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Aktuálnû z mûsta

Hasiãi zdolávali poÏár strojovny v˘tahu panelového domu a plameny v r˘mafiovské radnici
Ve ãtvrtek 6. listopadu asi pÛl hodiny

pfied jedenáctou se za zvuku sirén

pfiifiítily hasiãské vozy k panelovému

domu na r˘mafiovském sídli‰ti

Pfiíkopy. Zakrátko pfiispûchali míst-

ním hasiãÛm na pomoc i jejich brun-

tál‰tí kolegové. Svûdkové mohli

spatfiit dokonalou souhru profesio-

nálních záchranáfiÛ, ktefií zdolávali

poÏár strojovny v˘tahu, od nûhoÏ se

vzÀala stfiecha. Ohniv˘ kohout za-

kokrhal také o t˘den pozdûji, 13. li-

stopadu na r˘mafiovské radnici, kde

zaãala hofiet kanceláfi v˘poãetní tech-

niky.

Záchranné akce jako vystfiiÏené z ka-

tastrofického filmu ãi ze zpravodaj-

ství komerãní televize se skuteãnû 

odehrály, ov‰em ohnûm zniãen˘ pa-

nelov˘ dÛm na Pfiíkopech i statisíco-

vé ‰kody na r˘mafiovské radnici bys-

te hledali marnû. Operaãní stfiedisko

Hasiãského záchranného sboru

v Bruntále totiÏ vyhlásilo cviãn˘ po-

plach v rámci taktického cviãení, za-

mûfieného tentokrát na protipoÏární

zásah ve v˘‰kov˘ch budovách.

Jednalo se jiÏ o druhé a tfietí cviãení

hasiãsk˘ch záchranáfiÛ v R˘mafiovû;

první se uskuteãnilo v záfií. „KaÏd˘
rok je cviãení zamûfieno tematicky,
letos se jedná o nácvik likvidace po-

Ïáru a zachraÀování obyvatel ve v˘‰-
kov˘ch budovách,“ sdûlil nám fiedi-

tel Hasiãského záchranného systému

Moravskoslezského kra-

je, územního odboru

Bruntál Ing. Jifií

Patrovsk˘ a dodal, Ïe

v pfií‰tím roce budou te-

matickou náplní cviãení

poÏární zásahy v pod-

zemních garáÏích.

Kolemjdoucí mohli 

6. a 13. listopadu sledo-

vat v akci dvû v˘‰kové

hasiãské plo‰iny. Brun-

tálská plo‰ina na pod-

vozku Renault mÛÏe pro-

vádût zásah aÏ do v˘‰ky

30 metrÛ. Hasiãi se tedy

dostanou asi do 11. patra

v˘‰kové budovy. ¤editel

Patrovsk˘ ov‰em pozna-

menal, Ïe v b˘valém o-

krese Bruntál tak vysoké

domy nejsou, snad s v˘-

jimkou jednoho krnov-

ského.

Taktická cviãení se odehrávají bez 

úãasti ostatních sloÏek záchranného

systému, hasiãsk˘m profesionálÛm

nepomáhají ani sbory dobrovoln˘ch

hasiãÛ. „Cviãení jsou zamûfiena ne-
jen na koordinaci a centrální souhru
v‰ech profesionálních hasiãÛ z územ-
ního odboru HZS Bruntál, ale také
na ztíÏené podmínky pfii dojezdu
k ‘nástupním plochám’. Nûkdy je

opravdu velmi sloÏité prokliãkovat
s rozmûrnou technikou mezi parkují-
cími vozidly. Ve dne zejí parkovi‰tû
prázdnotou, lidé jsou v práci, nej-
hor‰í je to veãer nebo v noci. Tento
problém budeme prÛbûÏnû fie‰it ve
spolupráci s obecními úfiady, státní
a mûstskou policií. Napfiíklad i tím,
Ïe ‘nástupní plochy’ hasiãsk˘ch jed-
notek budou vyznaãeny Ïlut˘m pru-
hem,“ uvedl k problematice Jifií

Patrovsk˘. Rada mûsta R˘mafiova na

zasedání 10. listopadu uloÏila ozna-

ãit nástupní plochy pro poÏární vo-

zidla do 31. kvûtna 2004.

ZároveÀ uloÏila uvolnit

zaasfaltované hydranty

nejpozdûji do 30. listopa-

du 2003.

Pfii cviãení na Pfiíkopech

nûktefií lidé zvûdavû vy-

hlíÏeli z oken a pozornû

sledovali, odkud se vyvalí

oblaka dusivého koufie.

Ov‰em kde nic tu nic.

O práci samotn˘ch hasiãÛ

nejevili valn˘ zájem. ·lo

jen o to, aby nûkomu neu-

nikla senzace v podobû li-

dí vyskakujících z oken,

jak je to bûÏnû prezento-

váno nûkter˘mi sdûlovací-

mi prostfiedky. Snad jen

nûkolik muÏÛ okukovalo

dokonalost dne‰ní techni-

ky. KdyÏ i tûm ménû chá-

pav˘m do‰lo, Ïe Ïádné

drama v tu chvíli „na pofiadu“ nebu-

de, vrátili se s ironick˘m po‰kleb-

kem a s neuznal˘m zakroucením hla-

vy ke sv˘m telenovelám. Jedna paní

se rozhofiãovala nad tím, Ïe nemÛÏe

se sv˘m autem vyjet ze sídli‰tû. Jo,

pokud nejde o Ïivot, jde... (ãtenáfi si
domyslí). Ov‰em jakmile dojde na

lámání chleba, uÏ to taková legrace

není. Nedej boÏe, aby v paneláku za-

ãalo opravdu hofiet. Jak rádi bychom

pak vidûli profíky v tmavû modrém

zásahovém obleku se Ïlut˘mi reflex-

ními pruhy a svûtle Ïlutou pfiilbou na

hlavû. Pokud by k takovému pfiípadu

mûlo opravdu dojít, doporuãuje Jifií

Patrovsk˘ nevybíhat v panice na

chodbu domu, uposlechnout pfiíkazÛ

hasiãÛ a dobfie utûsnit okna a dvefie

bytu proti vnikání dusivého koufie.

¤editel Patrovsk˘ spolu s velitelem

hasiãsk˘ch záchranáfiÛ kpt. Jifiím

DaÀkem dûkují v‰em nájemníkÛm

z obytného domu na Pfiíkopech 2

a kompetentním úfiedníkÛm r˘ma-

fiovské radnice za pochopení a vstfiíc-

nost, kterou projevili pfii poskytování

prostoru pro nácvik zásahu. Bez po-

rozumûní a tolerance by se cviãení

mohlo uskuteãnit jen stûÏí. Ne v‰ich-

ni totiÏ, jak jiÏ bylo zmínûno, mají

pro tuto ãinnost pochopení. JiKo
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Radní schválili zmûnu v parkování na námûstí Míru
Rada mûsta R˘mafiova pfiijala na jednání konaném

10. listopadu celkem dvaaãtyfiicet usnesení, z toho

‰est mûlo charakter doporuãení pro jednání zastu-

pitelstva mûsta.

Radní vzali na vûdomí pfiedloÏenou zprávu o stavu

vymáhání pokut, poplatkÛ a ostatních pohledávek

k 31. fiíjnu 2003 a schválili harmonogram projed-

nání rozpoãtu a plánu investic na rok 2004.

Rada mûsta zfiídila podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení

zákona o obcích oddûlení správy majetku mûsta na

odboru finanãním a komisi dopravy a silniãního

hospodáfiství. Pfiedsedou komise pak jmenovala

Josefa Pupíka.

Rada mûsta pfiijala dále usnesení t˘kající se majet-

kov˘ch a bytov˘ch záleÏitostí.

