÛ byl plánován

tak, Ïe probûhne rekonstrukce SVâ a násled-

nû kina, a tak se oba kulturní stánky zastou-

pí. Nyní je stav takov˘, Ïe rekonstrukce SVâ

je plnû projektovû pfiipravena, ale bude mu-

set „poãkat“ na novou vhodnou v˘zvu pfií-

slu‰ného dotaãního titulu, pfiípadnû bude re-

konstrukce provádûna etapovitû. V pfiípadû

kina existuje zatím jen první návrh - studie,

a teprve po kladném rozhodnutí zastupitelÛ

mûsta bude následovat zhotovení celé pro-

jektové dokumentace s následnou Ïádostí

o dotaci na její spolufinancování. Myslím, Ïe

uveden˘ sled zámûrÛ lze dodrÏet a obû re-

konstrukce takto postupnû realizovat. Navíc

v‰echny etapy, které uvádím, jsou ãasovû

S P O RT O V N Í H A L A
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velmi nároãné. Podstatné je totiÏ to, Ïe „ev-

ropské peníze“ budou v roce 2013 konãit

a nám by se v pfiípadû otálení mohlo stát, Ïe

nebude rekonstruováno ani SVâ, ani kino.

Proto bych se u zastupitelÛ mûsta pfiimluvil

spí‰e o to, abychom obû stavby vzájemnû ãa-

sovû pfiíli‰ nepodmiÀovali a nesvazovali.

Pfiitom vûfiím, Ïe se obojí, byÈ moÏná po díl-

ãích etapách a v del‰ím ãasovém horizontu,

nakonec podafií. Koneãné rozhodnutí uãiní

zastupitelé mûsta. Situaci jim komplikují do-

pady krize na mûstsk˘ rozpoãet, snahy po-

skytovatelÛ dotací zv˘‰it spoluúãast obcí na

projektech, prozatím vysoká úspû‰nost mûs-

ta pfii Ïádostech na zateplování mûstsk˘ch

budov a ‰kol a také to, Ïe jiÏ ve‰keré volné

prostfiedky plnû vûnujeme na spolufinanco-

vání asi patnácti nákladn˘ch staveb, které ve

mûstû právû probíhají. 

starosta mûsta
Ing. Petr Klouda

Program Zelená úsporám
Vût‰ina ãtenáfiÛ v minul˘ch t˘dnech jistû za-

znamenala mohutnou mediální kampaÀ propa-

gující novû vyhlá‰en˘ program Zelená úspo-

rám. Jedná o neopakovatelnou ‰anci získat od

státu v˘znamnou finanãní dotaci na v˘stavbu

pasivního ãi zateplení nepanelového (zdûné-

ho) domu nebo na zmûnu vytápûní domu.

Program Zelená úsporám je programem pod-

pory vyuÏívání energie z obnoviteln˘ch

zdrojÛ a úspor energie v oblasti bydlení.

Prostfiedky programu mohou b˘t ãerpány od

1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 a dotace

by mûla b˘t poskytnuta kaÏdému, kdo o pod-

poru poÏádá a splní podmínky programu.

Podpora bude zastavena jen v pfiípadû, Ïe do-

jde k vyãerpání prostfiedkÛ programu (k dis-

pozici by mûlo b˘t 25 mld. Kã).

O podporu mÛÏou Ïádat vlastníci rodinn˘ch

a bytov˘ch domÛ - fyzické osoby, spoleãen-

ství vlastníkÛ jednotek, bytová druÏstva,

mûsta a obce a podnikatelské subjekty.

Maximální celková v˘‰e podpory

z programu je pro jeden subjekt stanovena na

30 mil. Kã za celé programové období.

Îádost o dotaci mÛÏe b˘t podána pfied zaãát-

kem realizace investice nebo i po dokonãení

realizace opatfiení (pokud byla dokonãena aÏ

po vyhlá‰ení programu). Podpora je ale vy-

placena vÏdy aÏ po ukonãení realizace pod-

porovaného projektu, tzn. Ïadatel musí b˘t

schopen cel˘ projekt nejprve financovat

z vlastních zdrojÛ (bankovní domy uÏ pfiipra-

vují speciální úvûrové programy k pfieklenu-

tí období do získání dotace).

Podporovaná opatfiení v rámci programu

Zelená úsporám jsou následující:

A. Úspory energie na vytápûní:

A.1 Komplexní zateplení obálky budovy

vedoucí k dosaÏení nízkoenergetic-

kého standardu

A.2 Kvalitní zateplení vybran˘ch ãástí 

obálky budovy (dílãí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pasivním energe-

tickém standardu

C. VyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pro

vytápûní a ohfiev teplé vody

D. Dotaãní bonus za vybrané kombinace 

opatfiení.

V pfiípadû bytov˘ch domÛ ve vlastnictví

mûsta R˘mafiova máme zájem o realizaci 

opatfiení k úspofie energie na vytápûní, v rám-

ci nûhoÏ lze provést komplexní zateplení 

obálky budovy vedoucí k dosaÏení nízkoe-

nergetického standardu (podprogram A1).

Podmínkou podpory je dosaÏení mûrné roãní

potfieby tepla na vytápûní:

• nejv˘‰e 55 kWh/m2 podlahové plochy.

Tûchto hodnot lze ve vût‰inû pfiípadÛ do-

sáhnout pouze kvalitním zateplením obál-

ky budovy - fasáda, okna, dvefie, sklepy,

stfiecha. Dotace ãiní 900 Kã/m2, maximál-

nû ale 50 % nákladÛ.

• nejv˘‰e 30 kWh/m2 podlahové plochy.

Tyto hodnoty budou u vût‰iny objektÛ do-

saÏitelné pouze s pouÏitím systému nuce-

ného vûtrání s rekuperací odpadního tepla,

kdy se ze vzduchu odcházejícího z míst-

nosti odãerpává teplo, které ohfiívá ãerstv˘

vzduch pfiivádûn˘ dovnitfi. V domû se tedy

vymûní vzduch, aniÏ by muselo b˘t vûtrá-

no okny. Dotace ãiní 1.350 Kã/m2, maxi-

málnû ale 50 % nákladÛ.

ZároveÀ je poÏadováno sníÏení hodnoty

mûrné roãní potfieby tepla na vytápûní po re-

alizaci komplexního zateplení alespoÀ o 40 %

oproti stavu pfied jeho realizací. Podpora je

pfiidûlována jako fixní ãástka na m2 podlaho-

vé plochy. Dotace bude poskytnuta na nejv˘-

‰e 120 m2 na jednu bytovou jednotku.

Pokud se nepodafií splnit podmínky v˘‰e 

uvedeného podprogramu, pak bychom usilo-

vali alespoÀ o získání dotace na kvalitní za-

teplení vybran˘ch ãástí obálky budovy (dílãí

zateplení). V této oblasti jsou podporována

vybraná investiãnû ménû nároãná opatfiení

vedoucí k úsporám energie na vytápûní, neÏ

je tomu u komplexního zateplení. Pokud Ïa-

datel spoleãnû s dílãím zateplením nemûní

zdroj slouÏící k vytápûní zateplované budo-

vy, musí si vybrat z nabídky opatfiení alespoÀ

tfii. Vybraná opatfiení je nutné realizovat vÏdy

v plném rozsahu na celé plo‰e dané ãásti 

obálky budovy.

Nabídka dílãích opatfiení vedoucích k úspofie

energie na vytápûní v obytn˘ch budovách:

a) zateplení vnûj‰ích stûn

b) zateplení stfiechy nebo nejvy‰‰ího stropu

c) zateplení podlahy pfiiléhající k zeminû,

stropu nevytápûného sklepa, podlahy nad

nevytápûn˘m prostorem nebo stûn mezi

vytápûn˘m a nevytápûn˘m prostorem

d) v˘mûna oken a zároveÀ vnûj‰ích dvefií

e) instalace systému nuceného vûtrání s re-

kuperací odpadního tepla (o této moÏnos-

ti vzhledem ke stavební nároãnosti neuva-

Ïujeme)

ZároveÀ je poÏadováno sníÏení hodnoty mûr-

né roãní potfieby tepla na vytápûní po realiza-

ci komplexního zateplení alespoÀ o 20 % opro-

ti stavu pfied jeho realizací. Podpora je opût

pfiidûlována jako fixní ãástka na m2 podlahové

plochy. Dotace bude poskytnuta na nejv˘‰e

120 m2 na jednu bytovou jednotku a ãiní 

600 Kã/m2, maximálnû ale 50 % nákladÛ.

Z programu lze podpofiit pouze v˘robky, zafií-

zení a technologie uvedené v Seznamu v˘rob-

kÛ a technologií a sluÏby firem uveden˘ch

v Seznamu odborn˘ch dodavatelÛ. Pokud není

v˘robek ãi dodavatel v seznamu zafiazen, nel-

ze proplatit dotaci na takov˘ projekt. Îádosti

o pfiiznání dotace na jakékoliv práce prová-

dûné svépomocí tedy nebude vyhovûno.

Byterm navrhl radû mûsta, aby bylo pfiednost-

nû fie‰eno zateplení bytov˘ch domÛ s více neÏ

10 bytov˘mi jednotkami, pfiípadnû domÛ vytá-

pûn˘ch elektfiinou. Paradoxnû se teì ukazuje

jako nev˘hoda skuteãnost, Ïe Byterm provedl

v roce 2007 a 2008 v nûkter˘ch domech v˘mû-

nu oken za finanãní spoluúãasti nájemníkÛ.

Splnûní pfiísn˘ch kritérií dle podprogramu A1

je za tûchto okolností nereálné a v˘bûr opatfiení

dle podprogramu A2 je zúÏen. Byterm proto

zadal autorizovanému projektantovi provedení

pfiedbûÏn˘ch propoãtÛ moÏné úspory energie

a navrÏení opatfiení vedoucích ke sníÏení spo-

tfieby tepla dle podprogramu A1 resp. A2.

V pfiípadû bytov˘ch domÛ, u kter˘ch probíhá

v˘mûna oken po 1. 4. 2009, lze tuto v˘mûnu do

opatfiení zahrnout, pokud ov‰em budou jak do-

davatelská firma, tak v˘robek zapsaní v sezna-

mech.

Program Zelená úsporám je prÛbûÏnû aktuali-

zován a doplÀován, v‰em zájemcÛm tedy do-

poruãuji sledovat internetové stránky www.ze-

lenausporam.cz.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
fieditelka, p. o., Byterm R˘mafiov

Ilustraãní foto
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

·kolství

Historick˘ ráz fasády bude zachován
Souãasn˘ trend nabádá k zateplo-

vání a k zaji‰tûní energetick˘ch 

úspor budov. Také u staveb histo-

rick˘ch se ãasto uvaÏuje o tom, jak

se pfiiblíÏit aktuálním normám.

V na‰em mûstû je realizován

projekt „Zateplení ‰kol v R˘ma-

fiovû“. Jeho souãástí je rovnûÏ

zateplení a v˘mûna oken v budo-

vû Z· Jelínkova 1. Znaãnû po-

‰kozená dvorní ãást fasády byla

v loÀském roce zateplena v hlad-

kém pÛvodním provedení. Zadní

‰títové stûny, obû boãní stûny

(jak od Stfiední ‰koly R˘mafiov,

p. o., tak od gymnázia) i ãelní

stûna budovy budou zatepleny

a fasáda zde bude obnovena se

zachováním ozdobn˘ch prvkÛ.

Technologick˘ postup obná‰í

nejprve zateplení stûn v hladkém

provedení a v poÏadované tlou‰È-

ce tepelného izolantu tak, aby

bylo vyhovûno energetickému

auditu budovy. Následnû budou

na tuto hladkou fasádu nalepeny

ãi pfiikotveny ozdobné prvky, te-

dy prÛbûÏné, nadokenní a podo-

kenní fiímsy, ‰ambrány a bosáÏe.

âelní okenní portály zÛstanou

zachovány. Tyto prvky budou

konzultovány s mûstsk˘m archi-

tektem a vyrobeny specializova-

nou firmou tak, aby respektova-

ly historickou pfiedlohu fasády.

Tímto upfiesnûním postupu za-

teplení ‰koly na ulici Jelínkova 1

chceme zodpovûdût ãetné dotazy

obyvatelÛ mûsta a rozpt˘lit je-

jich obavy o zachování historic-

kého rázu budovy.

Zdroj: www.rymarov.cz

Europoslankynû Vûra Flasarová
nav‰tívila R˘mafiov

V pondûlí 27. dubna 2009 nav‰tívila r˘mafiovskou radnici europoslankynû za
KSâM Vûra Flasarová, jediná zástupkynû Moravskoslezského kraje
v Evropském parlamentu.
Na radnici se se‰la s pfiedstaviteli mûsta a se zástupci místní a regio-

nální organizace KSâM. Bûhem hodinového setkání hovofiila paní

poslankynû o práci v Europarlamentu, o ãinnosti regionálního v˘bo-

ru v EP zejména v oblasti obnovy venkova. Ze strany mûsta zaznû-

ly pfiipomínky k ãerpání finanãních prostfiedkÛ âR z fondÛ Evropské

unie. Pfiítomní odsoudili vzrÛstající tendence extremismu ve spoleã-

nosti a kritizovali nedÛslednost v boji proti nûmu nejen v âeské re-

publice, ale i v rámci Evropské unie. Zdroj: www.rymarov.cz

Odborné sociální poradenství
v R˘mafiovû
R˘mafiovská poboãka Centra pro zdravotnû po-

stiÏené Moravskoslezského kraje poskytuje

kaÏdé 1. úter˘ v mûsíci od 8 do 12 hodin na

Revoluãní ul. ã. 30 v R˘mafiovû poradenství pro

osoby se zdravotním postiÏením a jejich blízké.

Centrum pro zdravotnû postiÏené
Moravskoslezského kraje, o. s.

Úspû‰né vystoupení studentÛ Gymnázia R˘mafiov na MâR ve stfielbû
Ve dnech 14. - 15. bfiezna 2009

se v Plzni konalo Mistrovství

âR ve stfielbû ze vzduchov˘ch

zbraní. Nominováno bylo osm

ãlenÛ tréninkové skupiny Gyrym

na‰eho Gymnázia - Martina

ëásková, Nikola Gajdu‰ková,

Jaroslava JeÏková, Jitka JeÏko-

vá, Michaela ·emnická, Rado-

mír ·emnick˘, Magdaléna Îváã-

ková - v‰ichni závodí za Spor-

tovní stfieleck˘ klub (SSK) RoÏ-

nov - a Krist˘na Vepfieková (zá-

vodící za SSK Bfiidliãná). Stfiíleli

jsme celkem ve tfiech disciplí-

nách: vzduchová pistole 40 ran

(VzPi40), standardní vzduchová

pistole (StVzPi), rychlopalná

vzduchová pistole (RVzPi).

V disciplínû StVzPi vybojoval

Radomír ·emnick˘ po rozstfielu

stfiíbrnou medaili za favoritem P.

Sta‰kem z Opavy. Dûvãata se

v konkurenci chlapcÛ neztratila 

- Jitka obsadila krásné 6. místo,

Jaroslava 10. místo a v druÏ-

stvech vybojovaly i s Michaelou

bronz.

Ve své hlavní disciplínû RVzPi

získal Radomír ·emnick˘ s druÏ-

stvem SSK RoÏnov titul mistra

âR. BohuÏel individuální 5. mí-

sto poté, co „si stfielil nulu“, by-

lo pro nûho zklamáním; k vyrov-

nanûj‰ím a lep‰ím v˘konÛm mu

chybí lep‰í tréninkové moÏnosti,

ãastûj‰í kontakt se sv˘m osob-

ním „rychlopalnick˘m“ trené-

rem a klubová konkurence dal-

‰ích hochÛ. RovnûÏ Michaela

umí víc - obsadila 10. místo.

V disciplínû VzPi40 v kategorii

star‰ích dorostenek ustála Jitka

JeÏková tlak favorita, a pfiestoÏe

se sv˘m v˘konem 364 bodÛ ne-

byla zcela spokojená, získala ve

vyrovnané konkurenci bronzo-

vou medaili za ·. Jonákovou

z Bene‰ova a M. Heinrichovou

z Písku. Ve stejné kategorii nám

udûlala radost i Michaela. Její

sedmé místo bylo pfiíjemn˘m

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Proã jsem si ji vybrala: Ladu jsem si vy-

brala proto, Ïe je vÏdy milá, pfiíjemná, ochot-

ná a hlavnû skvûlá lékafika.

Jak se máte?
Jsem teì v jednom letu. Ale to by vám asi ja-

ko odpovûì nestaãilo. Abych byla pfiesnûj‰í,

právû jsme na na‰em domeãku vymûnili

v‰echna okna, a to za plného provozu domác-

nosti. UÏ jsme skonãili s úklidem toho v‰udy-

pfiítomného prachu a Ïivot se vrací k normálu.