âinnost hasiãsk˘ch jednotek, poÏární prevence a zbrojnice
Rada mûsta vzala na vûdomí zprá-

vu o technickém stavu hasiãské

zbrojnice, protipoÏární prevenci

a o ãinnosti jednotky dobrovol-

n˘ch hasiãÛ mûsta R˘mafiova za

období od 1. 11. 2002 do 1. 11.

2003.

Citujeme ze zprávy o poÏární
ochranû za rok 2003:
Jednotka sboru dobrovoln˘ch ha-

siãÛ (JSDH) mûsta R˘mafiova má

v souãasnosti osmnáct ãlenÛ.

Zásahové druÏstvo bylo v leto‰-

ním roce svoláno celkem k ‰esta-

ãtyfiiceti zásahÛm. Jednotka se

pravidelnû zúãastÀuje ‰kolení, v˘-

cviku, tematick˘ch cviãení, bri-

gád a soutûÏí. Vybavení jednotky

se rok od roku zlep‰uje, a to hlav-

nû díky dotacím z kraje a mûsta.

Jednotka má nyní ve stavu dvû

vozidla pro pfiím˘ zásah, T 148

a vozidlo Avia. V roce 2003 byl

sbor vybaven kompletními zása-

hov˘mi obleky, vysoce kvalitními

ochrann˘mi pfiilbami, speciální 

obuví a dvûma kusy vysílaãek s do-

sahem po celém okrese. Vybavení

bylo pofiízeno z dotace schválené

zastupitelstvem Moravskoslez-

ského kraje a odpovídá vybavení

profesionálních jednotek. PoÏární

zbrojnice na Revoluãní ulici je

vyuÏívána jak jednotkou sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta

R˘mafiova, tak Hasiãsk˘m zá-

chrann˘m sborem Bruntál.

KaÏd˘m rokem probíhají v mûsíci

lednu revize pfienosn˘ch hasících

pfiístrojÛ. Revize byly zaji‰tûny

i v leto‰ním roce v budovách

Mûstského úfiadu. V únoru se ko-

nalo ‰kolení pracovníkÛ

Mûstského úfiadu o poÏární ochra-

nû, kterého se zúãastnili i vedoucí

pracovníci a preventisté ze ‰kol-

sk˘ch zafiízení. Od bfiezna do ãerv-

na byla provádûna kontrola hy-

drantové sítû mûsta. Alarmující je,

Ïe ze 70 % nebyly hydranty funkã-

ní nebo nebyly vÛbec nalezeny.

PfieváÏná ãást je po opravách ko-

munikací pokryta asfaltem. Je nut-

né také provést oznaãení nástup-

ních ploch pro poÏární vozidla,

a to hlavnû na sídli‰tích Dukelská,

Pfiíkopy a na Vûtrné ulici.

V oblasti preventivnû v˘chovné

ãinnosti bylo v mûsíci kvûtnu za

spolupráce Hasiãského záchran-

ného sboru a Rychlé lékafiské po-

moci provedeno cviãení na ná-

mûstí Míru, které obãanÛm pfied-

vedlo ukázku likvidace dopravní

nehody. Celoroãnû se rovnûÏ 

uskuteãÀují náv‰tûvy ÏákÛ ‰kol

na stanici Hasiãského záchranné-

ho sboru, kde se dûti mohou se-

známit s jeho technikou a vyba-

vením. Îáci jsou také seznamo-

váni s tím, jak se mají chovat

v pfiípadû poÏáru.

Ve mûstû budeme mít nové ulice

Nová v˘stavba rodinn˘ch domkÛ na území mûsta

R˘mafiova, napfiíklad v blízkosti ulic OkruÏní, tfií-

da HrdinÛ, Na Stráni, Julia Fuãíka, pod ulicí

Husovou a za ulicí Kvûtnou, má za následek ne-

vyhovující udûlování ãísel popisn˘ch a orientaã-

ních. Hledání ãísel popisn˘ch ãi orientaãních v té-

to ãásti je velmi obtíÏné.

Náklady spojené s pfiejmenováním ulic budou hra-

zeny z rozpoãtu mûsta. Ze zákona ã. 128/2000 Sb.,

o obcích, vypl˘vá, Ïe pojmenování ulic je v kom-

petenci zastupitelstva obce, které název schválí,

a ministerstvo vnitra následnû tento návrh potvrdí.

Radní uloÏili odboru vnitfiních vûcí vyhlásit anke-

tu na oznaãení nov˘ch a ãásteãnû zastavûn˘ch ulic

na území mûsta R˘mafiova pro obyvatele uvede-

n˘ch lokalit.

Zastupitel Ing. Kala urãen radou
mûsta do konkurzní komise

Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje bude listopadovému

jednání rady kraje pfiedkládat návrh na konání

konkurzního fiízení na funkci fieditele Stfiedního

odborného uãili‰tû a Odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû na ulici Julia Sedláka. Odbor písemnû

poÏádal mûsto R˘mafiov, aby urãilo svého zástup-

ce jako odborníka s hlasem poradním do komise

konkurzního fiízení na uvedenou funkci. Rada

mûsta urãila na tuto pozici Ing. Jaroslava Kalu.

Rada schválila pfiidûlení
bytov˘ch jednotek v Domû

s peãovatelskou sluÏbou

Radní schválili pfiidûlení bytové jednotky ã. 11

v Domû s peãovatelskou sluÏbou na tfiídû HrdinÛ

22 Jolanû Ondrové a bytové jednotky ã. 7

v Domû s peãovatelskou sluÏbou na tfiídû HrdinÛ

20 Alenû Tatarkové. Îádosti byly projednány

v komisi sociálních vûcí a zdravotnictví (SVaZ),

která vycházela z podkladÛ od o‰etfiujících léka-

fiÛ a ze sociálního ‰etfiení provedeného pracovni-

cí odboru SVaZ. JiKo

Informace pro obãany Janovic,
Janu‰ova a Nového Pole

Osadní v˘bor v Janovicích u R˘mafiova infor-

muje obãany, Ïe ve dnech 24. - 28. listopadu

2003 bude probíhat v kanceláfii osadního v˘bo-

ru ukázka ruãních prací dovedn˘ch rukou na-

‰ich Ïen. V̆ stavu s vánoãní tematikou si mÛ-

Ïete prohlédnout od 8.00 - 11.30 hodin, odpo-

ledne pak od 13.00 - 17.00 hodin.

Dále informujeme, Ïe v nedûli 21. prosince

v 18.00 hodin vystoupí pûvecké sdruÏení

Variace v obfiadní místnosti janovického zám-

ku na

Vánoãním koncertû,

na kter˘ jste jiÏ nyní srdeãnû zváni. Pozvánky

na vánoãní koncert budou rozesílány v mûsíci

prosinci. Osadní v˘bor Janovice
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Pár slov o souãasném stavu zdravotnictví

O neutû‰eném stavu na‰eho zdravotnictví se mlu-

ví a pí‰e jiÏ velmi dlouho, v posledních t˘dnech se

v‰ak situace v˘raznû zhor‰ila a je v‰eobecnû ozna-

ãována za krizovou. Není jednoduché porozumût

v‰emu, co se v této oblasti dûje, ani pro zdravotní-

ky, natoÏ pro ostatní. V̆ raznû se omezil rozsah lé-

kafiské sluÏby první pomoci, dochází k omezování

poãtu lÛÏek a k ru‰ení oddûlení nebo i cel˘ch ne-

mocnic, prodluÏují se ãekací doby na speciální lé-

kafiské v˘kony, nemocnice nemají peníze nejen na

nákup nov˘ch pfiístrojÛ a zdravotnick˘ch potfieb,

ale nûkdy ani na mzdy pro své zamûstnance, ‰etfií

se na lécích, v posledních dnech se mluví o stáv-

kové pohotovosti zdravotníkÛ, nebudou-li splnûny

poÏadavky odborÛ atd.

Poãátky pfiíãin dne‰ního stavu vidí odborníci v po-

mûrnû dávné minulosti. Pfiedchozí vlády a dosud

ani tato vláda neprovedly potfiebné reformní kroky.

Za celou dobu od roku 1989 se nepodafiilo vytvo-

fiit legislativní rámec pro oblast zdravotnictví

v souãasn˘ch podmínkách, a tak na‰e zdravotnic-

tví stále funguje na bázi dosud platného zákona

o péãi o zdraví lidu z roku 1966. V‰echny pokusy

o zásadnûj‰í legislativní pfiestavbu skonãily v ná-

vaznosti na v˘voj na‰í politické scény nezdarem.

Názorn˘m pfiíkladem legislativní „nedostateãnos-

ti“ celého systému z poslední doby je pfievedení

státních nemocnic pod správu krajÛ od poãátku le-

to‰ního roku, aniÏ by byly pfiedem nebo alespoÀ

zároveÀ stanoveny zákonné normy pro jejich fun-

gování a oddluÏení (odstranûní dluhÛ zpÛsoben˘ch

státem), zásady pro tvorbu optimální zdravotní sí-

tû, jeÏ by garantovala plnûní základní funkce státu

- zaji‰tûní péãe o zdraví lidu v rámci jednotliv˘ch

krajÛ a celé zemû atd.

Chybí koncepãnû ucelen˘ legislativní základ,
z nûhoÏ by fiízení zdravotnictví mûlo dlouhodo-
bû vycházet.
Îádná z dosud vládnoucích politick˘ch garnitur
nepfiistoupila k zásadnímu koncepãnímu fie‰ení
problému financování zdravotnictví. Nejen ná-

stupem nov˘ch ekonomick˘ch podmínek po roce

1989, ale také v dÛsledku rychlého pokroku zdra-

votnick˘ch technologií - léãebn˘ch metod, nové,

technicky i finanãnû velmi nároãné pfiístrojové

techniky - a v˘vojem a zavádûním nov˘ch lékÛ zá-

konitû velmi v˘znamnû rostou náklady na poskyto-

vání zdravotní péãe. Koncem devadesát˘ch let se

stabilizoval systém vefiejného zdravotního poji‰tû-

ní a postupnû vznikla jakási rovnováÏná cena zdra-

votní péãe. Do tohoto systému v‰ak zaãaly zasaho-

vat neuváÏené investice do zdravotnick˘ch zafiíze-

ní, ale také snaha o rÛst mezd bez vazby na zv˘‰e-

ní produktivity práce a zefektivnûní fiízení nemoc-

nic a dal‰í nepfiíznivé vlivy. V této souvislosti je

moÏné pfiipomenout politicky motivované rozhod-

nutí b˘valého ministra zdravotnictví Fi‰era o sko-

kovém zv˘‰ení platÛ pracovníkÛ ve zdravotnictví,

aniÏ by bylo jakkoliv zaji‰tûno financování tohoto

podstatného nárÛstu nákladÛ zdravotnického od-

vûtví posílením pfiíjmové strany.

Systém úhrady zdravotní péãe ze strany poji‰Èoven

na základû bodového ohodnocení jednotliv˘ch 

úkonÛ pro‰el postupem ãasu rÛzn˘mi pau‰alizace-

mi a valorizacemi a byl v˘raznû deformován do

souãasného stavu, kdy je úhrada provádûna zálo-

hovû na základû tzv. „unicitních rodn˘ch ãísel“, te-

dy pau‰álních plateb za novû pfiijatého pacienta,

bez ohledu na to, jak˘ lékafisk˘ v˘kon je mu po-

skytován. Absurdnost spoãívá nejen v tom, Ïe za

nové nebo opakované o‰etfiení ãi léãení téhoÏ pa-

cienta nemocnice jiÏ nedostane nic, ale i v tom, Ïe

za stejn˘ v˘kon velké nemocnice - právû v dÛsled-

ku rÛzn˘ch deformací systému financování v mi-

nulosti - obdrÏí relativnû i absolutnû mnohem vy‰-

‰í ãástku neÏ napfi. na‰e nemocnice. K tomu pfii-

stupuje neprÛhledn˘ a nepfiedvídateln˘ zpÛsob

vracení v˘znamn˘ch finanãních ãástek z poskyt-

nut˘ch záloh poji‰Èovnám na základû jejich vlast-

ního pfiepoãtu. Shrnuto - v dne‰ním zdravotnictví

vÛbec neexistují reálné ceny zdravotní péãe, te-

dy ceny tvofiené na základû potfiebn˘ch nákladÛ

a pfiíslu‰ného pfiimûfieného zisku. Zdravotní poji‰-

Èovny vyberou - podle jin˘ch principÛ - urãité

mnoÏství penûz a z nich musí zaplatit ve‰kerou

zdravotní péãi. Platí tedy jen to, co mohou, a roz-

por mezi disponibilními zdroji a v˘daji neustále

narÛstá.

Moderní a v fiadû vyspûl˘ch zemí ovûfienou cestou

k zaji‰tûní objektivní ceny za zdravotní péãi je za-

vedení tzv. systému DRG (Diagnosis Related
Groups), to znamená „platby za diagnózu“, kdy

se platby za poskytnutou lékafiskou péãi odvíjejí

od stanoven˘ch standardÛ léãebn˘ch metod, sou-

boru ãinností a v˘dajÛ nutn˘ch k vyléãení nebo

dlouhodobému léãení pacienta s konkrétní nemo-

cí. DRG umoÏÀuje sledovat nejen náklady, ale

i kvalitu péãe a je cestou ke spravedlivému ocenû-

ní ãinnosti jednotliv˘ch zdravotnick˘ch zafiízení.

Je bohuÏel neradostnou skuteãností, Ïe i kdyÏ se

na tvorbû tohoto systému u nás jiÏ pracuje nûkolik

let (na‰e nemocnice je mezi jednadvaceti zdravot-

nick˘mi zafiízeními, která jeho zavedení pfiipravu-

jí) a systém mûl b˘t zaveden jiÏ od poãátku pfií‰tí-

ho roku, fiada velk˘ch (a mocn˘ch) zdravotnic-

k˘ch zafiízení a institucí se tomu brání, neboÈ se je-

ho aplikací cítí b˘t ohroÏeny. Smutnou roli zde bo-

huÏel sehrává i âeská lékafiská komora, která ne-

jenÏe podle nûkter˘ch názorÛ pro solidní reformu

zdravotnictví neudûlala témûfi nic, ale navíc ve

svém usnesení z 15. sjezdu vyjádfiila nesouhlas

s tím, aby byl v souãasnosti systém DRG v lÛÏko-

vé péãi zavádûn.

Pfiíjem zdravotních poji‰Èoven je ve srovnání
s potfiebami zdravotnictví nedostateãn˘ mimo

jiné i proto, Ïe v˘znamné ãástky za zdravotní po-

ji‰tûní dluÏí velké státní podniky, a také proto, Ïe

platby státu za zdravotní poji‰tûní dûtí, dÛchodcÛ

a nezamûstnan˘ch jsou ve srovnání s platbami za-

mûstnancÛ v˘raznû niÏ‰í, pfiiãemÏ náklady na

zdravotní péãi pro tyto skupiny obyvatel jsou nao-

pak v˘znamnû vy‰‰í neÏ u ostatní populace.

V komplexu pfiíãin neutû‰eného stavu na‰eho zdra-

votnictví hraje nepfiíznivou roli i nevyjasnûná léko-

vá politika státu, jisté pl˘tvání a také zneuÏívání lé-

kafiské péãe (neregulovaná moÏnost nûkolikaná-

sobného vy‰etfiení pacienta v rÛzn˘ch zdravotnic-

k˘ch zafiízeních apod.). Zavedení jisté motivaãní

spoluúãasti pacientÛ na úhradû nákladÛ na zdravot-
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ní péãi se pro budoucnost jeví jako nezbytnost.