Kdo to sám zaÏil, ví, o ãem mluvím. K v˘mû-

nû oken nás donutila hlavnû leto‰ní zima. Sníh

a mráz v loÏnici není to pravé ofiechové a dou-

fám, Ïe se pfií‰tí zimu koneãnû zahfiejeme.

Jako lékafika a manÏelka a maminka dvou
mal˘ch dûtí máte hodnû práce. Zb˘vá vám
je‰tû ãas na nûjaké koníãky?

¤ekla bych, Ïe m˘m hlavním koníãkem je

rodina. Tento koníãek mû drÏí nad vodou.

Hodnû mi nyní pomáhá manÏel. Okolnosti

v rodinû nás nedávno pfiimûly k tomu, Ïe

jsme si s manÏelem vymûnili role - on je ny-

ní místo mne na rodiãovské dovolené. Jsem

ráda, Ïe uÏ nejsem na v‰echno sama. Pokud

jde o ty dal‰í koníãky, ráda cestuji nebo se

podívám na dobr˘ film.

Vá‰ manÏel je z Prahy. Jak se mu líbí tady
na venkovû?
On je sice na velkomûsto zvykl˘, ale zase tak

ãistokrevn˘ PraÏák není. Pochází z malého

mûsteãka na Vysoãinû, takÏe venkov zná se

v‰ím, co k nûmu patfií. ManÏel má moc rád

pfiírodu, která je tady u nás pfieváÏnû nedo-

tãená, a hlavnû hory, takÏe se tady cítí jako

ryba ve vodû. Na‰el si tady mnoho nov˘ch

pfiátel - mezi chalupáfii i starousedlíky. ¤íká,

Ïe od té doby, co nám v Rudû otevfieli hos-

podu, uÏ Ïádn˘ podstatnûj‰í problém nefie‰í.

Kdy jste se rozhodla stát se lékafikou a co
vás k tomu vedlo?
Zaãalo to asi uÏ v dûtství operováním pane-

nek nebo pícháním injekcí ply‰ov˘m medvû-

dÛm. Lékafikou jsem se vlastnû chtûla stát od

zaãátku. Mûla jsem v tomto smûru asi jedno-

du‰‰í rozhodování neÏ ostatní spoluÏáci.

Jak˘ máte názor jako lékafika i matka na
oãkování dívek proti rakovinû dûloÏního
ãípku?
Jsem rozhodnû pro. Je to jedno z mála nádo-

rov˘ch onemocnûní, kde byla zji‰tûna pfiíãi-

na vzniku nádoru, coÏ je lidsk˘ papilomavi-

rus, a byla vynalezena vakcína. Je to rozhod-

nû dobrá deviza pro v‰echny dívky a mladé

Ïeny, ale vÛbec nejvhodnûj‰í by bylo, aby

byli oãkováni i chlapci, protoÏe právû oni tu-

to nemoc pfiená‰ejí.

Co fieknete dívkám, které se bojí první ná-
v‰tûvy u Ïenského lékafie?
Aby nemûly z prohlídky strach. Jistû, jedná

se o velice intimní vûc, ale prevence je veli-

ce dÛleÏitá a nemûla by se podceÀovat.

Samozfiejmû záleÏí i na pfiístupu lékafie.

Je ãas zaãít plánovat dovolenou. Máte uÏ
vybráno?
Mám, nebo spí‰e máme. Chceme totiÏ jet

o prázdninách celá rodina na vodu.

Rozhodnuti jsme pro nûjakou jihoãeskou fie-

ku. Nejspí‰e Vltavu nebo LuÏnici. Detaily

nechávám na manÏelovi.

Pfií‰tû: Lada Peterková se bude ptát Heleny

Tesafiové.

·tafeta

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

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

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

Marcela Îáková se ptá Lady Peterkové

pfiekvapením.

RovnûÏ Jaroslava JeÏková v kate-

gorii mlad‰í dorostenky dokáza-

la, Ïe se stává vyzrálou závodnicí.

Porazila své ãetné konkurentky

a za favorizovanou M. Krykor-

kovou z Astry Bruntál a S.

Získalovou z SSK Policie Union

Cheb získala bronzovou medaili.

Ostatní dûvãata spí‰e sbírala zku-

‰enosti a umístila se v druhé po-

lovinû startovního pole.

Krist˘na Vepfieková obsadila

v kategorii Ïeny 22. místo.

Leto‰ní mistrovství pro nás bylo

velmi pfiíjemn˘m zakonãením

zimní sezóny 2008/2009. V letní

sezónû nás ãeká velká v˘zva v po-

dobû âeského poháru (kam byli

nominováni Radomír ·emnick˘

v disciplínách rychlopalná pistole

a sportovní pistole a Jitka JeÏková

v disciplínách vzduchová pistole

a sportovní pistole) a âeského po-

háru talentované mládeÏe (jistou

nominaci mají Jaroslava JeÏková

a Michaela ·emnická, rovnûÏ v˘-

konnost Martiny ëáskové, Mag-

dy Îváãkové a Nikoly Gajdu‰ko-

vé je nadûjná). Je ‰koda, Ïe v˘-

konnost a tréninkov˘ pfiístup zby-

lé (pfiedev‰ím chlapecké) ãásti

krouÏku nedosahuje úrovnû v˘‰e

uveden˘ch. 

Mgr. Lucie Strnadová,
koordinátor komunitní ‰koly

Literárnû dramatick˘ obor zve na webové stránky
LDO (literárnû dramatick˘ obor) Základní 

umûlecké ‰koly v R˘mafiovû zve na své nové

internetové stránky. Îáci tohoto oboru pod

vedením Silvie Jablonãíkové nejsou pro

mnohé neznámí. Pfiedstavili se vefiejnosti

v nûkolika velkolep˘ch projektech, kupfiíkla-

du Gotika, Baroko, Afrika a Asie. V souãas-

nosti se pfiipravují na dal‰í v˘znamn˘ projekt

v rámci ZU·, a tím je Amerika. S prací na

tomto projektu se Ïáci pfiedstaví také v Pol-

sku ve dnech 11. - 12. kvûtna. Experimen-

tální divadlo Luká‰e Adama Hlasy, to je dal-

‰í velk˘ projekt, kter˘ pomalu, ale jistû do-

stává jasné tvary. Zkou‰ky jsou v plném

proudu a brzy bude zahájena propagace hry

v novinách a na internetu.

A tím zdaleka aktivity LDO nekonãí. Silvie

Jablonãíková dostala nabídku zdramatizovat

pohádku o Sovím králi ze Sovince, která se

bude hrát právû tam, a to v ãervenci leto‰ní-

ho roku. Zatím víme jen to, Ïe z pohádky,

kterou LDO dodal znám˘ fiezbáfi Jifií

Halouzka z Pradûdovy galerie U HalouzkÛ

v Jifiíkovû, je nutno vytvofiit scénáfi a poté se

zaãne zkou‰et. Projekt bude nejspí‰ hodnû

technicky nároãn˘, protoÏe Silvie Jablonãí-

ková o nûm fiíká, Ïe je to pro ni druhá Kytice.

BliÏ‰í informace o literárnû dramatickém 

oboru Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov,

o úspû‰ích ÏákÛ ãi dal‰ích pfiipravovan˘ch

projektech vám poskytnou jeho internetové

stránky, které najdete na adrese:

www.dramatak-rymarov.estranky.cz JiKo
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Historie jednoho domu

Hasiãsk˘ dÛm
V dne‰ní ãásti seriálu si prohléd-

neme b˘val˘ Hasiãsk˘ dÛm na

námûstí Míru, ã. p. 26. Najdete

jej naproti vchodu do budovy

radnice, dnes v nûm sídlí prodej-

na odûvÛ. Tento dÛm kdysi patfiil

k nejhezãím ve mûstû, ale prav-

dou je, Ïe z na‰eho seriálu je ta-

ké jedním z nejzáhadnûj‰ích. Je

pfiekvapivé, jak málo historické-

ho materiálu se o nûm dochova-

lo, aÈ uÏ v podobû hmotn˘ch ãi

písemn˘ch pramenÛ. PrÛzkum

nicménû pfiinesl alespoÀ základ-

ní informace. Historie domu sa-

há daleko nazpût - první záznam

o objektu lze nalézt jiÏ na mapû

Janovického panství z roku

1747. Na r˘mafiovské vedutû ne-

známého autora z roku 1850,

která je k vidûní v mûstském mu-

zeu, jej najdeme ztvárnûn je‰tû

jako jednopatrov˘ ‰títovû orien-

tovan˘ mûstsk˘ dÛm s ãásteãnû

zvalbenou stfiechou. V roce 1878

byl ov‰em radikálnû pfiestavûn

v historizujícím stylu s ãetn˘mi

znaky neorenesance, které jsou

na prÛãelí dodnes patrné a které

také tvofií hlavní soubor archi-

tektonicky v˘znamn˘ch prvkÛ

budovy dle záznamÛ Národního

památkového ústavu Ostrava.

Dal‰í cenn˘ prvek exteriéru

pfiedstavuje pÛvodní ‰tûrkov˘

obklad bosáÏe ve spodní ãásti

prÛãelí, v interiéru pak hlavní

objekt zájmu památkáfiÛ tvofií sál

druhého podlaÏí se zachoval˘m

fabionem (tedy ozdobn˘m pfie-

chodem mezi stropem a stûnou)

a korunní fiímsou. Z hlediska po-

zdûj‰ích stavebních úprav je mi-

mochodem docela ‰tûstí, Ïe tyto

prvky zÛstaly zachovány. Nûkdy

na poãátku 20. století napfiíklad

do‰lo k zazdûní pÛvodního

vchodu na pravé stranû pfiízemí

a následnému probourání nové-

ho z okenní v˘plnû na stranû le-

vé. K v˘znamnûj‰ím úpravám

objektu sniÏujícím jeho estetic-

kou hodnotu se ov‰em pfiistoupi-

lo aÏ v druhé polovinû 20. stole-

tí. Zmínit lze zejména stavební

zásahy v prvním podlaÏí, kde

do‰lo k vybourání pÛvodního

zdiva a starého schodi‰tû a k ve-

stavûní schodi‰tû nového spolu

s nov˘mi pfiíãkami, obklady

a ocelov˘mi zárubnûmi. Zdaleka

nejvût‰ím zásahem do exteriéru

se stala pfiístavba schodi‰Èového

a skladovacího traktu, která svou

ohavnost na‰tûstí bûÏnému po-

zorovateli milosrdnû skr˘vá 

umístûním na dvofie budovy.

Co se provozu t˘ãe, roku 1893

zaãal b˘t objekt vyuÏíván jako

státní po‰ta. Onen prostorn˘ sál,

kter˘ dnes najdeme obloÏen˘ 

odûvy, byl kdysi rozdûlen dfievû-

n˘mi pfiepáÏkami a slouÏil úfied-

níkÛm. Z pÛvodního zafiízení

dnes bohuÏel naprosto nic ne-

zbylo, neexistují

dokonce ani Ïádné

pozÛstatky tehdej-

‰ího po‰tovního

inventáfie, s jedi-

nou v˘jimkou - pfii

dÛkladném prÛzku-

mu interiéru byl na-

lezen zbytek razít-

ka, malá kovová

sedmiãka.

Po roce 1948 byl

dÛm vyuÏíván prá-

vû díky svému

rozlehlému sálu.

Takov˘ch prostor

bylo tehdy v R˘-

mafiovû více (na-

pfiíklad b˘val˘ Dûl-

nick˘ dÛm naproti

gymnáziu), ov‰em

tento mûl z nich

zdaleka nejlep‰í

dispozice. Okolo

let 1955 - 1956 se

zde napfiíklad konaly vánoãní tr-

hy, pozdûji nastoupily taneãní

zábavy, plesy a známé hasiãské

bály. Sál se na poãátku 60. let

stal pÛsobi‰tûm swingové kapely

Brokát, vedené Ottou Roubalem,

v˘born˘m saxofonistou. Mnozí

pamûtníci si jistû vzpomenou na

jejich âaje o páté, pfiiná‰ející

tehdy jinak velmi omezenou

moÏnost zaposlouchat se do kva-

litní hudby americké provenien-

ce, vãetnû skladeb Duka Elling-

tona, Stana Kentona ãi Gerryho

Mulligana. Jako konferenciér

zde v této dobû pÛsobil pozdûji

znám˘ ostravsk˘ herec Zdenûk

Hradilák, rodák z R˘mafiova. Na

konci sedmdesát˘ch let se

v tûchto prostorách rovnûÏ kona-

ly taneãní kurzy. Dal‰í kulturní

poãiny pfiedstavují v˘stavy, aÈ uÏ

ÏákÛ ZU·, archeologické v˘sta-

vy ãi expozice tehdy formálnû

sice existujícího, ale de facto ne-

otevfieného muzea. Jiní uÏivatelé

domu nicménû kulturou nesly-

nuli. KrouÏky Domu pion˘rÛ

a mládeÏe byly jistû alespoÀ tro-

chu obohacující, ov‰em schÛze

místní organizace KSâ ãi nábory

do strany po ãistkách na poãátku

normalizace jiÏ podstatnû ménû.

Svûtlej‰í kapitolu tohoto objektu

pfiedstavuje vystupování loutko-

vého souboru Jaroslava Nûmce,

kter˘ v‰ak bohuÏel nemûl pfiíli‰

‰Èastn˘ konec. PfiestoÏe o tomto

souboru mluvil dokonce sám

Josef Skupa jako o „vzácném di-

vadle“, byl pozdûji zcela zniãen

- loutky byly postupnû doslova

pod rukou rozprodány. Právû

v jedné z místností tohoto domu

se na‰la zásoba za‰l˘ch, poloroz-

padl˘ch divadelních kulis, po je-

jichÏ pfiímo utajeném vynesení

byly objeveny ãtyfii dfievûné hla-

viãky a pár tûlíãek. Nakonec

z nich bylo lze sestavit jednu je-

dinou loutku - nic víc ze soubo-

ru nezÛstalo...

V nedávné historii pak objekt

slouÏil coby místo konání krouÏ-

kÛ DDM a provozu fitcentra,

aby nakonec byl pfiemûnûn 

v onen souãasn˘ obchod s odû-

vy; v interiérech se tedy dnes na-

cházejí prostory prodejny, kan-

celáfie a sklady.

Jak je vidno, i struãn˘ pfiehled 

ukazuje promûny doby, na‰eho

mûsta i jeho obyvatel. JaPo

Literatura: Hájek, V. Hodnotící
karta (Národní památkov˘ ústav
Ostrava, 2008)
Zpracováno s pouÏitím materiá-
lÛ Mgr. Jifiího Karla

Takto dÛm vypadal ve 30. a 40. letech
20. stol.

Stav v 2. pol. 19. stol. po
historizující pfiestavbû

Souãasná podoba objektu
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V ruinách krmelce
na‰el náboje

Dne 19. 4. 2009 okolo 14. hodiny pfiinesl na

OOP âR R˘mafiov 74let˘ muÏ v sáãku devût

krabiãek s náboji ráÏe 22 mm. Celkem se

jednalo o 450 kusÛ nábojÛ. MuÏ uvedl, Ïe

dan˘ sáãek se stfielivem na‰el pfii procházce

v Janovickém lese v sutinách b˘valého kr-

melce pro lesní zvûfi. Sáãek zde byl volnû po-

hozen a v uvedenou dobu se v okolí místa

nálezu jiná osoba nenacházela. Nalezené ná-

boje budou pfiedány na Oddûlení sluÏby pro

zbranû a bezpeãnostní stfielivo na ÚO PâR

v Bruntále a nález oznámen vefiejnou vyhlá‰-

kou.

Bez oprávnûní pokácel strom
a ‰palky si odvezl

Dne 20. 4. 2009 bylo zahájeno trestní stíhání

56letého muÏe pro trestn˘ ãin krádeÏe, které-

ho se mûl dle obvinûní dopustit dne 14. 3.

2009 kolem 14. hodiny v obci Bfiidliãná. Zde

u silnice na ulici R˘mafiovské bez povolení

pokácel motorovou pilou vzrostl˘ jasan

o prÛmûru kmene 98 cm. Ten následnû nafie-

zal na ‰palky a pfievezl do dvora k rodinné-

mu domu. Na základû znaleckého posudku

sv˘m jednáním majiteli zpÛsobil ‰kodu ve

v˘‰i okolo 150 tisíc Kã. Trestní stíhání je ve-

deno na svobodû.

DÛvûfiovat cizím lidem
se nevyplácí

Tato skuteãnost stála dÛchodkyni 6 000 Kã.

Ve stfiedu 22. 4. 2009 okolo 13.30 v ãinÏov-

ním domû v R˘mafiovû dvû dosud neznámé

Ïeny vyuÏily skuteãnosti, Ïe Ïena ve vûku

asi 80 let nemûla uzamãeny vstupní dvefie

do bytu, a bez souhlasu a vûdomí majitelky

ve‰ly dovnitfi. Pod záminkou finanãního da-

ru z fondu EU pak první Ïena odvedla po-

zornost dÛchodkynû a druhá odcizila v po-

koji ze skfiínû finanãní hotovost v uvedené

v˘‰i. Následnû obû Ïeny z bytu ode‰ly. Pfii

‰etfiení po‰kozená popsala Ïenu, která s ní

jednala, jako osobu ve vûku okolo 30 let,

‰tíhlé postavy, vysokou asi 155 cm a tma-

v˘ch vlasÛ.