Struãnû shrnuto - systém financování zdravotní
péãe nastaven˘ státem byl a je nevyhovující.
Skuteãností také je, Ïe zdaleka ne v‰echna zdravot-

nická zafiízení byla a jsou vedena zku‰en˘m a eko-

nomicky zdatn˘m managementem a Ïe v tomto

smûru nebyl ze strany státu vyvíjen Ïádn˘ v˘razn˘

nátlak a ztráty zpÛsobené neodborn˘m vedení byly

vÏdy bez velk˘ch problémÛ státem sanovány.

Nebyla dosud stanovena objektivnû zdÛvodnû-
ná kriteria pro tvorbu racionální sítû zdravot-
nick˘ch zafiízení v zemi a dosavadní pokusy o je-

jí racionalizaci nebyly dovedeny do konce. Nejen

poãet lÛÏek, ale také poãet a struktura jednotliv˘ch

zafiízení, poãet a vybavení velk˘ch nemocnic, kte-

ré spotfiebovávají podstatnou ãást finanãních pro-

stfiedkÛ vkládan˘ch do zdravotnictví, to jsou jen

dal‰í pfiíklady dosud nedofie‰en˘ch a ãasto je‰tû ani

nefie‰en˘ch problémÛ ve zdravotnictví.

V‰echny tyto a je‰tû dal‰í skuteãnosti, zásadní ab-
sence nástrojÛ pro efektivní fiízení kvality a do-
stupnosti zdravotní péãe a nákladÛ na ni, zpÛso-

bily, Ïe podle odhadu odborníkÛ chybí zdravotnic-

tví cca 16 mld. Kã. Vláda se snaÏí stávající krizi

pfieklenout dal‰ími finanãními injekcemi, mnozí to

v‰ak povaÏují za pouhé dolévání penûz do bezedné

„ãerné díry“. Bez zásadní reformy jak na v˘dajové,

tak i na pfiíjmové stranû nelze celkovou dlouhodo-

bû neúnosnou situaci zmûnit. Vláda v posledních

dnech slíbila, Ïe do konce mûsíce ledna pfií‰tího ro-

ku návrh koncepce zdravotnictví pfiedloÏí.

Je pochopitelné, Ïe ani nemocnice v R˘mafiovû
není u‰etfiena v‰ech nepfiízniv˘ch jevÛ, vypl˘va-

jících z celkového stavu. AÏ dosud se dÛslednou

snahou vedení o efektivnost hospodafiení nemocni-

ce dafiilo nejen hospoda-

fiit bez ztrát, ale i sniÏo-

vat dluhy, kter˘mi byla

spoleãnost zatíÏena

z minul˘ch let. V̆ sledky

ãinnosti „v˘dûleãn˘ch“

oddûlení spolu s pfiízni-

v˘mi dopady zaji‰Èování

nûkter˘ch sluÏeb vlast-

ními silami (prádelna,

doprava apod.) a maxi-

mální snaha o racionali-

zaci práce staãily k po-

krytí ãinnosti „ztráto-

v˘ch oddûlení“ (vãetnû

poloviãní spoluúãasti na

financování dûtské po-

hotovosti). V˘voj po-

sledních mûsícÛ a t˘dnÛ

v‰ak byl obecnû pozna-

menán nejen v˘razn˘m

zpoÏìováním plateb ze

strany poji‰Èoven, ze-

jména VZP, sníÏením

ãástek poskytovan˘ch

jako zálohy za poskyt-

nutou péãi, ale také ne-

zbytností vracet v krát-

kém ãasovém horizontu

v˘znamné ãástky ze zá-

loh poskytnut˘ch v mi-

nul˘ch obdobích.

V‰eobecnû se tím nemocnice dostávají do stále se

zvût‰ujících problémÛ nejen se splácením sv˘ch

závazkÛ, ale i s v˘platou

mezd pro zamûstnance.

Po dlouhá léta platilo,

Ïe státním zafiízením -

jako pfiíspûvkov˘m or-

ganizacím - byly dluhy

na konci kaÏdého roku

„smazány“. O tom, jaké

to byly ãástky, je moÏ-

né si udûlat pfiedstavu

z toho, Ïe pfii pfiedávání

nemocnic krajÛm ãinily

dluhy v rámci Morav-

skoslezského kraje cca

200 mil. Kã a dluhy vy-

tvofiené od poãátku le-

to‰ního roku do 30. záfií

pfiedstavují ãástku tak-

fika 180 mil. Kã.

V tûchto dnech vláda

rozhodla o poskytnutí

3,4 miliard korun opût

na vyrovnání velké ãás-

ti tohoto dluhu, pfii-

ãemÏ rozhodování

o tom, kolik se dostane

jednotliv˘m nemocni-

cím, je ponecháno na

krajsk˘ch samosprá-

vách. Nestátním orga-

nizacím, tedy napfi. na‰í

mûstské nemocnici, ni-

kdy nikdo Ïádn˘ dluh

neodpustil ani nekom-

penzoval a je pravdûpodobnû iluzorní pfiedpoklá-

dat, Ïe tentokrát by tomu mohlo b˘t jinak.

Snad je z tohoto velmi neúplného popisu stavu vû-

cí a z informací o hospodafiení nemocnice v minu-

l˘ch obdobích jasné, Ïe pokud vedení nemocnice

v R˘mafiovû pfiistupuje k nûkter˘m omezením své

ãinnosti, jde o kroky vynucené neúprosn˘m tla-
kem reality, a ne o nedostatky v jejím fiízení.

Zastavení ãinnosti porodnice je kromû ekonomic-

k˘ch dÛvodÛ dÛsledkem v˘razného poklesu po-

rodnosti v na‰em regionu, takÏe dal‰í pokraãování

její ãinnosti je z odborného hlediska neúnosné.

Z ekonomick˘ch, ale také z personálních dÛvodÛ

je nadále neudrÏiteln˘ provoz nepfietrÏité lékafiské

sluÏby první pomoci pro dûti, financovan˘ spoleã-

n˘mi silami nemocnice a mûsta, a probíhají inten-

zivní jednání o moÏnostech a formû zachování dût-

ského oddûlení.

Je bohuÏel nutné s velkou dávkou hofikosti znovu

vyslovit hluboké politování nad tím, Ïe nebyla re-

alizována opatfiení vypl˘vající z v˘bûrového fiíze-

ní v letech 1997 a 1998, ve kterém r˘mafiovská

nemocnice uspûla velmi dobfie. Je takfika jisté, Ïe

v pfiípadû uskuteãnûní tehdy pfiipravované reformy

by r˘mafiovská nemocnice dnes mohla zastávat

v˘znamnou pozici, která jí z hlediska geografické

polohy, tradice, odborné zpÛsobilosti a také dÛvû-

ry pacientÛ z ‰irokého okolí právem náleÏí, a ne-

musela by pod tlakem souãasné situace pfiistupo-

vat k opatfiením, jeÏ jsou pro obãany R˘mafiova

a okolí nejen velmi bolestná, ale která jsou právû

také v souvislosti s obnovením vefiejnosprávní su-

verenity b˘valého r˘mafiovského okresu pociÈová-

na jako nespravedlivá a pokofiující. Ing. M. Marek

Nemocnice v Bruntále pfiijímá dal‰í lékafie
Dal‰í dva lékafie s druhou atestací pro gynekologic-

ko-porodní oddûlení pfiijala Nemocnice Bruntál

v dÛsledku uzavfiení porodnice v nemocnici

v R˘mafiovû.

„Byli jsme r˘mafiovskou nemocnicí, jakoÏ i bruntál-
skou VZP poÏádáni o zaji‰tûní porodÛ i v r˘mafiov-
ské spádové oblasti, rozhodli jsme se poÏadavku vy-

hovût,“ uvádí fieditel bruntálské nemocnice MUDr.

·atura. Dodává, Ïe nemocnice je schopna kapacitnû

i odbornû situaci zvládnout bez problémÛ.

„Na‰e porodnice nabízí budoucím maminkám pfií-
jemné prostfiedí, nové nadstandardní jednolÛÏkové
pokoje i konzultace pfii v˘bûru metody porodu.
Maminky se mohou k nám i pfiedbûÏnû pfiijet podívat,

aby se seznámily s prostfiedím, kde budou rodit,“ pfii-

bliÏuje porodnici primáfi oddûlení MUDr. Kamidin.

Nemocnice Bruntál získala pfied dvûma roky jako

první v regionu titul „Baby Friendly Hospital“,

uznání organizace UNICEF hodnotící péãi o novo-

rozence a zejména nejvy‰‰í procento plnû kojících

matek po porodu. K.S.

Fota: Ing. Miloslav Marek
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téma
Pradûdova zahrádka - moÏnost dal‰ího rozvoje regionu R˘mafiovska

Spoleãnost Sovinecko, o. p. s., zaloÏily mûsto

R˘mafiov a Agentura Petr Schäfer 23. kvûtna

1999, po nûkolikaleté úspû‰né spolupráci pfii pro-

vozování hradu Sovinec. Spoleãnost Sovinecko

bude také generálním provozovatelem Pradûdovy

zahrádky. Autorem projektu je fieditel spoleãnos-

ti Sovinecko, o. p. s., Petr Schäfer, pro nûkoho

znám˘ pfiedev‰ím jako dfiívûj‰í kastelán hradu

Sovinec.

Cílem spoleãnosti je vyuÏití mimofiádného feno-

ménu území pfii rozhraní Nízkého a Hrubého

Jeseníku pro rozvoj cestovního ruchu a turismu,

kter˘ s sebou zcela nepochybnû pfiinese vytvofie-

ní nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí. Absence pra-

covních míst, jak známo, zpÛsobuje odliv pfieváÏ-

nû mladé generace.

Prioritou souãasného zamûfiení aktivit spoleãnos-

ti je území Pfiírodního parku Sovinecko o pfiibliÏ-

né rozloze 200 km2 a následné roz‰ífiení ãinností

na celou oblast JeseníkÛ.

Hlavním úkolem spoleãnosti je zlep‰it Ïivotní

podmínky obyvatel regionu R˘mafiovska a vrátit

sociálnû vylouãené skupiny na trh práce.

Souãasnû tak posílit sociální stabilitu a soudrÏ-

nost obyvatelstva, omezit sociálnû patologické

jevy vyvolané dlouhodobou nezamûstnaností

a v˘znamnû se zasadit o zadrÏení kvalifikované

síly v území.

Spoleãnost Sovinecko, o. p. s., vyvíjí v tom smû-

ru aktivity, které by mûly podpofiit rozvoj cestov-

ního ruchu a turismu. Pfiedev‰ím bude usilovat

o vysok˘ stupeÀ garance sluÏeb, do níÏ patfií

kompetence a odborná zpÛsobilost zakladatelÛ

spoleãnosti, vlastní poradní sbor pfiedních odbor-

níkÛ pro vybrané 

resorty (cestovní

ruch, ochrana pfiíro-

dy, ekologie, historie 

apod.), a bude vyví-

jet úzkou spolupráci

s pfiedstaviteli dotãe-

n˘ch obcí, státní

správy, ministerstev,

odborn˘ch institucí

apod. a dále s místní-

mi a zahraniãními

subjekty, organiza-

cemi a spoleãnostmi.

Obecnû prospû‰ná

s p o l e ã n o s t

Sovinecko má za 

úkol vytváfiet ucele-

né produkty cestov-

ního ruchu se zamû-

fiením na co nej‰ir‰í

cílovou skupinu. PÛjde zejména o organizování

sportovních, kulturních a historick˘ch akcí, pro-

vozování vybran˘ch areálÛ (hrad Sovinec a oko-

lí, Hutov, Stránské - Pradûdova zahrádka).

Poskytne rovnûÏ manaÏerské a marketingové

sluÏby podnikatelÛm v cestovním ruchu a bude

podporovat doplÀkové sluÏby, napfiíklad infor-

maãní servis, konzultaãní ãinnost a poradenství,

orientaci v projektov˘ch aktivitách, pfiístup k fi-

nanãním zdrojÛm, rozvoj autorsk˘ch originalit

a propagaci produktÛ.

Neménû dÛleÏit˘ podíl bude mít spoleãnost

Sovinecko na vzdûlávání vefiejnosti a ‰kolní mlá-

deÏe ‰etrnou formou turistiky, péãí o krajinu a Ïi-

votní prostfiedí, ochranou pfiírody, poznatky 

z ekologie, zachováním tradiãních fiemesel, lido-

v˘ch regionálních dovedností a lidov˘ch kultur-

ních tradic a vytváfiením nov˘ch a rovnûÏ prezen-

tací vybran˘ch událostí z historie kraje.

Spoleãnost se bude také podílet na organizování

a provozování vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností

a prací na zájmov˘ch územích - na údrÏbû komu-

nikací, péãi o zeleÀ, vodní toky a díla, na obnovû

a údrÏbû nauãn˘ch stezek a areálÛ, úklidu lesÛ

a zachování trvale udrÏiteln˘ch zdrojÛ pfiírodní 

energie.

Co znamená pojem „Pradûdova zahrádka“
Úkolem projektu „Pradûdova za-

hrádka“ je vytvofiit originální turis-

tick˘ produkt, kter˘ souãasnû pfii-

taÏlivou formou pÛsobí na sebevz-

dûlávání nej‰ir‰í vefiejnosti v oblasti

Ïivotního prostfiedí, ekologie a záro-

veÀ historie na území JeseníkÛ.

Projekt je umístûn do romantického

pfiírodního koutu Nízkého Jeseníku

v katastrálním území Stránské, 

4 km jiÏnû od mûsta R˘mafiov. Na

plo‰e pfiibliÏnû 4 ha bude vybudo-

ván areál, po obvodu uzavfien tema-

tick˘mi nauãn˘mi stezkami, které

pfiedstaví náv‰tûv-

níkÛm faunu a fló-

ru Jesenicka, Ïivot

v horsk˘ch bystfii-

nách a tÛních, se-

známí je se zásada-

mi lesního hospo-

dafiení a souãasnû

s tradicemi lovec-

tví a myslivosti.

Na urãen˘ch mís-

tech spojovací ko-

munikace budou

zfiízeny pfiístfie‰ky

pro odpoãinek

a relaxaci, pfiípad-

nû úkryt za nepfiíz-

nivého poãasí.

Ilustrované tabule

vkusnû instalované

do samorostÛ a pfií-

rodních materiálÛ

budou informovat

o hlavních zása-

dách chování v pfií-

rodû a o v˘znamu

její ochrany.

Hlavní atrakcí pro-

jektu je zámûr vy-

budovat fragment

stfiedovûké osady s ukázkami Ïivo-

ta spoleãnosti té doby. Na pfiípravû

spolupracuje v rámci konzultací

Mûstské muzeum R˘mafiov, Stfiední

odborná ‰kola památkové péãe

·umperk a pfiední odborníci na stfie-

dovûkou architekturu.

Po vybudování bude areál pfiístup-

n˘ vefiejnosti sezónnû, a to od dub-

na do fiíjna. Optimální náv‰tûvnost

by mûla dosáhnout 30 tisíc náv‰tûv-

níkÛ za sezónu. Generálním provo-

zovatelem, jak jiÏ bylo uvedeno,

bude Sovinecko, o. p. s.

Na projekt Pradûdovy zahrádky

v souãasné dobû navazují aktivity

spojené s rekonstrukcí infrastruktu-

ry a budováním ubytovacích a stra-

vovacích kapacit v obci Stránské.