Na vozidlo spadl strom
V souvislosti s povûtrnostními podmínkami

dne 26. 4. 2009 policisté ‰etfiili jednu do-

pravní nehodu. ¤idiã vozidla Opel právû

projíÏdûl obcí Ondfiejov, kdyÏ vlivem silného

vûtru spadl na komunikaci vzrostl˘ strom,

kter˘ zasáhl pfiední ãást a stfiechu automobi-

lu. Ke zranûní osob nedo‰lo. ZpÛsobená ‰ko-

da ãiní 30 tisíc Kã.

Na internetu nabízel
neexistující zboÏí

Policejní komisafi SKPV zahájil dne 25. 4.

2009 trestní stíhání 22letého muÏe z R˘ma-

fiovska pro trestn˘ ãin podvodu. Toho se mûl

dopustit tím, Ïe v dobû od srpna do záfií 2008

prostfiednictvím internetu vylákal finanãní

hotovost od rÛzn˘ch osob. Nabízel jim pro-

dej parfémÛ, obuvi a dal‰ího neexistujícího

zboÏí. Peníze mu zákazníci zaslali na úãet,

ale zboÏí i pfies urgence neobdrÏeli. Nûkolika

desítkám po‰kozen˘ch zpÛsobil ‰kodu v cel-

kové v˘‰i nejménû 25 tisíc Kã.

Z vozidel odcizil v˘bavu
a CD pfiehrávaã

V R˘mafiovû na ulici Vûtrné na parkovi‰ti

v dobû od 24. do 27. 4. 2009 se dosud ne-

znám˘ pachatel vloupal do dvou vozidel

·koda 120. Z nich odcizil hydraulick˘ zve-

dák, sadu rÛzn˘ch klíãÛ, taÏné lano a CD

pfiehrávaã. Sv˘m jednáním zpÛsobil ‰kodu

ve v˘‰i 3 200 Kã.

Z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Úsmûvnû

Chlebem a solí
Víme v‰ichni, Ïe uctít hosta chlebem je

dávn˘ slovansk˘ zvyk. Chléb má vÛbec

v˘sostné postavení, k nûmu se chovali

na‰i pfiedkové s náramnou uctivostí, ne

nadarmo se fiíkalo, Ïe kdo se nesrovnává

s chlebem, nesrovnává se ani s lidmi.

Takfika v kaÏdé venkovské domácnosti

mívali domácí pec a mnohde b˘valy 

i obecní pece. DodrÏovala se pfiísná pra-

vidla, jak zadûlávat tûsto, jak péct, jak do-

zlatova upeãen˘ pecen krájet, jak se k nû-

mu chovat, co udûlat s drobeãky a zbytky,

kdyby náhodou nûjaké zÛstaly. Dívka,

která neumûla upéct dobr˘ chléb, mûla by

odloÏit svatbu. Vysok˘, kulat˘, bez prask-

lin, voÀav˘, leskl˘, bez sraÏeniny, dobfie

propeãen˘ - to byla chlouba hospodynû.

Bochník váÏil tfii aÏ ãtyfii kilogramy a na

jednu dávku v peci se dávalo ‰est bochní-

kÛ. Základem byla hrubá Ïitná mouka, aÏ

pozdûji se do obliby dostala mouka bílá.

Mouky bylo potfieba aÏ 24 kilogramÛ.

Nemûlo se péct v pátek, to by ho více 

ub˘valo a chodily na nûj my‰i. Po upeãe-

ní se vychládl˘ chléb ukládal v policích

v komofie nebo i na pÛdû, nejãastûji v‰ak

ve zvlá‰tní plechové skfiíÀce, které se fií-

kalo chlebník. Nûkde se je‰tû balil do

ãist˘ch utûrek. Péãe b˘vala dÛleÏitá, uka-

zovala vztah lidí k této základní potravi-

nû. Bez kousku chleba v ubrousku nebo

v ãistém kapesníku se nikdo nevydával

na cesty a pfiedev‰ím ne do kostela, pro-

toÏe jen tak byl uchránûn pfied ufiknutím.

Komu spadl chléb na zem, mûl ho zved-

nout a s omluvou políbit. Nemûl se na-

krojit bez naznaãení kfiíÏku noÏem, v nû-

kter˘ch krajích dokonce tfií kfiíÏkÛ, a mís-

to bylo pro chlebíãek vÏdy uprostfied sto-

lu. Víte také, Ïe âechÛm Ïijícím del‰í do-

bu v cizinû se st˘ská právû po chlebu?

A jaká je obrovská obliba dne‰ních ma-

l˘ch pekárniãek! Chleba z nich je lep‰í

neÏ vybrané zákusky.

Staré hospodynû by se dnes nestaãily di-

vit, kdyby si v supermarketech mûly vy-

brat. Chcete chléb celozrnn˘, bíl˘, ãern˘,

v˘raÏkov˘, moskevsk˘, toastov˘, s ofie-

chy i ‰kvarky, s d˘Àov˘mi semínky

a kdoví ãím dal‰ím. A podruhé by se di-

vily zdû‰enû, kdyby pohlédly do pfietéka-

jících odpadkov˘ch ko‰Û, popelnic a kon-

tejnerÛ. Kolik je v nich peãiva a v˘robkÛ

mistrÛ pekafiského umûní! Je‰tû nena-

kousnuté rohlíky, plet˘nky, chleby témûfi

nenakrojené, pÛlky vánoãek. Je to ‰koda.

Lidské práce i tûch ãtyfi klasÛ p‰enice,

které jsou v jednom rohlíku... Si
Ilustraãní foto
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Alfrédova chata, kterou dvakrát zachvátil ohni-

v˘ Ïivel a do základÛ vyhofiela (poprvé 4. dub-

na 1962, provoz byl obnoven o deset let po-

zdûji, podruhé v noci z 24. na 25. bfiezna 2002

- dosud není v provozu), patfiila k nejstar‰ím

znám˘m loveck˘m chatám v Jeseníkách.

Historie ubytovacích zafiízení na tomto místû

sahá pfied rok 1900, kdy zde vznikla malá lo-

vecká chata. Dne‰ní Alfrédka byla postavena

krátce nato coby loveck˘ zámeãek o kousek

nad ní a slouÏila v˘hradnû potfiebám hrabûte

a jeho hostÛ. V roce 1933 pak byl zámeãek pfie-

stavûn na turistickou chatu. Ta byla pojmeno-

vána podle nûkdej‰ího majitele panství

Janovice stavebníka hrabûte Alfréda Karla

Harracha (1831 - 1914), jehoÏ manÏelkou byla

princezna Anna Lobkowiczová (1847 - 1934).

ManÏelé Harrachovi se hrdû hlásili k ãeskému

‰lechtickému rodu. Prvním, kdo pronajal v ro-

ce 1933 chatu ãeskoslovensk˘m turistÛm, byl

syn hrabûte Alfréda Harracha - Franti‰ek

Arno‰t Maria Alfréd Harrach (1870 - 1937).

Nûmecky se tato lokalita naz˘vala Alfredshütte

a podle údajÛ získan˘ch z nejstar‰ího titulu

(1909) mohli zde kolemjdoucí, rekreanti a ná-

v‰tûvníci jesenick˘ch hor dostat v této dobû

vÏdy ãerstvé máslo, mléko a s˘r. Kromû toho

sk˘tal objekt moÏnost ubytování pro ‰est turis-

tÛ v cenû 80 haléfiÛ. Po pfievzetí severní ãásti

janovick˘ch lesÛ státem v roce 1926 byla cha-

ta pronajata soukromému zájemci k restauraã-

ním a ubytovacím úãelÛm, zatímco státní lesy

si v objektu ponechaly jen dvû místnosti jako

inspekãní pokoje. Chata byla v té dobû hojnû

nav‰tûvována. Jak jiÏ bylo fieãeno, v roce 1933

získalo objekt do nájmu ústfiedí Klubu ãesko-

slovensk˘ch turistÛ a Alfrédova chata se tak do

roku 1945 stala jedním z prvních stfiedisek

v Jeseníkách vyuÏívan˘ch turisty. V roce 1933

se také na Alfrédce konal první kurz pro v˘-

chovu cviãitelÛ pod vedením dr. Jelínka

z Prahy, dal‰í pak následovaly. Chata sehrála

dÛleÏitou roli nejen pfii rozvoji turistiky, ale

i lyÏafiského sportu v Jeseníkách. V roce 1934

zde byla péãí ãesk˘ch lyÏafiÛ upravena zimní

cesta ve smûru na Vysokou holi a Pradûd a cha-

ta se stala místem konání závodÛ v bûhu na ly-

Ïích pro dorost a Ïeny na 10 km. Po roce 1945

není Alfrédova chata v turistick˘ch prÛvodcích

zmiÀována mezi válkou po‰kozen˘mi objekty,

jako byl napfiíklad Skfiítek. V roce 1972, deset

let po prvním niãivém poÏáru, ji pfievzala do

své péãe Tûlov˘chovná jednota Kovohutû

Bfiidliãná s tím, Ïe i nadále slouÏila vefiejnosti.

Poté horská chata Alfrédka nûkolikrát zmûnila

svého majitele.

Vedle lovecké chaty pramení Stfiíbrn˘ potok,

ten se ve Staré Vsi u pily vlévá do Podolského

potoka. Torzo vyhofielé Alfrédky, ãi spí‰e její

kamenné základy, se nachází v jihozápadní 

vrcholové ãásti JeseníkÛ v nadmofiské v˘‰ce

1078 m. Tato lokalita je v˘znamnou kfiiÏovat-

kou turistick˘ch a lyÏafisk˘ch tras. Jen 3 km od-

tud se nachází Jelení studánka, zdatnûj‰í turisté

si mohou dopfiát v˘let na nejvy‰‰í horu Moravy

Pradûd (1491 m), vzdálenou 10,5 km, nebo ke

Skfiítku (8 km), pfiípadnû do Karlova (8 km) ne-

bo R˘mafiova (12 km).

Turistické trasy z Alfrédovy chaty:
âervená - na hlavní hfieben a dále na Pradûd,

·v˘cárnu a âervenohorské sedlo

Îlutá - na hlavní hfieben k Jelení studánce ne-

bo na Skfiítek

Zelená - po hfiebeni od Jelení studánky na

Skfiítek nebo do Karlova

Za KâT R˘mafiov Milo‰ Zatloukal

Kam na v˘let

aneb Za pfiírodními krásami R˘mafiovska
·tûstí za krÛpûj krve:
Postojím ve stínu javorÛ a bukÛ,
z hloubi lesa ãern˘ datel kvílí.
Stín protnou ‰ípy vystfielené ze sluneãního luku,
tulák se nemÛÏe nabaÏit - prodluÏuje tu chvíli.
Tak uÏ v tom lítám zas, rád a samozfiejmû,
pozdravím svûÏe zelené lístky habrÛ a bfiíz.
A vz˘vám - jen je‰tû více hfiej mû,
rád za to proliji krÛpûj - o trávu jsem se fiíz.

Co lze také nalézt v lese (v pfiírodû vÛbec), kromû

toho, co tam skuteãnû je? Chodíme tam nalézat sa-

mi sebe, svÛj duchovní, potaÏmo svÛj ãtvrt˘ roz-

mûr. Nejde jen o to, abychom pfiírodu reflektovali,

ale i o to, abychom uplatnili svou sebereflexi, 

tj. svÛj v˘znam v ‰ir‰ím kontextu spoleãenském

a pfiírodním. Do pfiírody chodíme dohledat svou ce-

listvost a celistvost svûta, které se prolínají.

Pevnost a my
Stroh˘ vítr rozevlaje pavuãinu a ona - vydrÏí.

Je pfiíli‰ vzdu‰ná, lehká a dobfie upnutá, neÏ

aby se poddala. Asi se m˘líme, povaÏujeme-li

nûkteré vûci za pfiíli‰ kfiehké a snadno zniãitel-

né. Podléháme-li iluzi snadné zniãitelnosti,

zfiejmû to platí o nás sam˘ch - jsme o své kfieh-

kosti pfiesvûdãeni, a proto takoví také jsme.

Je otázkou, kterak svou nepevnost srovnat

s pevn˘m svûtem. Technikou? Nefiekl bych.

Mám za to, Ïe my‰lenkou, nehmotnou

a vzdu‰nou jako pavuãina. PouÏití této meta-

fory ãi analogie mÛÏe b˘t pro nûkoho zavá-

dûjící, av‰ak rozhodneme-li se, Ïe jisté my‰-

lenky budeme váÏnû zkoumat, uvádût v Ïivot

a dobfie je zakotvovat, pak mÛÏeme pfiijmout

stroh˘ vítr, tfiebaÏe s námi dÛkladnû zatfiepe.

(„Sebráno“ ve Stráleckém lese.)
Za KâT R˘mafiov Milo‰ Zatloukal

JESENÍKY OD A DO Z

Îijeme v Jeseníkách, které jsou pro mnohé z nás alfou i omegou. Máme

rádi i jiné prostfiedí, kam obãas pro zmûnu zavítáme. Doma je ale doma.

A doma je tady u nás, v Jeseníkách. Slovo doma vyslovujeme, aniÏ by-

chom pociÈovali nûjak˘ patriotismus.

Jeseníky jsou známé hodnotn˘mi pfiírodními krásami, kulturními pa-

mátkami i moÏnostmi sportovního vyÏití, nejen v zimû, ale také v létû.

Hory a pfiíroda by se v‰ak nemûly stávat pouhou kulisou na‰ich aktivit.

·lápnout nebo jet kamkoliv, utrhnout cokoliv, hluãet. Udûlejme to,

a Jeseníky pfiestanou b˘t tím, ãím jsou. A my také. Ano, berme si z nich,

ale to v‰e v podobû neuspûchan˘ch proÏitkÛ. Dejme sv˘m JeseníkÛm

pochopení a porozumûní - a zÛstanou na‰e. Takto nám poskytnou chví-

le klidu, uvolnûní, relaxace, tisíce moÏností. Zastavte na chvíli ãas, 

usednûte a ti‰e nepozorováni pozorujte zvûfi, ptactvo, mot˘ly nebo po-

znávejte rozmanité druhy rostlin ãi krajinná specifika. Jsme na svûtû, 

abychom jej zkoumali a pozorovali, nikoliv niãili a po‰lapali. On se

nám pak dokáÏe odmûnit tfieba tím, Ïe nám dá vûdomosti, zku‰enosti,

poznání a lásku.

Vypravme se spolu do JeseníkÛ a nahlédnûme do nich formou abeced-

ního seriálu od A do Z. Jeseníky poznáme po v‰ech moÏn˘ch stránkách,

i kdyÏ ne úplnû vyãerpávajícím zpÛsobem. Projdeme se po nûkter˘ch

mûstech a obcích, ale hlavnû v pfiírodû, nav‰tívíme údolí, lesy

i v˘‰iny, seznámíme se s tím, co zde roste, bûhá, létá. PÛjdeme po nauã-

n˘ch stezkách i tam, kam bûÏnû nemÛÏeme - do rezervací. A rezervací

by mûly b˘t Jeseníky celé - jednou velkou rezervací v na‰ich srdcích.