Projekt patfií mezi klíãové prvky

projektu „Historick˘ park Moravy

a Slezska“, kter˘ získal podporu

v‰ech dotãen˘ch obcí a je plnû

v souladu s koncepcí mûsta

R˘mafiova na rozvoj cestovního ru-

chu jako nosného ekonomického

sektoru mikroregionu R˘mafiovska.

Má v‰echny pfiedpoklady kvalitnû

reprezentovat aktivity cestovního

ruchu v Moravskoslezském kraji.

Fota: archiv Sovinecko, o. p. s.
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rozhovor
Na podrobnûj‰í informace o vznikajícím projektu Pradûdovy zahrádky jsme se zeptali jeho autora, ãlovûka nanejv˘‰ povolaného - dfiívûj‰ího kastelána hradu

Sovinec, podnikatele, sokolníka, bluegrassového muzikanta a pfiedev‰ím fieditele obecnû prospû‰né spoleãnosti Sovinecko Petra Schäfera.

Petfie, z ãeho vznikl vlastní název
Pradûdova zahrádka a jakou podobu
bude mít hotov˘ projekt?
My‰lenka se zrodila jiÏ za mého pÛso-

bení na hradû Sovinci, kdy se náv‰tûv-

nost nûkter˘ch akcí nezfiídka vy‰plha-

la k ‰esti, nûkdy i k sedmitisícové hra-

nici. Z ekonomického hlediska to by-

lo zji‰tûní pfiíjemné, na stranû druhé

jsem to vnímal jako obrovské zatíÏení

lokality, které bylo nad rámec únos-

nosti z hlediska samotného hradu i ob-

sluÏnosti. Proto jsem se zaãal zab˘vat

my‰lenkou, jak rozpt˘lit náv‰tûvnost

do pfiilehl˘ch areálÛ. Dokladem for-

mování této snahy byl zájem vytvofiit

v území zaniklé osady Hutova pfiírod-

ní skanzen gotiky s programovou na-

bídkou, která by odlehãila Sovinci na-

pfiíklad pfii organizování velk˘ch his-

torick˘ch bitev apod. Hutov byl zají-

mav˘ tím, Ïe nabízel pfiíjemnou atmo-

sféru a byl naprosto nedotãen. Urãité

nejasnosti s uÏivateli pozemkÛ a resti-

tuãními záleÏitostmi mû v‰ak odkloni-

ly od této my‰lenky a pfiesunuly mou

pozornost na lokalitu Stránské, kde

jsem se rozhodl vybudovat projekt

s názvem Pradûdova zahrádka. Proã

zrovna Pradûdova zahrádka? K názvu

projektu mû inspiroval pohled na úze-

mí, kter˘ se nabízí ze silnice, jeÏ se vi-

ne od hradu Sovinec ke Stránskému.

KdyÏ ãlovûk opustí hranici lesa, vyno-

fií se pfied ním zcela famózní pohled na

centrální hfieben JeseníkÛ vãetnû

Pradûdu. A právû pod zmínûnou silni-

cí se nachází zájmové území. Proto

ten název Pradûdova zahrádka.

MÛÏe‰ na‰im ãtenáfiÛm projekt
Pradûdovy zahrádky pfiiblíÏit?
Cel˘ projekt Pradûdovy zahrádky je

v podstatû ucelen˘ produkt v oblasti ce-

stovního ruchu, kter˘ by mûl prezento-

vat jakousi ãasovou zkratku, znázorÀu-

jící, jak ãlovûk osidloval území

Jesenicka poãínaje prvními Kelty aÏ po

souãasnost, jak se na území choval, jak

si poradil s drsn˘m klimatem a pfiíro-

dou. SnaÏíme se vyvarovat toho, aby

mûl projekt charakter Disneylandu.

Vycházíme z konzultací s odborníky,

napfiíklad s Mgr. Karlem, velk˘m znal-

cem historie tohoto území, a dal‰ími

specialisty, s nimiÏ probíráme své zá-

mûry. Na 2 - 3 ha území, které bude pfií-

stupno vefiejnosti po trasách uprave-

n˘ch do podoby nauãn˘ch stezek, bu-

dou moci náv‰tûvníci shlédnout frag-

ment stfiedovûké uhlífiské osady nebo

tvrze. Na kolbi‰ti budou moci spatfiit,

jak v dobû stfiedovûku probíhaly rytífi-

ské hry a turnaje. Jaké dovednosti pfied-

vádûli sokolníci. Budou se moci sami

zapojit do rÛzn˘ch ãinností, zkusit si

zhotovit napfiíklad nûjakou zakufiova-

nou keramiku nebo si na stfielnici vy-

zkou‰et umûní stfielby lukem a ku‰í,

jízdu na koni, obratnost v ovládání

zbraní atd. Tímto územím budou pro-

cházet aÏ po souãasnost a nauãné stez-

ky je seznámí s tím, jak se hospodafií

v lesích nebo jací Ïivoãichové Ïijí na

na‰em území. Setkají se s galerií lido-

v˘ch fiemesel, kde budou mít moÏnost

spatfiit zanikající fiemesla horalÛ a o-

chutnat lidovou gastronomii. Zkrátka

i obãerstvení se obejde bez tradiãní co-

ca-coly, hranolkÛ, hamburgerÛ, bez

pizzy, protoÏe budou k dispozici na‰e

lidová vesnická jídla.

Jaká bude náv‰tûvní doba?
Náv‰tûvní doba bude korespondovat

s otevíráním kulturních památek 

s ohledem ke klimatick˘m podmín-

kám. Areál by byl pfiístupn˘ od dubna

do fiíjna. Ov‰em pfiipravujeme v bu-

doucnu jeho roz‰ífiení o zimní sporty.

Co si slibuje‰ od projektu Pradûdovy
zahrádky? Údajnû v blízké budouc-
nosti nabídne také nûjaká pracovní
místa.
Pfiednû vidím v projektu obrovskou

pomoc danému území, dále, jak jsi se

zmínil, vytvofiení pracovních pfiíleÏi-

tostí, zejména pro obyvatele

Stránského, protoÏe mají moÏnost se

k projektu pfiipojit doplÀkov˘mi sluÏ-

bami.

Jak daleko jste s pfiípravami a kdy se
poãítá s otevfiením Pradûdovy za-
hrádky?
V této chvíli jsme momentálnû ve fá-

zi, kdy projekt dostává zelenou, proto-

Ïe byl komisí Moravskoslezského

kraje vybrán jako strategick˘ projekt

kraje a v souãasné dobû jsme získali

i startovací finanãní podporu. Minul˘

t˘den jsem byl na kraji podepsat

smlouvu o finanãní podpofie na zaji‰-

tûní projektové a pfiedprojektové pfií-

pravy a nûkter˘ch prací souvisejících

s úpravou terénu. Dá se fiíci, Ïe od li-

stopadu uÏ vlastnû vytváfiíme nûkterá

pracovní místa a zahajujeme vlastní

práci. JiÏ pro pfií‰tí rok jsme pfiipravili

nabídku komponovan˘ch programÛ

s tím, Ïe „první den otevfien˘ch dvefií“

se uskuteãní prvního kvûtna, kdy by-

chom chtûli jak˘msi svátkem pfiivítat

jaro na horách. Pfiipravujeme fiadu dal-

‰ích akcí, o kter˘ch bude vefiejnost

vãas informována. Pfií‰tí rok chceme

zprovoznit areály, jako je kolbi‰tû, ry-

tífisk˘ tábor a jednodu‰‰í stavby, které

je moÏno ve finanãním objemu reali-

zovat. Co se t˘ãe dokonãení celého

projektu Pradûdovy zahrádky, domní-

vám se, Ïe v horizontu tfií let by mohl

mít definitivní podobu vãetnû nároã-

nûj‰í v˘stavby, jakou bude stfiedovûká

osada, rÛzná stravovací místa a pas-

tou‰ky.