A - ALFRÉDKA

Foto: archiv redakce
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Studentsk˘ klub

SoutûÏ Marie Kodovské 2008

Vojtûch Pi‰l

Pokles/ek (Eibentall)

Vypadl z okna a zabil se

fiíkala sousedka sousedce

jedna paní povídala

kdesi kdosi pravil

cosi

A nestalo se vlastnû nic

jen Zemû se tro‰ku sklonila

kdyÏ se krávy nahrnuly k potoku

a v tûlních dutinách vytanula vzpomínka na nûjaké slovo

v kter˘chsi ústech

smutnû nebo jízlivû

opakované k nekoneãnu

A z kostelní vûÏe klesal muÏ ke hfibitovu

byl star˘ a schody strmé

a vzduch tûÏk˘ dusno bylo

Nebylo jasné zda padá ãi odchází

snad to byl nesmysl

ale potfieboval jsem zastavit ãas

tak jsem si za poslední peníze koupil zmrzlinu

a na terase vesnické hospody rozváÏnû pronesl:

Vypadl z okna a zabil se

a ãekal zda muÏ dojde nebo dopadne

Nestalo se nic

âekání na závan (Répáshuta)

Modlí‰ se, aÈ zhasne

bojí‰ se fouknout

po léta tají‰ dech

nechává‰ stékat vosk

do prapodivn˘ch útvarÛ noci

do nocí a dnÛ, tûch zbyteãn˘ch hodin

jeÏ tvofií svou záfií zl˘ch figurín náfikÛ

a pitvofií tváfií tûch voskov˘ch skorosoch

samovznikl˘ch

nechtûn˘ch

Doufá‰, Ïe shofií krov, barák i se svící

krev, touha, my‰lenka; doufání, sen

kdyÏ ne, tak provaz:

váÏe‰ si ruce, bys

...sám neví‰ co

tam ve tmû se svící

jeÏ vrhá stíny

v podobû stínÛ

Kaple V Lipkách Foto: Marek Zoth

Objektivem r˘mafiovsk˘ch fotografÛ



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Láska je jednooká, nenávist slepá. Dánské pfiísloví

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2009

15

Známá i neznámá v˘roãí
10. 5. Svátek matek, slaví se vÏdy druhou kvûtnovou nedûli

od r. 1914; v âeskoslovensku poprvé slaven 13. 5. 1923
10. 5. 1899 nar. Fred Astaire (vl. jm. Frederick Austerlitz), americ-

k˘ herec, taneãník a zpûvák - 110. v˘roãí narození
10. 5. 1969 zemfi. Josef Váchal, ãesk˘ grafik, básník a spisovatel 

- 40. v˘roãí úmrtí
11. 5. 1904 nar. Salvador Dalí, ‰panûlsk˘ malífi (zemfi. 23. 1. 1989)

- 105. v˘roãí narození
12. 5. Mezinárodní den zdravotních sester (od roku 1974),

v˘roãí narození Florence Nightingaleové, britské
o‰etfiovatelky (12. 5. 1820)

12. 5. 1884 zemfi. Bedfiich Smetana, ãesk˘ skladatel (nar. 2. 3. 1824)
- 125. v˘roãí úmrtí

14. 5. 1924 nar. Eduard Peti‰ka, ãesk˘ spisovatel knih pro dûti 
- 85. v˘roãí narození

15. 5. Mezinárodní den rodiny, od roku 1993 (OSN)
15. 5. 1859 nar. Pierre Curie, francouzsk˘ fyzik, nositel Nobelovy

ceny za r. 1903 (zemfi. 19. 4. 1906) - 150. v˘roãí naro-
zení

17. 5. Den památky obûtí nemoci AIDS
17. 5. 1749 nar. Edward Jenner, britsk˘ lékafi, vynálezce první

bezpeãné metody vakcinace - 260. v˘roãí narození
18. 5. 1879 nar. Gustav Fri‰tensk˘, ãesk˘ zápasník - 130. v˘roãí

narození
19. 5. 1864 zemfi. Nathaniel Hawthorne, americk˘ spisovatel (nar.

4. 7. 1804) - 145. v˘roãí úmrtí
20. 5. 1799 nar. Honoré de Balzac, francouzsk˘ spisovatel (zemfi.

18. 8. 1850) - 210. v˘roãí narození
21. 5. Svûtov˘ den kulturní rozmanitosti (UNESCO)
21. 5. 1844 nar. Henri Rousseau (zvan˘ „Celník“), francouzsk˘ na-

ivistick˘ malífi (zemfi. 2. 9. 1910) - 165. v˘roãí narození
21. 5. 1874 nar. Josef Mafiatka, ãesk˘ secesní sochafi, Ïák J. V.

Myslbeka a A. Rodina - 135. v˘roãí narození
22. 5. 1939 zemfi. Jifií Mahen, ãesk˘ básník, novináfi a knihovník

(nar. 12. 12. 1882; Ïivot skonãil sebevraÏdou na protest
proti okupaci) - 70. v˘roãí úmrtí

KVĚTEN 2009
12. 5. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou
12. 5. SVâ 9.00 Keramika pro Z·
13. 5. Dolní 9.30 Keramika pro seniory v Dolní Moravici

Moravice
16. 5. SVâ 20.00 Kacu!, Pavel Houfek Band

Jazz club
20. 5. ·D St. Ves 13.00 Uzlujeme
21. 5. SVâ 9.00 Keramika pro Z·
25. 5. SVâ 9.00 Keramika s Bufiinkou
26. 5. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou
26. 5. SVâ 9.00 Keramika pro Z·
27. 5. hfii‰tû Z· 13.00 Okrskové kolo Atletického víceboje 

1. - 5. tfi.
27. 5. SVâ 17.00 Keramika pro vefiejnost
29. 5. SVâ 20.00 Majáles - koncert James D. S., Los 

velk˘ sál Perdidos, Rapa Nui a dal‰í

Narodili se noví obãánci
Matyá‰ Haník ........................................................ R˘mafiov
David Ilkiw ............................................................ Jifiíkov
Vojtûch Onderka .................................................... Malá Morávka
Matyá‰ Rüll ........................................................... Horní Mûsto

Redakce a redakãní rada R˘mafiovského horizontu blahopfieje na‰í
kolegyni k narození dcery Maru‰ky Pfiikrylové. Pfiejeme jí, aÈ je svût
na ni hodn˘. redakce

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Poláchová - Ondfiejov ............................................... 81 let
Îofie Rovnaníková - R˘mafiov ............................................ 82 let
Jarmila Sekaninová - R˘mafio ............................................ 82 let
Juraj Gajdo‰ - Janovice ....................................................... 84 let
Veronika Gajdo‰ová - Janovice .......................................... 89 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Horelica - Stará Ves .............................................. 1927
Anna Sedláková - R˘mafiov .................................................. 1923
Julie Pupíková - R˘mafiov .................................................... 1921
Franti‰ka Danãová - Tvrdkov ............................................... 1932
Jaroslav Svojanovsk˘ - R˘mafiov .......................................... 1949

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
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

Pozvánka na koncert
R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor vás pfii pfiíleÏitosti pouti ke svátku

Nav‰tívení Panny Marie, konané v nedûli 24. kvûtna 2009 v 9

hodin v kapli V Lipkách, srdeãnû zve na koncert, kter˘ se v kapli 

uskuteãní v tent˘Ï den od 15 hodin. Koncert je opût pojat netra-

diãnû, podobnû jako v minulosti koncert novoroãní. Posluchaãi

budou moci ve druhé polovinû koncertu spoleãnû se sborem a za

doprovodu varhan zazpívat mariánské písnû. Texty posluchaãi

obdrÏí pfied zahájením koncertu.

Srdeãnû zve dûkan Jindfiich ·vorãík
spolu s R˘mafiovsk˘m chrámov˘m sborem

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:

19. 5., 2. 6., 16. 6. a 30. 6.

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

Nov˘ Zéland v knihovnû
Nov˘ Zéland jistû nepatfií mezi bûÏné
destinace na‰ich cest. Mûli jsme
v‰ak moÏnost se do této vzdálené ze-
mû podívat alespoÀ prostfiednictvím
besedy s cestovatelem a spisovate-
lem Jifiím Márou konané v úter˘ 21.
dubna. Mûstská knihovna R˘mafiov
jej uvítala jiÏ podruhé, tentokrát
s pfiedná‰kou o JiÏním ostrovû
Nového Zélandu.
Poprvé se Jifií Mára na Nov˘

Zéland podíval v roce 2004 pfii

tfiímûsíãním jazykovém pobytu

v nejvût‰ím mûstû zemû Auck-

landu. Mûl tak moÏnost zblízka

pozorovat zpÛsob Ïivota a zvyky

jeho obyvatel. Novozélanìané,
fiíká Jifií Mára, jsou neuvûfiitelnû
pfiátel‰tí a pohostinní lidé - není
v˘jimkou, Ïe vás coby naprosté-
ho cizince pozvou na náv‰tûvu
k sobû domÛ. Na druhé stranû
v‰ak tfieba na pofiádek mnoho
nedají. V mnoha rodinách je na-
pfiíklad bûÏné, Ïe se ‰pinavé prá-
dlo skladuje jen tak v ko‰i v o-

bytné místnosti. Zprvu mi to va-
dilo, ale pak jsem tím také naãic-
hl - i já jsem zaãal nechávat prá-
dlo rozházené po zemi, svûfiuje

se cestovatel. Po návratu vznikla

jeho první kniha Nov˘ Zéland,
zemû protinoÏcÛ. Touha znovu

spatfiit tuto zemi plnou pfiekrásné

pfiírody, nezvyklé fauny i mil˘ch

lidí nakonec autora pfiimûla na

pfielomu let 2006 - 2007 k návra-

tu, tentokrát v‰ak uÏ nikoli o sa-

motû. Souãástí v˘pravy byl rov-

nûÏ MárÛv syn Jirka, kter˘ je 

upoután na invalidní vozík.

Pfiesto se mu podafiilo objet s v˘-

pravou cel˘ JiÏní ostrov. Ten je

se sv˘m pouze ãtvrtinov˘m po-

dílem na poãtu obyvatel Nového

Zélandu a nádhernou pfiírodou

velmi oblíbenou turistickou de-

stinací. Nûkterá mûsta se na tu-

risty pfiímo zamûfiují, jako napfií-

klad Queenstown, kter˘ je zván

„mûstem adrenalinov˘ch spor-

tÛ“. Dal‰ími cíli jsou samozfiej-

mû národní parky. Novozélan-
ìané si pfiírodu pochopitelnû
chrání, ale dûlají to jinak neÏ
u nás - s daleko men‰ím mnoÏ-

stvím zákazÛ a nafiízení. Kupo-
divu to u nich funguje, srovnává

cestovatel. Trasu nebylo vÏdy

snadné zvládnout (kdyÏ byla ces-

ta pfiíli‰ úzká, musel obãas Jirku

jeho otec pfienést na zádech), vÛ-

le pfiekonávat nepfiízeÀ osudu ale

nakonec slavila úspûch. Chtûli
jsme dokázat, Ïe vozík nemusí b˘t
pfiekáÏkou v získávání nov˘ch zá-
ÏitkÛ, Ïe i vozíãkáfii mohou napl-
nit své sny, aÈ uÏ se t˘kají cesto-
vání nebo ne, fiíká autor. Jirka

Mára je tak pravdûpodobnû jedi-

n˘m ãesk˘m vozíãkáfiem, kter˘

procestoval Nov˘ Zéland.

Beseda rovnûÏ pfiedstavila nûko-

lik ukázek z videozáznamu, kte-

r˘ v˘prava pofiizuje a z nûhoÏ

vznikají cestopisné dokumenty.

V roce 2008 jejich film dokonce

získal cenu Zlatého Alberta za

nejlep‰í dokument o lidech se

zdravotním postiÏením, kniha

Jifiího Máry pak zvítûzila v sou-

tûÏi Tvofiíme du‰i, a obdrÏela tak

cenu Modrého slona. Vûfiíme, Ïe
kaÏd˘ cíl je dosaÏiteln˘, inspiru-

je autor.  

JaPo

Pozvánka na besedu s Arno‰tem Va‰íãkem

v úter˘ 12. 5. 2009 v 17 hodin v knihovnû
S pfiíchodem nového tisíciletí se ãas-

tûji neÏ kdy jindy objevují neznámé

létající objekty.

V roce 2007 jen ve Velké Británii

stoupl poãet pozorování o 40 pro-

cent. Nûkterá z tajemn˘ch plavidel se

podafiilo natoãit nebo vyfotografovat.

V nûkolika pfiípadech jde o nejkvalit-

nûj‰í snímky, jaké kdy byly pofiízeny.

DÛkazní materiály poskytla i armá-

da. Vlády nûkter˘ch státÛ odtajnily

alespoÀ ãást doposud pfiísnû tajn˘ch

archivÛ o sledování UFO. Existenci

mimozem‰ÈanÛ pfiipustil dokonce

i Vatikán.

Na Marsu byly objeveny pyramidy,

rozmûrné stavby a dal‰í kamenné ar-

tefakty, které by mohly b˘t vytvofie-

ny umûle. Jeden snímek zachycuje

cosi, co vypadá jako postava huma-

noida. Na jiném rozpoznáváme leb-

ku, leÏící v pou‰tní krajinû.

Robotické vozidlo Oportunity „nû-

kdo“ pravidelnû zbavuje nánosÛ pra-

chu. Díky tomu si uÏ dávno pfieslu-

hující zafiízení nadále drÏí vysokou

v˘konnost. Odpálila tuto explozi pfie-

kvapiv˘ch událostí pouhá náhoda,

nebo jde o pfiedzvûst blíÏícího se 

„oficiálního“ kontaktu lidstva

s mimozemskou civilizaci?

Novou pfiedná‰ku Arno‰ta Va‰íãka

doplÀují unikátní fotografie a videa,

a také dal‰í záhady a zajímavostí

o seriálech âeské televize ëáblova

lest a StráÏce du‰í. MûK R˘mafiov

Pozvání na v˘stavu:

Doc. Mgr. Jindfiích ·treit
PRÒ¤EZ TVORBOU

v Galerii U stromu poznání

od dubna do ãervna 2009
V̆ stava bude obmûÀována

1x za mûsíc
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Z historie

Pablesky zlata na uniformû francouzského generála v císafiské pevnosti Olomouc
V Evropû to zaãalo vfiít a Francii

ãekaly tûÏké ãasy. ¤íkali jsme jiÏ

v˘‰e, Ïe v první fázi francouzské

revoluce, ze ‰kolních ‰kamen

známé jako Veliké, do‰lo k pfie-

mûnû absolutistického zfiízení

reprezentovaného ve své vrchol-

né fázi nekoneãnû záfiiv˘m a pat-

fiiãnû rozmafiil˘m Ludvíkem

XIV., pfiezdívan˘m král Slunce,

ale i upadajícím reÏimem krále

slabocha Ludvíka XV., kter˘ je

více znám jako milenec známé

Jeanne-Antoinette Poisson mar-

k˘zy de Pompadour (1721 aÏ

1764), neÏ jako vládce ãi voje-

vÛdce, a zcela rozvrácenou zemí

dal‰ího Ludvíka XVI., kter˘ si

více oblíbil rukodûlné práce neÏ

nudné vládnutí. Dílo francouz-

sk˘ch osvícencÛ a obecná ne-

spokojenost v zemi pfiipravila

pÛdu pfievratu, jehoÏ se úãastnila

vût‰ina francouzské spoleãnosti

vãetnû znaãné ãásti francouzské

‰lechty, ba v fiadách vzboufiencÛ

bychom na‰li i Filipa z Artois

vévodu Orléanského, pfiíslu‰níka

panujícího bourbonského rodu.

Stateãn˘ Lafayette sice nemûl

Ïádné politické cíle, hfiál se spí‰e

v obecné oblibû, ale právû to jej

vtáhlo do politick˘ch zápasÛ

zcela nepfiipraveného, neboÈ pro

vojáka bylo krédem slouÏit vlas-

ti a králi, kdo je pfiítel a kdo ne-

pfiítel bylo jasné. V politice, jak

víme, to tak nechodí, spleÈ intrik

slouÏí ãasto ménû k prospûchu

zemû a více k prospûchu vlastní-

mu, neustálá zmûna stran nutí

nûkteré vytrvale mûnit kabáty,

nejednou andûlsk˘ za ìábelsk˘,

nic neslibovat, a kdyÏ uÏ, pak

sliby plnit podle uÏitku. K diplo-

macii se nehodí pfiímost vojáka

a pevné zásady. Na rozdíl od 

ostatní poÏivaãné spoleãnosti

v‰ak zÛstával mark˘z pfies po-

chopitelné a nikoli podstatné lid-

ské nectnosti ãlovûkem s velk˘m

srdcem, kter˘ se snadno a rychle

dokázal nadchnout pro vûci vel-

ké, u‰lechtilé a krásné. Pozdûji

jako politik zásadnû vÏdy pod-

poroval v‰echny humanitní kro-

ky vlád, o nichÏ se hlasovalo

v parlamentu, Ïádal náboÏen-

skou toleranci, prosazoval porot-

ní soudy, svobodu tisku a odstra-

nûní privilegií nûkter˘ch skupin,

tfiebaÏe se to t˘kalo i jeho práv

pfiíslu‰níka vy‰‰í ‰lechty, ba do-

konce i návrh na prohlá‰ení lid-

sk˘ch práv byl do znaãné míry

jeho dílem - inspirace pochopi-

telnû americká. Tím si získával

mnoho pfiíznivcÛ v celé Francii

i mimo její hranice. Roku 1787

jej jmenovali ãlenem posledního

shromáÏdûní notáblÛ, tvofieného

ãleny nejvy‰‰í ‰lechty, kam

sv˘m postavením patfiil, a byl

jím aÏ do roku 1789. Tehdy pad-

la nenávidûná Bastilla a na no-

táblech leÏela odpovûdnost za

zmûny v postavení absolutistic-

kého krále. Pfies fiadu konzerva-

tivních ãlenÛ pfieváÏily kupodivu

moderní názory vycházející

z dobového osvícenství. Absolu-

tismus notáblové zcela odmítli

a zahájili práce na vytvofiení ú-

stavy (konstituce), jeÏ by zásad-

ním zpÛsobem omezila pravo-

moci samovládce a vytyãila me-

ze jeho moci. Lafaeytte spolu

s dal‰ími rovnûÏ Ïádal vedle dal-

‰ích reforem téÏ svolání snûmu

generálních stavÛ (od roku 1302

se skládaly ze tfií stavÛ: ducho-

venského, ‰lechtického a mû‰-

Èanského). Po jeho svolání a pfie-

mûnû tfietího stavu (mû‰Èanské-

ho) v národní shromáÏdûní mûl

v˘znamn˘ podíl na vyhlá‰ení

Deklarace o právech ãlovûka

a obãana (Déclaration des droits

de l’homme et du citoyen) 

11. ãervence, jeÏ vy‰lo pfiímo ze

vzoru amerického Prohlá‰ení ne-

závislosti a ústavy. Padla privile-

gia ‰lechty a byla vyhlá‰ena ob-

ãanská spoleãnost.