Hledal jsi inspiraci i v jin˘ch muze-
ích v pfiírodû a skanzenech?
Poznatky jsem pochopitelnû získával

v rÛzn˘ch skanzenech nejen v âeské

republice, ale také napfiíklad ve slo-

venském skanzenu Pribylina. Tam

jsem také objevil záchrann˘ chov ple-

menné ovce vala‰ky ãerné. Chov va-

la‰ky ãerné v Pradûdovû zahrádce bu-

de jedin˘m na území âeské republiky

a bude zafiazen do záchrany genofon-

du. Souãástí ovãína bude také pastvi-

na pro umístûní tohoto velmi vzácné-

ho plemene a vlastní záchrann˘ chov.

Náv‰tûvníci se seznámí s v˘znamem

chovu, vlivem na údrÏbu krajiny

a s vyuÏitím produktu. Lidé uvidí, jak

se oveãka stfiíhá, jak se zpracovává vl-

na. Dûvãata se u nás postupnû nauãila

spfiádat vlnu na kolovratu, restauruje-

me men‰í tkalcovské stavy, aby se da-

lo pfiedvést tkaní, pfiipravujeme stra-

vovací zafiízení - pastou‰ku, kde bu-

dou náv‰tûvníci mít moÏnost ochutnat

ovãí produkty. Pro vefiejnost to bude

záleÏitost mimofiádnû atraktivní.

Jak se dafií rozvíjet spolupráci s ostat-
ními subjekty, firmami a obecními
úfiady?
DÛleÏité je fiíci, Ïe tento projekt má pl-

nou podporu mûsta R˘mafiova, LesÛ

âeské republiky a dal‰ích subjektÛ

vãetnû dotãen˘ch obcí. Navázali jsme

velmi dobré sousedské vztahy.

Pfiilehlé lokality tohoto projektu jsou

v majetku ekologické farmy

Beránkov˘ch, ktefií se v areálu

Pradûdovy zahrádky budou rovnûÏ

angaÏovat. Tím je projekt vlastnû o‰et-

fien tak, aby na uzemí areálu nevznik-

lo napfiíklad místo pro postavení stán-

ku Mc Donalda.

Realizátorem a generálním provozo-
vatelem tohoto projektu je Obecnû
prospû‰ná spoleãnost Sovinecko.
Ov‰em projekt je zcela urãitû natolik
nákladn˘, Ïe by bez strategického
partnera nemohl pokraãovat ve svém
dal‰ím v˘voji. Kdo je tím, kdo pomÛ-
Ïe s kapitálov˘m o‰etfiením projektu
Pradûdovy zahrádky?
Partnerem je spoleãnost Amont, která

pfied dvûma lety koupila na Sovinci

b˘valou hospodu pro své podnikové

úãely. Do‰lo k vzájemnému seznáme-

ní a sympatiím, následnû k pfiíslibÛm

podpofiit na‰e aktivity s tím, Ïe nako-

nec vznikla akciová spoleãnost První

Sovinecká, a. s., a spoleãn˘ projekt

pod názvem Historick˘ park Moravy

a Slezska. Je to projekt, na kterém se

vlastnû podílí dva suverénní partnefii,

a tím je jiÏ zmínûná První Sovinecká,

a. s., a Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko.

První Sovinecká, a. s., která je pfiede-
v‰ím spoleãnost, jejímÏ cílem je kul-
turní a turistická obroda JeseníkÛ,
uspofiádala ve dnech 18. a 19. fiíjna

prezentaãní v˘stavu, které se zúãast-
nili nejen zástupci na‰eho mûsta, ale
také hejtman Moravskoslezského
kraje EvÏen To‰enovsk˘ a mnoho v˘-
znamn˘ch politick˘ch a umûleck˘ch
celebrit. PraÏského setkání ses zú-
ãastnil i ty. Jaké sis odnesl záÏitky
a poznatky? V jakém duchu se nesly
ony dva dny v Praze?
Naplnûním slibu ze strany praÏsk˘ch

partnerÛ, jak jsi se zmínil, byla pre-

zentaãní v˘stava, kterou uspofiádala

spoleãnost První Sovinecká, a. s., spo-

lu s agenturou Subiton a klubem, kte-

r˘ provozuje uznávan˘ houslista

Jaroslav Svûcen˘. ·estkrát za rok se

schází na pÛdû Top hotelu vyznavaãi

váÏné hudby a ve spolupráci s tûmito

subjekty pojali my‰lenku, Ïe v rámci

koncertu Jaroslava Svûceného, vûno-

vaného tentokrát Leo‰i Janáãkovi, v˘-

znamné hudební osobnosti Moravy

a Slezska, by se mohl prezentovat

i projekt Historick˘ park Moravy

a Slezska s tím, Ïe by se akcent polo-

Ïil právû na projekt Pradûdovy za-

hrádky a na zahájení ãinnosti

Sovinecko, o. p. s. O pfiestávce byla u-

spofiádána mezi v˘znamn˘mi úãastní-

ky koncertu, mezi nimiÏ byli napfií-

klad první dáma âeské republiky paní

Livie Klausová, ministrynû zdravot-

nictví Marie Souãková, herec Jan

Rosák a mnoho dal‰ích, finanãní sbír-

ka na podporu projektu Pradûdova za-

hrádka a rozjezdu Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko. Bûhem dvace-

timinutové pfiestávky se podafiilo zís-

kat penûÏní dar ve v˘‰i 62 900 Kã. Ten

nám byl za pfiítomnosti notáfiky slav-

nostnû pfiedán na pódiu. Kromû toho

nám praÏ‰tí hostitelé hradili plnû uby-

tování a stravu po dobu dvou dnÛ

a prÛvodce Prahou. Dvoudenního po-

bytu se zúãastnili starosta mûsta

R˘mafiova Ing. Petr Klouda a v‰ichni

starostové dotãen˘ch obcí

Historického parku Moravy a Slezska

- starosta Jifiíkova, Pasek a Dlouhé

Louãky - vãetnû zastupitelÛ.

Dvoudenní prezentaãní v˘stavy se zú-

ãastnil také hejtman

Moravskoslezského kraje EvÏen

To‰enovsk˘, kter˘ projektu

Pradûdovy zahrádky vyslovil upfiím-

nou podporu ze strany kraje.

Pomineme-li pfiíjem finanãní, pak celá

akce splnila také v˘znam mediální.

Jak na tebe zapÛsobil koncert
Jaroslava Svûceného?
Troufám si fiíct, Ïe to byl pro v‰echny

skvûl˘ záÏitek. Koncert byl pastvou

pro u‰i milovníkÛ váÏné hudby a pan

Svûcen˘ je nejen skvûl˘ hudebník, ale

i velmi spontánní komentátor.

Petfie, dûkuji ti za velmi inspirativní
a informaãnû bohat˘ rozhovor
a pfieji, aby se zámûr s Pradûdovou
zahrádkou vydafiil podle tv˘ch pfied-
stav a projekt pfiinesl do na‰eho
mikroregionu touÏebnû oãekávan˘
turistick˘ ruch a s ním i zájem dal-
‰ích investorÛ. JiKo
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Oslavili jsme 17. listopad
V pondûlí 17. listopadu se

R˘mafiov pomalu probouzel do rá-

na, které lze skuteãnû nejv˘stiÏnû-

ji nazvat kaln˘m. Mlha na mûsto

dolehla jako velká pefiina a chlá-

cholila v‰echny, ktefií mûli volno,

ke spánku. Na nûkter˘ch budo-

vách se ospale tfiepotaly národní

vlajky, okna zÛstala

dlouho slepá a do

ulic vy‰li jen ti, kte-

fií museli. 17. listo-

padu jsme oslavili

státní svátek - Den

boje studentÛ za svobodu a demo-

kracii.