O pouhé ãtyfii dny pozdûji byl

jmenován Lafayette velitelem

Národní gardy a dokázal z ní zá-

hy vytvofiit bojeschopné tûleso.

Vojensky organizovaná síla za-

sahovala jiÏ ve dnech 5. - 6. fiíjna

proti útoku rozvá‰nûného davu

Ïen na královskou rodinu ve

Versailles, ale vdûku královny se

tentokrát nedoãkal. Král byl nu-

cen pfiestûhovat se do Tuillerie.

Nedlouho po té pronesla s nepo-

chopením královna Marie Antoi-

netta pfii budování revoluãního

Oltáfie vlasti známou vûtu: „Vi-
dím, Ïe nás pan La Fayette chce
chránit, ale kdo nás ochrání
pfied panem La Fayettem?“
Lafayette byl totiÏ velk˘m pfiíz-

nivcem konstituãní monarchie,

coÏ se královnû nelíbilo. V roce

1791 zaloÏil spolu s Baillym

klub FeuillantÛ, ktefií usilovali

o urychlené vyhlá‰ení ústavy

podle anglické Magna charta li-

bertatum (Velká listina práv

a svobod z let 1215 a 1297), jeÏ

byla do jisté míry akceptována

téÏ Ameriãany. Klub se naz˘val

podle b˘valého klá‰tera cisterci-

ákÛ (feuillantÛ), kter˘ v‰ak mu-

seli po nátlaku jakobínÛ ãlenové

klubu záhy opustit. Jakobíni stá-

li za jeho zánikem a krvavou li-

kvidací ãásti ãlenÛ v dobû teroru

1795. Umírnûná první fáze revo-

luce vedla jen k zásadnímu ome-

zení moci a vlivu krále, sice ne-

pfiíjemnému královskému dvoru,

ale v‰eobecnû akceptovanému.

Po del‰í práci vyhlásilo roku

1791 Ústavodárné národní shro-

máÏdûní konstituãní království

a ústava pfiinesla fiadu v˘znam-

n˘ch zmûn, z nichÏ zmiÀme zda-

nûní v‰ech obãanÛ vãetnû ‰lech-

ty a duchovenstva a rovnost pfied

zákonem. ·lechta zatím udrÏela

své majetky a mohla je pronají-

mat za stanovené ãástky.

Po vyhlá‰ení konstituce, v níÏ

mûl král kromû mnoha dal‰ích

zmûn tzv. suspenzivní veto, tj.

moÏnost rozhodnutí národního

shromáÏdûní pouze pozdrÏet, ni-

koli eliminovat, povaÏoval La-

fayette svoji misi za ukonãenou,

sloÏil svou funkci v národní gar-

dû a pfies zklamání pfiátel mezi

politiky se stáhl na svÛj statek

v Lagrange. Mnoho klidu v‰ak

neuÏil. Situace se nevyvíjela, jak

pfiedpokládal, a zaãala se zhor‰o-

vat. âást ‰lechty, jeÏ byla ohro-

Ïována zvlá‰tû na venkovû mi-

mo Vendée útoky rolníkÛ, kon-

stituci odmítla a nastala první vl-

na emigrace. Pak jiÏ následovala

jedna událost za druhou, nejdfií-

ve se pokusil král se Ïenou a dût-

mi o marn˘ útûk, neboÈ se jeho

situace stávala hrozivou. Pokus

nevy‰el a bdûl˘ po‰tmistr nechal

rodinu zatknout a deportovat

zpût. Král byl ãlovûk vcelku

ãestn˘ a patrnû by se s ústavou

smífiil a pfiijal ji, problémem byl

konflikt svûdomí, vûfiící kfiesÈan

nechtûl a nemohl asistovat u li-

kvidace církve, coÏ bylo cílem

radikálÛ.

Tehdy pocítil Lafayette nedÛvû-

ru k dal‰ímu v˘voji, zvlá‰tû kdyÏ

nûktefií neotesaní poslanci zaãali

hovofiit o králi jako o tlustém

vepfii, kterého nutno zafiíznout.

V národním shromáÏdûní se

ozvaly téÏ první disonance a po-

kusy svalit odpovûdnost za krá-

lÛv útûk na dosud obdivovaného

Lafayetta, ozvaly se v˘kfiiky:

„Zaruãil se nám za krále svou
hlavou, chceme tedy krále nebo
jeho hlavu!“ Zaãalo období, kdy

se francouzská revoluce pfiipra-

vila postupnû poÏírat své dûti, li-

di prosté a ãastûji nevinné i své

nejv˘znamnûj‰í osobnosti. V pro-

sinci 1791 se stal Lafayette veli-

telem velmi dÛleÏité ardenské

armády. Dne 20. dubna 1792 za-

ãala válka s Rakouskem a Prus-

kem. Je typické, Ïe dobrovolní-

ky z Marseille pfiivedl autor bu-

doucí francouzské hymny (Mar-Karikatura, jak˘ osud gen. Lafayettovi pfiipravují royalisté a republikáni

Gen. Lafayette, velitel ná-
rodní gardy
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seillaisy), opût ‰lechtic Claude

Joseph Rouget de ºIsle, Ïenista

s dÛstojnickou hodností. Mezi-

tím do‰lo k nevybíravému fyzic-

kému napadání královny i krále,

kter˘ se pokusil uplatnit své

okle‰tûné právo veta v Národ-

ním shromáÏdûní. Skandál vyvo-

lal ohromné rozhofiãení a obáva-

n˘ Lafayette, kter˘ dobyl nad

nepfiítelem nûkolik vítûzství, se

vrátil protestovat proti nepofiád-

kÛm v zemi a nedÛstojnému cho-

vání pfiedstavitelÛ Francie, ktefií

navíc nebyli ani schopni poskyt-

nout ‰patnû vyzbrojené a vystro-

jené armádû ani v˘zbroj, munici

ãi v˘stroj, ba ani alespoÀ potfieb-

n˘ klid v zázemí. Feuillanti mu

tleskali, ale jakobíni mu spílali

darebákÛ, zrádcÛ a nepfiátel vlas-

ti. Zatím do‰lo k zdánlivému

sjednocení... na jedin˘ den. La-

fayette zaãal uvaÏovat, zda se

nemá s ãástí osmdesátitisícové

armády vrátit do PafiíÏe a nasto-

lit v t˘lu fronty potfiebn˘ pofiá-

dek. Zrádci a udavaãi nejsou jen

v˘sadou âechÛ, Francouzi nás

v mnohém pfiedãí, a tak se jeho

odsudky vyslovené bez rozmys-

lu mezi pfiáteli dostaly k ne-

správn˘m u‰ím a shromáÏdûní

proti nûmu zahájilo vy‰etfiování.

Rozzloben˘ generál kontroval 

uvûznûním neomaleného komi-

safie národního shromáÏdûní

(nikoli stûtím, jak tehdy uÏ b˘-

valo ve Francii roztomil˘m

zvykem). ShromáÏdûní jej oka-

mÏitû zbavilo velení. Moc v‰ak

na svou stranu jiÏ strhávali ja-

kobíni postiÏení chorobnou ne-

dÛvûfiivostí. Novináfi Marat od 

10. srpna naléhal na vyvraÏdûní

‰lechty a knûÏí, aby zemi na-

hnal hrÛzu. Zabíjelo se ve vûz-

nicích, vûzenkynû z Ïenského

vûzení v PafiíÏi ubil vyprovoko-

van˘ dav klacky, „vraÏdilo se
v domech i na ulicích, soudil
kaÏd˘, kdo chtûl, zabíjel kaÏd˘,
kdo mûl rád krev,“ jak fiíká levi-

cov˘ historik André Maurois ve

sv˘ch Dûjinách Francie. V˘bor

obecného blaha ãetná udání ne-

vy‰etfioval a denuncované posí-

lal rovnou pod sekeru, ba

i s prokazateln˘mi obûÈmi sou-

sedsk˘ch svárÛ. Staãilo koho-

koli oznaãit za nepfiítele vlasti

a krvavá ma‰inérie se okamÏitû

rozjela. Ameriãan Morris tehdy

v PafiíÏi napsal: „Masakry po-

kraãují, poãasí je pfiíjemné.“
Lafayettovi se v jeho vlasti zcela

zhroutily ideály, které si o ní vy-

tvofiil v Americe. Nemohl dál

spoléhat na své vojáky a nemohl

souhlasit s chaotickou a sebevra-

Ïednou francouzskou politikou.

Nezradil, nepfiebûhl k nepfiíteli,

ale dál jiÏ nechtûl nést odpovûd-

nost za svoji zem, kde mu za v‰e,

co pro ni vykonal, hrozila jen

potupa a smrt. Franti‰ek ·venda

z Hradce Králové tehdy napsal:

„Dne 19ho srpna francouzsk˘
jenerál, pÛvodce nové konstytu-
ce francouzské, která jen 12 mû-
sícÛ trvala, s 23 oficíry, maje
u sebe ... 13 000 luidorÛ, v noci
okolo 10 hodiny blíÏe k Rosse-
fortu (Rochefort v Belgii) v Holl-
andu prchnouti chtûl...“ Mûl

pravdu jen zãásti. Hezk˘ a hrd˘

plavovlas˘ mark˘z, osvícenec,

pfiítel WashingtonÛv, osobnost

francouzské revoluce, opustil ar-

mádu, která odmítala poslu‰nost

a s níÏ tedy nemohl vrátit zemi

klid. ·kodit nebo mstít se ale ne-

chtûl. Mûl pro své rozhodnutí fia-

du dobr˘ch dÛvodÛ, které jsme

sdûlili v˘‰e, ale patrnû nejzávaÏ-

nûj‰í byl konec ústavnosti ve

Francii a nástup nezvladatelné

revoluãní zvÛle, jejímÏ nejv˘-

znamnûj‰ím ctitelem se stal

o století pozdûji budoucí sovût-

sk˘ diktátor Lenin. Chtûl se sv˘-

mi pfiáteli projít do Holandska

a odtud pfies oceán do Ameriky,

která jej nezklamala. Podobnû se

stejn˘m smûrem s úspûchem vy-

dávaly i dal‰í milióny utiskova-

n˘ch a zklaman˘ch EvropanÛ

najít azyl a svobodn˘ Ïivot. Nic

si nenamlouval a realisticky ne-

vyluãoval, Ïe se vûc nemusí zda-

fiit. Svûdãí o tom jeho slova:

„Odevzdal jsem se svému osu-
du s my‰lenkou, Ïe je lépe zemfiít
rukou tyranÛ neÏ pobloudilou
rukou sv˘ch spoluobãanÛ.“
A 13 000 „zlat˘ch LudvíkÛ“ - lu-

idorÛ také u sebe nemûl.

Mgr. Jifií Karel
OttÛv slovník nauãn˘; Masary-

kÛv slovník nauãn˘; Whitney, F.

a kol.: Nástin americk˘ch dûjin,

Kolumbijská universita 1950;

BroÏ, I.: George Washington,

Praha 1994. Lenderová, M.:

Mark˘zovo trojí zastavení, His-

torick˘ obzor, V-VI Praha 1995;

Maurois, A.: Dûjiny Francie,

Praha 1994

Historické detaily - 7. ãást

Jméno a pfiíjmení

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

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

Adresa

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

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

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

Telefonní kontakt

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

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 7 Dennû procházíme v na‰em
mûstû R˘mafiovû kolem nej-
rÛznûj‰ích architektonic-
k˘ch pozoruhodností a kul-
turních památek, historic-
k˘ch detailÛ, fascinujících
fasádních ãi dvefiních orna-
mentÛ, unikátních a origi-
nálních korouhviãek, jeÏ
zde zanechali mistfii stavi-
telé, fiezbáfii, tesafii, socha-
fii nebo umûleãtí kováfii.
V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních
operátorÛ, kdy z kanceláfií
a pokojÛ blikají monitory
poãítaãov˘ch sestav a dûti
si hrají ve virtuálním svûtû,
jen stûÏí zastavíme svÛj
krok, pozvedneme hlavu
vzhÛru a zamyslíme se na-
pfiíklad nad tím, kter˘ 
umûlec obdarovan˘ fanta-
zií dílo pro dal‰í pokolení
zanechal. (Zaãít soutûÏit
mÛÏete kdykoliv, i s jedním
ústfiiÏkem máte ‰anci na
v˘hru.)
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Organizace a spolky

V Bufiince se nenudíme
Je jaro, to v‰ichni víme, v‰e se

raduje ze Ïivota a ani na‰i pfiáte-

lé z denního centra Kouzelná bu-

fiinka nezahálejí a pilnû cviãí, na-

cviãují a uãí se, aby nûco neza-

me‰kali a neuniklo jim, z ãeho

by mohli mít radost nebo ãím by

mohli udûlat radost ostatním.

V roce 2009 jiÏ dvakrát vefiejnû

vystoupili - na plese Diakonie

âCE s country tancem a na ple-

se sportovcÛ se sportovnû-taneã-

ní variací. Za to se jim obû uve-

dené organizace bohatû odmûní.

V pfiípadû Diakonie âCE to bude

pfiihlá‰ením terapeutické dílny

centra jako sociální sluÏby, coÏ

znamená pfievedení vût‰iny sta-

rostí s fungováním Kouzelné bu-

fiinky na bedra Diakonie.  V pfií-

padû sportovcÛ slíben˘m penûÏ-

ním darem z v˘tûÏku draÏby,

která probûhla na jejich plese.

Klienti denního centra se ale 

úãastnili i dal‰ích spoleãensk˘ch

akcí. Na Den uãitelÛ vlastnoruã-

nû vyrobili malé dáreãky pro pe-

dagogy jubilanty.

Îivot je o práci, sportu a taky

o zábavû, proto se Kouzelná bu-

fiinka vypravila do Prahy, aãkoliv

je tam cesta dlouhá. V nynûj‰ím

hlavním mûstû Evropy se totiÏ ko-

nal velk˘ koncert TV Nova pro

handicapované z celé republiky,

kter˘ch se na tuto událost sjelo víc

neÏ ‰estnáct tisíc. Atmosféra kon-

certu byla jedineãná, pofiad mode-

rovali sourozenci Gondíkovi,

v‰echny pfiivítal fieditel televize

Petr Dvofiák a dobrou náladu vy-

tvofiili sv˘mi vystoupeními napfií-

klad Heidi JankÛ, Ewa Farna,

Dûda Mládek Illegal Band, All X,

Maxim Turbulenc a dal‰í. Kon-

cert se stal jednou obrovskou dis-

kotékou a na‰li se i tací, ktefií celé

dvû a pÛl hodiny protancovali!

Pak se fiekne „postiÏení“...!

Motto koncertu „Jsme s vámi“

bylo pfiíznaãné, a proto i my

chceme podûkovat v‰em, ktefií

jsou s námi, podporují nás a díky

jejichÏ podpofie mÛÏeme vûfiit, Ïe

uvedené motto není jen obyãej-

nou frází. Díky! A. Pfiikrylová
Fota: archiv Kouzelné bufiinky R˘mafiov
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Bufiinka úspû‰ná v kuÏelkách
Spoleãnost pro podporu lidí

s mentálním postiÏením (SPMP)

v âeské republice, o. s., okresní

organizace SPMP âR Bruntál 

uspofiádala v sobotu 18. dubna

jiÏ 3. roãník krajsk˘ch závodÛ

v rámci SPMP âR v bowlingu

druÏstev ve sportovním centru

na Jezdecké ulici. Závodu se zú-

ãastnilo osm druÏstev z Morav-

skoslezského kraje. Zahájení

provedl fieditel závodu Ing.

·tûpán Kováfi. K dispozici byly

dvû dráhy na bowling a dvû drá-

hy na kuÏelky. SoubûÏnû probí-

hala soutûÏ jednotlivcÛ v kuÏel-

kách. Absolutním vítûzem, kter˘

obdrÏel zlaté medaile a pohár, se

stalo druÏstvo SPR Ostrava, na

druhém místû skonãilo druÏstvo

Kouzelná bufiinka ze SPMP

R˘mafiov a tfietí místo obsadilo

druÏstvo ze SPMP Havífiov.

V kuÏelkách se stal vítûzem 

s absolutnû nejvy‰‰ím poãtem

hodÛ Vladimír Litvík z Kouzel-

né bufiinky z R˘mafiova. 

Vûra MozdfieÀová

âesk˘ âerven˘ kfiíÏ v R˘mafiovû ve spolupráci
s Obãansk˘m sdruÏením Diakonie Broumov,

coÏ je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluÏby pro

obãany z okraje spoleãnosti - materiální pomoc sociálnû potfieb-

n˘m, azylové ubytování i pracovní pfiíleÏitost

(www: diakoniebroumov.org),

VYHLA·UJE

H U M A N I T Á R N Í
S B Í R K U

➣ Letního a zimního obleãení /dámské, pánské,dûtské/

➣ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek

➣ Domácí potfieby - nádobí bílé i ãerné, skleniãky - v‰e jen funkãní

➣ Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek

VùCI, které z ekologick˘ch dÛvodÛ VZÍT NEMÒÎEME:
obno‰ené boty, koÏichy, odûvy z umûl˘ch vláken, kabáty,

ledniãky, televize, nábytek, poãítaãe, jízdní kola
a dûtské koãárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteãní:

26. a 27. kvûtna 2009 v 9 - 14; 13 - 17 hodin
v R˘mafiovû na Palackého 11

Dûkujeme za Va‰i pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která

poskytuje materiální pomoc potfiebn˘m obãanÛm u nás i v zahra-

niãí a dává práci lidem, ktefií jsou tûÏko umístitelní na trhu práce.

V˘znamné ocenûní za pfiínos pro âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
Ve ãtvrtek 17. dubna pfievzala

ãlenka místní skupiny (MS)

âeského ãerveného kfiíÏe

v R˘mafiovû paní Jarmila

Koudelová za svou dlouholetou

a mimofiádnû obûtavou práci vy-

znamenání od Oblastního spolku

âeského âerveného kfiíÏe „Za 

obûtavou ãinnost v ââK“.

Paní Jarmila Koudelová je ãlen-

kou MS R˘mafiov od roku 2000,

ve v˘boru MS ââK R˘mafiov pra-

cuje od roku 2001. Je dobrou du‰í

o‰acovacího stfiediska, obûtavû se

stará o jeho provoz - ona a její spo-

lupracovnice pfiijímají darované

‰atstvo, tfiídí jej, pfiípadnû i upra-

vují, a nabízejí je sociálnû slab˘m

obãanÛm ãi lidem v nouzi. Bez ná-

roku na odmûnu kaÏd˘ mûsíc spo-

lehlivû zaji‰Èuje fungování stfiedis-

ka a pomáhá také pfii organizování

nejrÛznûj‰ích kulturních i osvûto-

v˘ch akcích.

Vûnovat ãas od ãasu pár drobn˘ch

mincí na dobroãinné úãely je zá-

sluÏné, ale vûnovat vlastní voln˘

ãas a Ïivotní energii je v dne‰ní

dobû skuteãnû obdivuhodné. Na‰í

kolegyni a spolupracovnici proto

blahopfiejeme k získání tohoto o-

cenûní a pfiejeme jí, aby jí energie

a dobrá vÛle vydrÏela i v dal‰ích

letech.

Za místní skupinu ââK R˘mafiov
pfiedsedkynû Bc. Vûra Koláfiová

V rámci svûtového dne hypertenze pofiádá

MMM ûû fifi ee nn íí   kk rr ee vv nn íí hh oo   tt ll aa kk uu
ve ãtvrtek 14. kvûtna

Od 10 do 12 hodin

ve spoleãenské místnosti DPS

DPS Lidická 14

Od 10 do 12 hodin

ve spoleãenské místnosti DPS

DPS Revoluãní 30

Mûfiení krevního tlaku budou provádût zdravotní sestry z Diakonie.

Foto: archiv Kouzelné bufiinky R˘mafiov

Foto: archiv ZO ââK R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ukliìme svût
Ano, pfiesnû tak zní název mezi-

národní akce, ke které se pfiidal

i âSOP (âesk˘ svaz ochráncÛ pfií-

rody) a podpofiilo ji rovnûÏ

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí

âR. Samo sebou, Ïe se tato v˘zva

dostala i do Z· Bfiidliãná. A tak si

Ïáci druhého stupnû spolu s peda-

gogy fiekli, Ïe to nelze odmítnout,

protoÏe kdo z nás by neÏil rád

v uklizeném prostfiedí. Proto se

rozhodli, Ïe leto‰ní Den Zemû 

oslaví právû pfiipojením se k této

akci nazvané Clean Up the World.

A proto nelenili, vzali hrábû,

ko‰Èata, rukavice i nezbytné pyt-

le na odpad a vyrazili do boje

s nepofiádkem. Nutno dodat, Ïe

nebyli docela sami. Na pomoc

jim pfii‰li i zamûstnanci MûÚ

Bfiidliãná. Starosta Bohumír

Kamenec pfiidûlil pro tyto úãely

nejen multikáry na odvoz odpa-

du, ale i moc ‰ikovné a obûtavé

zamûstnance, ktefií ÏákÛm pfii

odklízení odpadÛ velmi pomoh-

li. A Ïe to nebylo nadarmo, o tom

svûdãí více jak 30 aÏ po vrch na-

plnûn˘ch velk˘ch pytlÛ. Urãitû

si kaÏd˘, kdo pÛjde na procház-

ku kolem vodárny, stfielnice, ale

i dal‰ích míst, v‰imne, jak to tam

prokouklo.

Îe si za tento krásn˘ a spoleãen-

sky prospû‰n˘ ãin zaslouÏí

v‰ichni zúãastnûní velkou po-

chvalu, o tom není pochyb. Ale

ta pochvala by byla o to opra-

vdovûj‰í, kdyby si od teìka kaÏ-

d˘ z nás rozmyslel, zda je oprav-

du tfieba, aby odhodil prázdnou

PET ãi jinou láhev jen tak na

zem, zda by ji nemohl donést do

nejbliÏ‰ího ko‰e, zda opravdu

musí odhazovat kolem sebe pa-

pírky, vajgly atd. Tak si budeme

navzájem drÏet palce, aby nám

ãistá Bfiidliãná vydrÏela co nej-

déle, abychom byli schopni váÏit

si snahy druh˘ch a sami dokázali

pfiispût téÏ svojí „tro‰kou do ml˘-

na“. Text a foto: Kvûta Dûrdová

Písmeno abecedy bylo domalováno
V mûsíci lednu byla mûstskou knihovnou v Bfiidliãné vyhlá‰ena dût-

ská soutûÏ „Namaluj písmenko abecedy“. SoutûÏ trvala do konce

bfiezna a zúãastnili se jí Ïáci Z· Bfiidliãná. Bylo tûÏké vybrat nejhez-

ãí písmenko. Mezi nejlep‰í malífie patfií RosÈa KoÏelouÏek, Tereza

Formánková, Nikola Janáãová, Katka Mihálová, Filip Vanûk

a Veronika Pernicová. Vûcné ceny do soutûÏe vûnoval AL Invest

Bfiidliãná. Text a foto: Jaroslava Charvátová

Májov˘ volejbal
Na stfielnici Klubu biatlonu v Bfiidliãné se na 1. máje uskuteãnil jiÏ

11. roãník „Májového volejbalového turnaje“. Krásné a sluneãné po-

ãasí pfiispûlo k v˘borné atmosféfie turnaje, kterého se zúãastnila ãtyfii

druÏstva z Bfiidliãné a okolí. Turnaj tradiãné v˘bornû pfiipravil a kom-

plexnû zabezpeãil Sportovní stfieleck˘ klub Bfiidliãná. Pro úãastníky

a diváky byly pfiipraveny opékané makrely, grilovaná kufiata a klo-

básky, zároveÀ tekuté obãerstvení v‰eho druhu co hrdlo ráãilo.

Turnaj byl zahájen tradiãním v‰eobecn˘m líbáním pod krásnû rozk-

vetl˘mi tfie‰nûmi v areálu stfielnice a lité boje mohly zaãít. V druÏ-

stvech po pûti hráãích byli zastoupeni jak aktivní sportovci, tak i za-

pálení amatéfii, ktefií se chtûli ukázat pfied poãetn˘m obecenstvem.

Vítûzem v‰ak mÛÏe b˘t jen jeden. Prvenství si odneslo druÏstvo ve

sloÏení Katefiina Damková, Michaela KmiÈová, Vilém ·afáfi, Ladislav

Vanûk a Pavel Nûmeãek. V‰echna druÏstva byla za své v˘kony pofia-

dateli turnaje odmûnûna, spokojenost v‰ech byla zjevná.

Po skonãení oficiálního turnaje si zahrála proti sobû dvû druÏstva,

jedno sloÏené z domácích a druhé z okolních hráãÛ. Ne‰lo o v˘sle-

dek, pfiesto se bojovalo jako o medaili. Nakonec byli pfiece jen do-

mácí o kousíãek lep‰í.

Poté zaãala hrát hudba k poslechu a pozdûji i k tanci. Oslava 1. máje

se tentokrát opravdu vydafiila. Miroslav Volek

Foto: archiv D. Macha
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Z okolnící obcí a mûst

Pestr˘ den dûtí základní ‰koly
Stará Ves

POJEëTE S NÁMI NA TÁBOR
Galaxy trip 2009

Integrovan˘ dûtsk˘ stanov˘ tábor Klubíãka (4. - 17. 7.
2009) na základnû v lese ve Îìárském Potoce na
R˘mafiovsku v Jeseníkách, poutavá celotáborová
hra s v˘pravami a s v˘lety, spaní ve stanech na
podsadách ve vlastním kvalitním, teplém spacáku;
dva t˘dny v lÛnû pfiírody plné záÏitkÛ, síla kamarád-

ství. To je letní tábor bruntálského Klubíãka, nadace, která je otevfiena ne-
jmen‰ím dûtem i mlad˘m lidem se zdravotním hendikepem, jejich sourozen-
cÛm, rodiãÛm, prarodiãÛm i pfiátelÛm!

O dûti se bude starat zku‰en˘ t˘m vedoucích, zdravotní sestra v t˘-

mu, noãní ostraha dûtí a tábora. Dûti budou mít ãerstvou stravu

5x dennû pfiipravovanou v lesní táborové kuchyni a pitn˘ reÏim.

Poji‰tûní dûtí je samozfiejmost. Integrovan˘ tábor je urãen jak dû-
tem zdrav˘m, tak dûtem vyÏadujícím zvlá‰tní péãi, je vhodn˘ i pro

dûti s DMO, EPI, astmatem apod., nevyjímaje dûti na vozíãku.

Na tuzemsk˘ ozdravn˘ pobyt lze zaÏádat o pfiíspûvek zdravotní po-

ji‰Èovnu dítûte a také zamûstnavatele, u sociálnû slab˘ch rodin pfií-

padnû téÏ na pfiíslu‰ném mûstském úfiadu.

Tábor pofiádá SdruÏení rodiãÛ a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí

Eva, 79323 Karlovice 353, Iâ 45235171. Kontakt: Mgr. Alena

KiedroÀová, tel. 732 356 552, www.klubicko-bruntal.cz, mailto: klu-

bicko.bruntal@seznam.cz. Hlavní vedoucí absolvoval akreditovan˘

kurz pro pofiádání táborÛ. Odjezd na tábor: 4. 7. v 10 hodin z auto-
busového nádraÏí v Bruntále (u vlakového), po dohodû moÏná téÏ

individuální doprava dûtí aÏ na táborovou základnu, pfiíjezd z tábo-
ra: v pátek 17. 7. 2009 v 16 hodin na autobusové nádraÏí
v Bruntále. Tábor 2009 je pofiádán s podporou mûsta Bruntálu.
Platba za dítû se hradí na úãet pofiádající organizace do 15. 6. 2009
(31938771/0100 Komerãní banka, variabilní symbol jsou poslední

ãtyfii ãíslice rodného ãísla dítûte) a ãiní 3600 Kã. Alena KiedroÀová

âtvrtek 23. dubna byl pro nás, dû-

ti základní ‰koly Stará Ves, oÏive-

ním. V hudební v˘chovû se uãí-

me o ÏesÈov˘ch nástrojích. Paní

uãitelka Gregovská nám dala

moÏnost poznat zvuky tûchto ná-

strojÛ. Pozvala mezi nás myslivce

pány ·védu, Gajdo‰e, Horského

a Jaro‰e, ktefií pfiedvedli nejen

„jak se troubí“, ale vysvûtlili i pfii

jak˘ch pfiíleÏitostech se dané zvu-

ky pouÏívají. Názvy polnice

a lesnice nám byly zcela nezná-

mé. Jsou to v‰ak nástroje, na kte-

ré se troubí pfii zaãátku a konci lo-

vu - tzv. leãe. V minulosti se na

tyto nástroje hrálo na zámcích.

Program byl velmi poutav˘

a moc se nám líbil.

Odpoledne na nás ãekalo dal‰í

pfiekvapení. Paní Kozlová mezi

nás pozvala mistra svûta

a Evropy v ovládání dlouhého bi-

ãe Ladislava ·ína, pfiezdívaného

Gin. Zvuky práskajícího biãe

v prostoru tûlocviãny se rozléhal

tak hlasitû, Ïe jsme si zacpávali

u‰i a zapomínali pfiitom zavfiít pu-

su. GinÛv um vyráÏel dech a ná‰

potlesk nebral konce. Nakonec se

s námi nechal na památku vyfotit.

·koda jen, Ïe nepfiálo poãasí.

Tûlocviãna byla pro kouzla s bi-

ãem pfiece jen málo prostorná.

V‰em vystupujícím, ktefií nám

vûnovali své vzácné minuty, sr-

deãnû dûkujeme. Za v‰echny dûti
Denisa Hamerková

Svûcení v Lomnici
V nedûli dne 26. 4. se v Lomnici uskuteãnilo dlouho oãekávané svû-

cení obecních symbolÛ - praporu a znaku. Ty obec uÏívá v jejich stá-

vající podobû jiÏ od roku 2003, ale vysvûceny doposud nebyly.

Slavnostní akt zapoãal v místním kostele sv. Jifií, kde nejprve staros-

ta Jaroslav Jelínek pronesl krátkou fieã, v níÏ pfiedstavil historii obce

a prÛbûh Ïádosti o schválení podoby nového praporu. Následovala

m‰e slouÏená p. faráfiem Piotrem Romanem Oskwarkem, kter˘ ve

svém kázání vyzdvihl hodnotu pravého bratrství. Hlavním motivem

slavnosti tak byla analogie mezi spoleãenstvím obce a spoleãenstvím

víry. Po vysvûcení symbolÛ je‰tû probûhlo svûcení kapliãky pfied kos-

telem, jejíÏ zvon pak smûl kaÏd˘ zkusit rozeznít. Po tomto aktu se 

úãastníci odebrali na krátkou oslavu spojenou s vystoupením sboru

Bernardini z Bfiidliãné, kter˘ tentokrát nabídl písnû duchovní i svût-

ské. Celá slavnost tak ukázala, Ïe mezi obûma póly obecního Ïivota

zdaleka nemusí b˘t rozpor. JaPo

Foto: archiv SdruÏení Eva
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Na rozhlednû umístûná pamûtní deska obsahovala tento text:   

Po skonãení dal‰ích oprav vzplál 9. záfií 1934 u paty rozhledny ob-

rovsk˘ táborák s ohÀostrojem. V‰ichni turisté se tak dozvûdûli, Ïe

rozhledna na vrcholu je opût pfiístupná. KaÏd˘ rok pak pofiádali na

Pradûdu horské slavnosti, poslední 14. srpna 1938. V té dobû se jiÏ

vûÏ dávno jmenovala Altvaterwarte (Pradûdská vûÏ).

Po válce je‰tû nûjakou dobu vûÏ slouÏila svému úãelu, nikdo se v‰ak

o ni nestaral a zaãala chátrat. Teprve po roce 1951 se jí ujal Turista

Praha, kter˘ zaãal pracovat na její záchranû. Práce v‰ak postupovaly

velmi pomalu. Nakonec bylo rozhodnuto horní ãást odstfielit a posta-

vit ji znovu. Po zváÏení byl v‰ak zámûr zmûnûn na postupnou opra-

vu. Kritická situace vyvrcholila v roce 1957, kdy byla vûÏ z technic-

k˘ch a bezpeãnostních dÛvodÛ pro vefiejnost uzavfiena. V obvodové

zdi se objevily aÏ ‰est centimetrÛ ‰iroké a tfii metry dlouhé pukliny.

Své udûlaly i drsné povûtrnostní podmínky. Rozbit˘mi okny, dvefimi

a dírami ve stfie‰e do budovy zatékalo. Dílo mrazu, de‰tû, snûhu a vût-

ru umocÀovali vandalové, ktefií niãili a rozkrádali vnitfiní vybavení.

To byla jiÏ otázka krátkého ãasu, kdy zkáza rozhledny bude dokoná-

na. Proto ani nepfiekvapilo, kdyÏ se horní ãást rozhledny samovolnû

2. kvûtna 1959 zfiítila. Skupina dûlníkÛ, která se v tûch dnech chysta-

la opravit dlouho chátrající rozhlednu, místo rekonstrukce pak odklí-

zela trosky. Pfii rozebírání trosek pracovníci vyprostili z kamení tfii

desky pÛvodního obrazu. Dochovala se nejcennûj‰í ãást postavy

Pradûda. Vedle tfií fragmentÛ se zachovala i fotografie a detaily díla.

A to jsou podle archivních a studijních materiálÛ základní údaje a in-

formace o historii, trvání a zániku rozhledny na Pradûdu. 

Pokud byste chtûli zhlédnout repliku pradûdské rozhledny, museli

byste zajet do nûmecké obce Wurzbach v Thuringenwaldu. Tato pfies-

ná kopie stavby ve v‰ech parametrech byla slavnostnû otevfiena 28.

srpna 2004. Foto a text Jaroslav Ringl

Pfiipomínáme si

Smutné jubileum b˘valé dominanty Pradûdu
Letos uplynulo padesát let, kdy

se osudového dne 2. kvûtna 1959

zfiítila kamenná rozhledna na

Pradûdu. Svého ãasu b˘vala p˘-

chou nejvy‰‰í hory Moravy

a Slezska, ale její majestátnost

nepfieãkala ani pÛl století. Dal‰í

fiádky objasní pfiíãiny jejího

smutného konce. 

Poãátky rozvíjejícího se turistic-

kého ruchu v Jeseníkách jsou

spojeny zejména se vznikem

Moravskoslezského sudetského

horského spolku, kter˘ byl v ro-

ce 1881 ustaven ve Fr˘valdovû,

dne‰ním Jeseníku, a byl první

organizací turistÛ v jesenické ob-

lasti. âlenové tohoto spolku vy-

konávali svou ãinnost dobrovol-

nû a zdarma. Peníze na svou ãin-

nost získávali z ãlensk˘ch pfiís-

pûvkÛ a sbírkami od bohat˘ch

mecená‰Û. Budovali a upravova-

li turistické stezky a souãasnû je

znaãili, na pfiíhodn˘ch místech

zfiizovali útulny. V̆ znamnou je-

jich ãinností na pfielomu devate-

náctého a dvacátého století bylo

budování rozhleden na vybra-

n˘ch vrcholech JeseníkÛ.

Postupnû tak postavili ãtyfii vûÏe,

mezi nimi i kamennou rozhlednu

na Pradûdu. 

Historii pradûdské rozhledny

provázely od poãátku i po dobu

její existence v letech 1912 

- 1959 mnohá úskalí a problémy.

Tím nejzávaÏnûj‰ím pfii její stav-

bû byl nedostatek penûz. Proto

se ‰etfiilo, jak ãas ukázal, na ne-

pravém místû. Právû v tomto pfií-

padû neplatilo známé pfiísloví, Ïe

„kdo ‰etfií, má za tfii“. Z úspor-

n˘ch dÛvodÛ se stavitelé rozhodli

tûÏit kámen v nedalek˘ch Tabu-

lov˘ch skalách. Podle odborníkÛ

to v‰ak byl kámen málo pevn˘

a sál vodu jako houba. Pro drsné

klimatické podmínky to byl zcela

nevhodn˘ stavební materiál. 

O stavbû rozhledny na Pradûdu

bylo rozhodnuto v roce 1897, ale

samotné práce zaãaly aÏ 30. ãer-

vna 1904. PfiestoÏe uÏ bylo léto,

pÛda byla je‰tû stále promrzlá do

hloubky dvanácti centimetrÛ.

âást stavebního materiálu tahalo

pût zakoupen˘ch koní po novû 

upravené pfiíjezdové cestû z Kar-

lovy Studánky. V prostoru dne‰-

ní chaty Barborka, která tam

ov‰em tenkrát je‰tû nestála, byla

pfiepfiahací stanice. Dûlníci pra-

covali dennû od ãasného rána aÏ

do pozdního veãera. ProtoÏe ces-

ta do údolí byla dlouhá, zÛstáva-

li na vrcholu od pondûlka do so-

boty. Práce v‰ak postupovaly po-

malu. Do masivních zdí se spo-

tfiebovalo hodnû materiálu,

a kdyÏ dûlníci 6. fiíjna 1904 stav-

bu zazimovali, dosahovalo zdivo

pouze do v˘‰e dvou metrÛ.

Dvaadvacet metrÛ vûÏ mûfiila

v roce 1906 a dal‰ích deset met-

rÛ do její koneãné v˘‰ky dvaatfii-

ceti metrÛ mûlo b˘t dodûláno do

roku 1908.

V srpnu roku 1906 mûl rozhled-

nu pokfitít samotn˘ panovník

Franti‰ek Josef I. Ze slávy v‰ak

se‰lo, neboÈ spolku do‰ly peníze.

Navíc voda a mráz objekt po‰ko-

zovaly, takÏe byly nutné prÛbûÏ-

né opravy. Stavba byla nároãná,

protahovala se a prodraÏovala.

Slavnostního otevfiení se doãkala

aÏ v roce 1912. Na poãest vlád-

noucího rodu rakouského moc-

náfiství jí dali název Habsburg-

warte (Habsburská vûÏ). V ka-

tastru obce Malá Morávka tak

pfiibylo dal‰í stavení, s ãíslem

popisn˘m 207. V pfiízemí byla

restaurace, v dal‰ích dvou pat-

rech byly pokoje pro hosty. V se-

dmém patfie pak ochoz rozhled-

ny. Ani po kolaudaci v‰ak neby-

ly obytné místnosti obyvatelné.

Zdi totiÏ nebyly je‰tû dostateãnû

proschlé. Provoz ubytovací ka-

pacity komplikovala znaãná vlh-

kost, a nikdy proto plnû neslou-

Ïila sv˘m úãelÛm. Shoda nepfiíz-

niv˘ch okolností pak pronásle-

dovala vûÏ aÏ do jejího zfiícení.

UÏ po jedenácti letech od otevfie-

ní Ïádal Okresní úfiad v Bruntále

v roce 1923 o uzavfiení rozhled-

ny z bezpeãnostních dÛvodÛ

a o její rekonstrukci.

âlenové sudetského horského

spolku v‰ak vûÏ nenechali pad-

nout. Byla opravena vyhlídková

vûÏ, pokoje a restaurace, která

svou heraldickou v˘zdobou pfii-

pomínala síÀ starogermánského

hradu. V pfiízemí rozhledny se

nacházela monumentální dfievo-

fiezba, která zobrazovala Pradû-

dovu fií‰i. Byla na ní Karlova

Studánka, pramen Bílé Opavy,

permoníci dolující zlato, pracují-

cí rolníci, to v‰e zasazené do je-

senické krajiny. V‰emu vévodila

dominantní postava muÏe s pl-

novousem, kter˘ mûl za opas-

kem hornické kladivo. 

Poutníãe, prodli zde v krátkém 

mlãení,

stojí‰ teì uprostfied fií‰e povûstí,

kde PradûdÛv dobrotiv˘ duch

stfiehl bohÛm podoben 

po v‰echny ãasy.

Následuj nyní cíl pouti 

u‰lechtil˘ch lidí,

ktefií ‰li pfied námi pfiipravovat 

cestu.

Ktefií nám otevfieli nebeskou 

idylu hor

na jasn˘ch hÛry v˘‰inách. 

BudiÏ díky v‰em za jejich dílo, 

za jejich ãiny,

to co vze‰lo z hluboké lásky 

k vlasti.

Jejich jméno nebuì nikdy 

zapomenuto.

Buì nám posvátné dûdictví 

vlasti.

V‰e co jí dalo dech, tváfinost 

a hodnotu.

BudiÏ nám vÏdy zachováno,

víra, vlast, národ a krb domova.
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Podûkování
Dne 16. 4. 2009 jsem na laviãce zapomnûla

kabelku. I kdyÏ jsem tuto skuteãnost zjistila

po cca 50 metrech a vrátila se, kabelku jsem

jiÏ nena‰la. Pfiiznám se, Ïe jsem v její navrá-

cení nevûfiila. Jaké bylo moje pfiekvapení,

kdyÏ v odpoledních hodinách pfiinesla kabel-

ku jedna poctivá a hodná paní stfiedního vûku.

Kabelku pfiebíral manÏel, kter˘ zfiejmû v ‰oku

z toho, Ïe je‰tû existují poctiví lidé i v dne‰ní

dobû, se ani nezeptal na jméno poctivé paní.

Paní nejenÏe pfiinesla kabelka aÏ do bytu, ale

nevzala ani Ïádné nálezné. Proto touto cestou

velmi dûkuji poctivé nálezkyni a této paní

chci fiíci, Ïe minimálnû dva obãany mûsta

pfiesvûdãila, Ïe existují stále poctiví lidé, kte-

fií dávají pfiednost poctivosti a slu‰nosti pfied

chamtivostí a nezájmem o své spoluobãany.

Vûfiím, Ïe si z jednání poctivé nálezkynû vez-

mou pfiíklad v‰ichni obãané na‰eho mûsta. Je

krásné a milé vûdût, Ïe poctivost i v souãasné

sloÏité dobû existuje.

Za v‰echno je‰tû jednou moc dûkujeme.

(Pisatelka nechce uvádût své jméno.
Adresa je v redakci)

Poctiví lidé je‰tû existují
Je pondûlí 20. dubna nûco kolem 16. hodiny.

Îena vchází do Kauflandu v Bruntále.

Pospíchá, jde do oddûlení zeleniny.

Nakupuje to nejnutnûj‰í, brambory, mrkev,

odváÏí si jeden celer. PenûÏenku si odkládá

u váhy. Pfiem˘‰lí, co dál? Musím je‰tû pro

chléb, peãivo, poté pro léky pro sebe, pro

manÏela, kter˘ sedí v bolestech v autû a ãe-

ká. Chce nakoupit, chce se podívat na papí-

rek, kde má napsáno, co je‰tû potfiebuje.

Ó bûda, kde je penûÏenka. Já nemám penû-

Ïenku. Pfiem˘‰lí. Rychle se vrací do oddûle-

ní zeleniny. Uvûdomuje si, Ïe naposledy ji

poloÏila k váze. Vypadá a zní to jako horor.

V oãích Ïeny dÛchodkynû to skuteãn˘ horor

je.

Co budu dûlat, kdyÏ penûÏenku nenajdu, pfie-

m˘‰lí. Vzala jsem poslední peníze, co jsme

doma mûli. Do termínu vyplacení dÛchodu

zb˘vá je‰tû t˘den. Skoro pfiibûhne do oddûle-

ní zeleniny a ejhle, tam stojí mlad˘ pán s hol-

ãiãkou a ptá se, jestli penûÏenka co má v ru-

ce nûkomu nepatfií jinak, Ïe ji odnese do in-

formací odevzdat.

ManÏelce spadl kámen ze srdce. Ta Ïena,

o které jsem se zmiÀoval, je totiÏ moje Ïena.

Domluvili se spolu. Îena se chtûla s pocti-

v˘m nálezcem vyrovnat. To pán odmítl, Ïe

opravdu nic nechce a odcházel. ManÏelka

v rozãílení staãila dát holãiãce alespoÀ 

20 Kã. Smû‰ná (v tomto pfiípadû) ãástka. To

si Ïena uvûdomila, aÏ se pomalu dostávala ze

‰oku.

VáÏen˘ pane, chci vám podûkovat z celého

srdce a upfiímnû za to, co jste udûlal a jak jste

se zachoval. Zvlá‰È v této dobû. Pfiesvûdãil

jste nás, Ïe hodní a poctiví lidé na svûtû je‰-

tû existují. KéÏ by takov˘ch lidí bylo víc, by-

lo by urãitû na svûtû mnohem, mnohem líp.

Jsme na sklonku Ïivota, pfiesto se z kaÏdého

dne (i kdyÏ jsme oba nemocní) radujeme.

Vy jste nám va‰im chováním pár pfií‰tích dnÛ

moc zpfiíjemnil a ubezpeãil nás, jak jsem jiÏ

psal, Ïe hodní lidé je‰tû existují.

Je‰tû jednou vám upfiímnû dûkujeme. Chtûli

bychom vám popfiát hodnû zdraví, ‰tûstí, po-

hody. Dík, dík. ManÏelé Kabelíkovi, Vajglov

PS: Kdyby bylo moÏné, hroznû rádi bychom

poznali ãlovûka, kter˘ sv˘m krásn˘m ãinem

hodnû pomohl. Chtûli bychom alespoÀ nûja-

kou maliãkostí se odmûnit va‰í holãiãce,

kdyÏ jiÏ ne vám. Prosím umoÏnûte nám to -

vdûãn˘m dÛchodcÛm. Moc si vás váÏíme.

Tfii r˘mafiovská zastavení
Po trpk˘ch zku‰enostech jsem se

zafiekl, Ïe uÏ se nebudu k niãemu

vyjadfiovat, ale...

Zastavení první. Kaple V Lip-

kách. O její pfievzetí má zájem

mûsto a vím, Ïe nabídka mûstu

skuteãnû padla, pfiesto jsem 

osobnû proti a mám k tomu fiadu

dÛvodÛ. KdyÏ luteráni po roce

1555 pfievládli na janovickém

panství a odebrali katolíkÛm

kostely, ponechali jim kromû ne-

velkého kostelíka ve Skalách

i proslulou poutní kapli. Od roku

1948 se nepokusili vzít kapli

církvi ani komunisté, o jejichÏ

pomûru zvlá‰tû ke katolíkÛm si

nelze dûlat nejmen‰í iluze vãetnû

toho, Ïe vyvlastnûní jejího ma-

jetku patfiilo léta k pfiedním stra-

nick˘m hitÛm. Ergo, co neudûla-

li protestanti ani komunisté, má

provést na‰e mûsto? Dodnes se

táhne nekoneãn˘ seriál vracení

rozkradeného majetku církvi dí-

ky jedné obskurní postavû z par-

lamentu. Nemohu tedy pochopit,

proã by se mûla diecéze zbavit

jedné z nejcennûj‰ích svatyní

mezi Opavou a Olomoucí, perly

severní Moravy. Kaple je vÏdy

na poÏádání pfiístupná, nepama-

tuji, Ïe by pan dûkan tfieba jedin-

krát odmítl otevfiít ji náv‰tûvní-

kÛm. V kapli se pofiádají koncer-

ty rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ

vãetnû barokní opery s fascinují-

cími poãty posluchaãÛ. Kaple

s inventáfiem je v naprostém po-

fiádku, chybí jen nová fasáda,

proã radûji nepomoci, vÏdyÈ ka-

ple slouÏí R˘mafiovanÛm stejnû

dobfie i ve vlastnictví církve.

Odmítám oznaãit odpor vûfiících

proti pfiedání kaple za hysteric-

k˘, povaÏuji jej za adekvátní

a morální, a to nemluvím o péãi,

kterou jí vûnují. Hovofiím sice

sám za sebe, ale dodávám, Ïe

mezi lidmi, s nimiÏ se st˘kám

nebo s kter˘mi jsem o vûci ho-

vofiil, a jsou to pfiíslu‰níci rÛz-

n˘ch vyznání ãi úplní ateisté,

jsem nena‰el jediného, kter˘ by

mûl odli‰n˘ názor, coÏ mû

v tom mém utvrdilo.

Zastavení druhé. B˘valé gym-

názium (Z·) v dÛstojném histo-

rizujícím slohu z roku 1902 zaãí-

ná mizet pod hrubiánsk˘mi des-

kami polystyrénu. Jen nádherné

v˘klenky s trojúheln˘mi fronto-

ny, jak vidût, firma odmítá za-

kr˘t, mizí v‰ak pásové bosáÏe

i jemná rustika v˘‰e. Neviním

firmu, která se na akci podílí.

V dobû, kdy práce ub˘vá, stûÏí

zakázku odmítnout a ohrozit

podnik i zamûstnance. Nevezmu

já, vezme jin˘. Nezabíjí totiÏ pi-

stole, ale ten kdo zmáãkl spou‰È.

Kdysi jsme naz˘vali provinãním

socialistick˘m barokem vá‰nivé

otloukání hezk˘ch ãlenit˘ch fa-

sád pro kasárensky strohé plo-

chy bfiízolitov˘ch omítek. Pfii-

chází snad umûlohmotné postko-

munistické rokoko? A zámûr?

Chybí informace, boãní zeì je

v‰ak zatím beznadûjnû jedno-

tvárná. Jako ãlovûk s úctou k mi-

nulosti si ekluji sebelep‰í recent-

ní umûlohmotné atrapy, polysty-

rén opravdu slu‰í panelákÛm. UÏ

vÛbec nechápu zateplování kva-

litní cihlové stavby. Zku‰en˘, leã

rozãilen˘ stavafi, kter˘ mû na vûc

upozornil, tvrdil, Ïe zateplovat

se dá i zevnitfi. Pravda, tûÏko fií-

ci, co by pûnová chemie udûlala

s dlabav˘mi dûtmi a naopak.

Zastavení tfietí. Staãí popojít

k dal‰í stylové budovû b˘valého

niÏ‰ího gymnázia (1873), pozdû-

Foto: archiv Jifiího Karla
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ji okresního hejtmanství i druÏ-

stva Jednota. Stejná písniãka!

Objekt, nad nímÏ by se jinde

dmuli p˘chou, nese zrádné stopy

„ministerstva pfiístavby“. Je to

soukrom˘ majetek a nikomu pr˘

do toho nic není. Opravdu?

Úpravy jsou ponûkud dûsivé, leã

vût‰inou nikoli nevratné. Zatím.

Snad majitel nenechá osekat ‰tu-

kovou v˘zdobu. Lze pfiece po-

stupovat s citem, viz nedaleko

vzornû zrestaurovaná Flemmi-

chova vila, radnice, adaptované

Slunce atd.

Tfii krásné budovy prezentovaly

je‰tû nedávno pozoruhodn˘ kou-

tek R˘mafiova z konce 19. a poã.

20. století vãetnû citlivû oprave-

né vily âeské policie. Ba i v po-

zdûj‰ím pfiístavku stanice vidût

citlivá a vkusná ruka stavitele.

AlespoÀ jednou - klobouk dolÛ.

Je mi ctí, Ïe jsem mohl b˘t ãle-

nem mûstského zastupitelstva

v letech 1991 - 1994, které doká-

zalo zastavit otloukání ‰tukÛ

a bourání, zahájilo opravu radni-

ce a zachránilo krásn˘ secesní

dÛm dne‰ní lékárny, kter˘ na‰i

pfiedchÛdci pfiipravili ke zbourá-

ní atd. V‰e se nepodafiilo a udû-

lali jsme fiadu chyb, ale tehdy

z R˘mafiova zmizela nadlouho

odporná ãeská bestia triump-

hans. Vûfiili jsme, Ïe smûr byl

správn˘ a má se drÏet dál. Nebo

ne?

S radostí akceptuji, Ïe si kapli

církev ponechá (vím to od 5. 5),

s men‰í, Ïe na fasádû Z· nahradí

zakryté prvky polystyrénové, 

umûlé hmoty mû trochu dûsí. 

Mgr. Jifií Karel

Seriál

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

Oãkování (vakcinace) je jedním

z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ ochrany

pfied váÏn˘mi nakaÏliv˘mi a smr-

teln˘mi nemocemi. Po aplikaci 

oãkovací látky, která obsahuje 

oslabené nebo mrtvé zárodky vy-

volavatele dané nemoci (ãásti viru,

bakterie, plísnû...), dojde k po-

vzbuzení lidského obranného imu-

nitního systému. Nedojde k vlast-

nímu onemocnûní, ale dítû si zaãne

vytváfiet protilátky, které ho v bu-

doucnu ochrání pfied nemocí, proti

které je oãkováno. Oãkování je vy-

soce úãinné, úãinnost se pohybuje

mezi 85-95 %. Po zavedení vakci-

nace do‰lo k zásadnímu sníÏení

nemocnosti a úmrtnosti na infekã-

ní choroby po celém svûtû.

Nûkteré smrtelné nemoci, jako na-

pfi. pravé ne‰tovice, byly dokonce

zcela vym˘ceny. Pfiípadná neocho-

ta rodiãÛ k oãkování jejich dítûte

souvisí s obavami, Ïe po oãkování

nastanou komplikace v souvislosti

s aplikací oãkovací látky. Nicménû

pfiínos vakcinace jednoznaãnû

a mnohonásobnû pfievládá nad rizi-

kem moÏn˘ch neÏádoucích úãin-

kÛ oãkování a po pouãení toto vût-

‰ina rodiãÛ chápe. Navíc pfii sou-

ãasném pohledu na léãiva musí lék

splÀovat podmínky nejen úãinnos-

ti, ale zejména bezpeãnosti.

V dne‰ní dobû pouÏívané oãkova-

cí látky podléhají pravideln˘m

a nároãn˘m kontrolám, proto jsou

vysoce bezpeãné. Ani obava z ne-

gativního úãinku oãkovací látky na

imunitní systém zdravého dítûte

nebyla nikdy potvrzena. Zvlá‰tní

opatrnosti je tfieba pouze u tzv. rizi-

kov˘ch skupin dûtí s dan˘m one-

mocnûním (chronické neurologic-

ké onemocnûní, ãastá nemocnost

dítûte, vleklé onemocnûní d˘chací-

ho nebo obûhového systému, tûÏké

alergie apod.), u kter˘ch by mohlo

oãkování zpÛsobit zhor‰en˘ prÛ-

bûh základního onemocnûní. Tyto

dûti se pak oãkují v rámci indivi-

duálního oãkovacího kalendáfie

v tzv. oãkovacích centrech, kam je

ode‰le jejich praktick˘ lékafi.

Povinné oãkování v âR spoãívá

v aplikaci vakcíny proti tuberkuló-
ze, smí‰ené vakcíny proti zá‰krtu,
tetanu a dávivému ka‰li, vakcina-

ci proti pfienosné dûtské obrnû,
aplikaci smí‰ené vakcíny proti za-
rdûnkám, spalniãkám a pfiíu‰ni-
cím. Novûji je zafiazena vakcína

proti haemophilovi B a infekãní-

mu zánûtu jater - hepatitidû B.

Dobrovolného oãkování vyuÏívá

mnoho rodiãÛ napfi. proti menin-
gokokov˘m nákazám, klí‰Èové en-
cephalitidû, virové hepatitidû typu
A, chfiipce.
Speciální oãkování se provádí

zcela individuálnû pfied odjezdem

do exotick˘ch zemí.

NeÏádoucí úãinky po oãkování
jsou dvojího druhu:
- Místní - vznikají v místû vpichu

do 12 aÏ 48 hodin po oãkování.

Projeví se jako zarudnutí, mírná
bolest a otok místa vpichu. Tyto

mírné reakce provází aÏ 20 % oã-

kovan˘ch osob. VáÏnûj‰í reakcí je

zatvrdnutí nebo vytvofiení dutiny

vyplnûné bakteriálním hnisem

a vyskytuje se zfiídka.

- Celkové - závisí na druhu a typu

oãkovací látky. Lehké a mírné ne-

Ïádoucí reakce se projevují bolestí
hlavy, zv˘‰ením teploty nepfiesa-

hujícím 39 °C, zdufiením lokál-
ních mízních uzlin, zvracením
a prÛjmem. Tyto reakce se obje-

vují od nûkolika hodin aÏ do 

10 dnÛ po oãkování. PrÛbûh b˘vá

pfiízniv˘ a pfiíznaky samy odezní

bez následkÛ. Zcela v˘jimeãnû

(u 1 dítûte na 1 milion oãkova-

n˘ch) se mohou objevit tûÏké ne-

Ïádoucí reakce projevující se vyso-

k˘mi horeãkami, kfieãemi, jin˘mi

neurologick˘mi pfiíznaky, více neÏ

3 hodiny trvajícím nezti‰iteln˘m

pláãem dítûte apod.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

(Pozn.: redakce se tímto omlouvá
za technické nedopatfiení, díky nû-
muÏ do‰lo k zámûnû seriálu První
pomoc u dûtí ã. 34 za 35 v minulém
vydání. Dûkujeme za pochopení.)

34. NeÏádoucí reakce po oãkování - 1. ãást
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Sport

Desetibojafii absolvovali dal‰í dvû disciplíny
Dvûma dal‰ími disciplínami po-

kraãoval 33. roãník R˘mafiov-

ského desetiboje. V mûsíci bfiez-

nu se desetibojafii se‰li u zele-

n˘ch stolÛ, aby porovnali své 

umûní ve stolním tenisu.

Nízká úãast v kategoriích Ïen 

ubrala na dramatiãnosti, a tak

platilo, Ïe kdo nelenil a pfii‰el si

zahrát, stál na bednû. V kategorii

Ïen A si nejlépe vedla Jana

Pitorová, druhá skonãila Katka

Koláfiová a tfietí Marcela Îáko-

vá. Kategorii Ïen B vyhrála

Markéta Míãková pfied Alenou

Jurá‰ovou a Bohumilou Koneã-

nou.

O to napínavûj‰í byly souboje

muÏÛ. K vidûní bylo leccos, 

obranná i útoãná hra, toãené

míãky i povûstná „prasátka“.

Nejdfiíve dopoledne zasáhli do

bojÛ muÏi kategorie B. Nikdo

nechtûl pustit svÛj servis a bojo-

valo se o kaÏd˘ míãek. Nakonec

nejpevnûj‰í nervy mûl Ladislav

Chladn˘, o druhé a tfietí místo se

podûlili Josef Vosyka a Miloslav

Slouka.

Odpoledne se tûlocviãna zaplni-

la muÏi kategorií A a C. MuÏi

kategorie C se letos mohou po-

chlubit nejlep‰í úãastí a jejich

bojÛm nechybí zdravá rivalita.

U zeleného stolu si nejlépe vedl

Václav Orlík a zvítûzil pfied Ivem

Volkem a Jaroslavem Lachni-

tem.

V muÏích kategorie A prokázal

své kvality Jifií Hnilo, za ním se

o druhé a tfietí místo podûlili

Karel Toman a Tomá‰ Vavfiiãka.

V sobotu 25. dubna 2009 se se‰li

desetibojafii u své osmé disciplí-

ny, kterou byl vrh koulí. Pfie-

krásné slunné poãasí provázelo

cel˘ prÛbûh této disciplíny, kte-

rou opût vzornû zorganizoval

Jaroslav Hofman za vydatné po-

moci Pavla Kon‰tackého a To-

má‰e Vavfiiãky. 

V silnû obsazené kategorii muÏÛ

C rozhodl o svém vítûzství Ivo

Volek v˘konem 10,65 m.

O dal‰í místa byl sveden tuh˘ boj

a v závûru rozhodovaly centimet-

ry. Jaroslav Hofman v˘konem

10,18 m obsadil druhé místo a Vá-

clav Orlík v˘konem 10,16 m

skonãil tfietí.

Stejn˘m náãiním, tedy 4 kg kou-

lí, zasáhly do bojÛ i obû katego-

rie Ïen. V kategorii Ïen A si pr-

venství zajistila v˘konem 6,83 m

Marcela Îáková pfied druhou

Katkou Koláfiovou (6,20 m)

a tfietí Janou Pitorovou (6,16 m).

Jana Egidová v kategorii Ïen

B si jiÏ prvním hodem 7,26

m zajistila vítûzství pfied Mar-

kétou Míãkovou (6,93 m), která

odolala závûreãnému náporu

Aleny Jurá‰ové , jeÏ s v˘konem

6,85 m skonãila tfietí.

V kategorii muÏÛ B se vrhalo 

5 kg koulí a o umístûní na stup-

ních vítûzÛ rozhodovaly pouhé

tfii centimetry. Zvítûzil Miloslav

Slouka v˘konem 10,08 m, druh˘

Hynek JankÛ dosáhl v˘konu

10,06 m a tfietí skonãil Pavel

Koláfi v˘konem 10,05 m.

NejtûÏ‰í náãiní ãekalo na muÏe

kategorie A. Zde Pavel Kon‰tac-

k˘ potvrdil papírové pfiedpokla-

dy na vítûze a v˘konem 10,05 m

si zajistil prvenství. Druh˘ Jifií

Jaro‰ za ním zaostal o pÛl metru

v˘konem 9,54 m a tfietí Karel

Toman o více neÏ metr - 8,94 m.

Dal‰í disciplína - skok dalek˘ 

- je naplánována na pátek 15.

kvût-na 2009 od 16.30 hodin.

Desetibojafii si vyzkou‰í nové

doskoãi‰tû u Základní ‰koly na

Jelínkovû ulici. Alena Jurá‰ová

PrÛbûÏné pofiadí po osmi disciplínách vypadá takto:

Îeny A:  Andrea Továrková, Katka Koláfiová, Jana Pitorová

Îeny B:  Eva Sovi‰ová,  Alena Jurá‰ová, Markéta Míãková

MuÏi A:  Jifií Hnilo,  Jan Hnilo, Jifií Jaro‰

MuÏi B:  Hynek JankÛ, Pavel Koláfi, Lubomír Kfiímsk˘

MuÏi C:  Ivo Volek, Jaroslav Hofman, Ivan Sovi‰ 

Amatér‰tí kuÏelkáfii nezahálejí
Ve stfiedu 29. dubna 2009 skonãila jarní ãást soutûÏe tfiíãlenn˘ch

druÏstev amatérÛ na 60 hodÛ sdruÏen˘ch - MAKL 2009. V leto‰-

ní roce se do soutûÏe zapojilo 42 druÏstev. Po dva mûsíce bojo-

vali kuÏelkáfii ve ãtyfiech skupinách. MÛÏeme konstatovat, Ïe 

úroveÀ této soutûÏe neustále stoupá a na kuÏelnû b˘vá pfii zápa-

sech vynikající atmosféra.

V nejvy‰‰í 1. lize vede po jarní ãásti druÏstvo Erna pfied KOM 1

a Fagus. V jednotlivcích je na prvním místû Petr Chlachula

z druÏstva Fagus prÛmûrn˘m v˘konem 264,5 kolkÛ na zápas.

V 2. A lize jsou na prvních tfiech místech KOM 3, MIJABR a RD

6. Nejlep‰í mezi jednotlivci je Oldfiich Sigmund z druÏstva RD 2

v˘konem 243,7 kolkÛ.

V 2. B lize vede t˘m KOM 2, druhé místo patfií druÏstvu Veolia

a tfietí druÏstvu KKP.

Mezi jednotlivci vede Franti‰ek Tu‰inovsk˘ z druÏstva KOM 2

v˘konem 257,3 kolkÛ.

Ve 3. lize kraluje druÏstvo Mezikozi. Následují druÏstva KARDE

2 a S-13. Nejlep‰í jednotlivec Vladimír Pán z druÏstva Mezikozi

dosáhl prÛmûrného v˘konu 250 poraÏen˘ch kolkÛ na zápas.

JiÏ nyní je pro amatéry vypsán dal‰í turnaj, a to turnaj dvojic na

120 hodÛ sdruÏen˘ch - R¯MA¤OV CUP 2009, kter˘ zaãne 

11. kvûtna 2009 a bude pokraãovat následujících pût t˘dnÛ. Do

soutûÏe je pfiihlá‰eno  32 dvojic, a tak se mÛÏeme tû‰it na zají-

mavé souboje na kuÏelnû.  

Alena Jurá‰ová

Foto: archiv R˘mafiovského desetiboje



Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 30. 4. 2009. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz.

Vy‰lo dne: 11. 5. 2009. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 14. 5. 2009. Dal‰í ãíslo vyjde 22. 5. 2009. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno

Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 15 Kã

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2009

28

¤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

KOVÁ¤STVÍ - ZÁMEâNICTVÍ

MfiíÏe na míru, okrasné a pfiitom bezpeãnostní,
dle individuálních pfiání zákazníkÛ,
zhotovíme v rÛzn˘ch provedeních

KONTAKT:
Tel.: 554 230 045

Mobil: 723 773 363; 607 515 489
Fuãíkova 125, 765 01 R˘mafiov

JI¤Í HANSLIAN
- vjezdové brány,

branky
- kovové ploty

- vnitfiní,
vnûj‰í zábradlí
- okrasné mfiíÏe

- reklamní panely
- bytové doplÀky

- schodi‰tû

NNN aa bb íí zz íí mm ee   pp rr oo nn áá jj ee mm

nn ee bb yy tt oo vv éé hh oo   pp rr oo ss tt oo rr uu

vv   pp fifi íí zz ee mm íí   (( 11 88   mm 22 ))

vv cc ee nn tt rr uu   mm ûû ss tt aa

RR ˘̆ mm aa fifi oo vv aa

(( nn aa   nn áá mm ûû ss tt íí )) ..

KK oo nn tt aa kk tt ::   66 00 88 44 66 22 77 88 11

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

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

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

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

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

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
Prodám pozemek 3637 m2 v R˘mafiovû za nádraÏím. Lze na nûm sta-

vût vodní nádrÏe, stavby na vodních tocích, sítû a zafiízení technické

infrastruktury, stavby parkovacích a manipulaãních ploch, zahrady

a stavby s tím spojené. Cena dohodou. Informace na telefonu

739 700 639.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od

22. 5. 2009

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 14. 5. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

10/2009
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PP 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

Kontakt na tel.: 554 211 428

OTEV¤ENO
PO - SO   7 - 22

OO BB NN OO VV EE NN   PP RR OO VV OO ZZ   
VV EE ââ EE RR KK YY   ·· AA FF ÁÁ ¤¤

OO dd 66 .. kk vv ûû tt nn aa 22 00 00 99

nn aa tt fifi íí dd ûû HH rr dd ii nn ÛÛ 22 77
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