Události listopadov˘ch dnÛ roku

1989 jsou známy ‰iroké vefiejnosti

a jsou pomûrnû ãasto diskutovány.

Ve stínu sametové revoluce proti

komunistické diktatufie tak zÛstává

hrdinství ãesk˘ch studentÛ z roku

1939. Podzim 1939 znamenal prv-

ní masovûj‰í náznak odporu proti

nacistické okupaci ãesk˘ch zemí.

I pfies varování a v˘hruÏky se 28.

fiíjna 1939 uskuteãnily v Praze de-

monstrace v rámci pfiipomenutí

vzniku âeskoslovenské republiky.

Bezpeãnostní sloÏky okupantÛ

v‰ak demonstrace násilnû roze-

hnaly a pfii zásahu smrtelnû postfie-

lily studenta medicíny Jana

Opletala. Jeho pohfieb se konal 15.

listopadu a stovky lidí - zejména

studentÛ - vy‰ly znovu do ulic.

Nûmecké vojenské jednotky opût

demonstrace násilnû potlaãily

a desítky demon-

strantÛ zatklo ges-

tapo. Napûtí vyvr-

cholilo 17. listopa-

du, kdy jednotky

gestapa a SS pfie-

padly brzy z rána v‰echny student-

ské koleje (nedotãeny zÛstaly pou-

ze Alexandrovy a brnûnské

Kounicovy koleje). Více neÏ 1200

studentÛ bylo zatãeno a odvleãeno

do koncentraãního tábora

v Oranienburgu, devût studentÛ

a pfiedstavitelÛ studentského hnutí

bylo v ruzyÀské vûznici bez soudu

popraveno. Na rozkaz Adolfa

Hitlera byly ãeské vysoké ‰koly 

uzavfieny. PfiipomeÀme si v tyto

dny památku devíti mrtv˘ch, ktefií

budou navÏdy pfiipomínat touhu

ãeského národa po svobodû a de-

mokracii.

Jak budou motoristé parkovat
na námûstí Míru v R˘mafiovû?

V souãasné dobû zaji‰Èuje vybírání

parkovného na námûstí Míru nájem-

ce JUDr. Jaroslav Henc. Souãástí ná-

jmu je také parkovací automat.

Sjednaná v˘‰e roãního nájmu pfied-

stavuje ãástku 30 000 Kã.

Pfiedmûtem smlouvy je pouze uÏívá-

ní, nikoli údrÏba pronajaté plochy.

Vzhledem k pofiizovacím nákladÛm

na parkovací automat a k nákladÛm

na údrÏbu námûstí vidí odbor dopra-

vy a silniãního hospodáfiství (ODSH)

tento stav jako velmi nev˘hodn˘ pro

mûsto. Doporuãil situaci fie‰it nûkoli-

ka variantami. Optimální se zdá vari-

anta s oznaãením d): Z dÛvodu v˘-
razného roz‰ífiení kompetencí
stráÏníkÛ mûstské policie (od 1. 1.
2003) (moÏnost projednávání pfie-

stupkÛ v blokovém fiízení - neopráv-

nûné stání, nedovolené stání, moÏ-

nost zastavování vozidel, oprávnûní

poÏadovat a kontrolovat doklady,

moÏnost pouÏít technického pro-

stfiedku - botiãky...) ponechat stáva-
jící moÏnost parkování, zachovat

parkovací automat a pfienechat do-
zor mûstské policii, která zajistí
dodrÏování pravidel silniãního
provozu vãetnû dodrÏování parko-
vacích poplatkÛ. Pfiíjmy z parkov-
ného pak zahrnout do pfiíjmÛ mûs-
ta, kde budou alespoÀ ãásteãnû
kompenzovat náklady na údrÏbu
námûstí. Tato varianta kontroly
mûstskou policií je bûÏná v ostat-
ních mûstech, kde je zavedena
v centrech, a jeví se jako varianta
optimální.
Odbor dopravy navrhuje ulice ·kolní

a Husovu osadit dopravním znaãením

„zákaz stání“, neboÈ svou ‰ífikou ne-

splÀují poÏadavky pro stání vozidel

u krajnice a souãasnû proto, Ïe parko-

vání v tûchto ulicích pÛsobí v zimním

období velké problémy mûstsk˘m

sluÏbám pfii zimní údrÏbû vozovek.

Rada mûsta schválila pfiedloÏenou

variantu pro fie‰ení dopravní situace -

parkování na námûstí Míru

v R˘mafiovû na zku‰ební dobu pro

rok 2004.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj mûní síÈ poskytování stomatologické lékafiské sluÏby první pomoci
Optimalizaci sítû poskytování

stomatologické lékafiské sluÏ-

by první pomoci schválila ra-

da kraje k 1. listopadu 2003.

Od tohoto data bude stomato-

logická LSPP poskytována

pouze v nepracovní dny

a svátky v ordinaãní dobû

(viz tabulka).
K optimalizaci pfiistoupil kraj

na základû anal˘zy zpracova-

né z podnûtu zástupcÛ oblast-

ních stomatologick˘ch ko-

mor. Vypl˘vá z ní, Ïe od roku

1993, kdy se z velké ãásti pri-

vatizovala stomatologická

pracovi‰tû, do‰lo k postupné-

mu sníÏení potfiebnosti sto-

matologické LSPP, a to z dÛ-

vodu frekvence pacientÛ i zá-

vaÏnosti jejich obtíÏí.

Pfiípadné náhlé stavy (úrazy)

jsou indikovány k o‰etfiení na

odborn˘ch stomatochirurgic-

k˘ch pracovi‰tích v nemocni-

cích. Vût‰inu o‰etfien˘ch pfií-

padÛ na stomatologické LSPP

tvofií pacienti, jejichÏ problé-

my trvají uÏ fiadu dní a nebez-

peãí z prodlení u nich vesmûs

nehrozí.

Celá situace bude prÛbûÏnû

monitorována a za období li-

stopad a prosinec 2003 bude

vyhodnocena jak ze strany

zdravotnick˘ch záchrann˘ch

sluÏeb, tak Mûstské záchran-

né sluÏby Ostrava.

Sazby za poskytování stoma-

tologické LSPP jsou rovnûÏ

k 1. listopadu 2003 jednotné

pro cel˘ kraj a jsou stejné ja-

ko sazby pro lékafie poskytu-

jící LSPP pro dospûlé a pro

dûti.

Katherini Koláãková,
tisková mluvãí

Popravení pfiedstavitelé studentského hnutí
17. 11. 1939 v Praze-Ruzyni:

Josef Matou‰ek (*1906) - univerzitní profesor

Jaroslav Klíma (*1913) - pfiedseda Svazu ãeského studentstva

Jan Weinert (*1914) - stfiedo‰kolsk˘ profesor a aktivista

studentského hnutí

Josef Adamec (*1909) - tajemník Ústfiedního svazu národ-

ního studentstva v Praze

Jan âern˘ (*1914) - pfiedseda spolku medikÛ

Marek Frauwirth (*1911) - aktivista studentského hnutí

Bedfiich Koula (*1913) - jednatel Národního svazu ãs. studentstva

Václav ·afránek (*1920) - funkcionáfi Národního student-

ského svazu

Franti‰ek Skorkovsk˘ (*1909) - pfiedseda zahraniãního odboru 

studentstva

Redakce (ãerpáno z internetu)
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Mûsto na dfiíve narozené nezapomíná
V pátek 14. listopadu patfiil mal˘ sál

Stfiediska volného ãasu setkání r˘-

mafiovsk˘ch jubilantÛ, ktefií letos 

oslavili sedmdesáté nebo pûtasedm-

desáté narozeniny. Pro nûkolik desí-

tek seniorÛ byla kaÏdoroãní akce ne-

jen formální spoleãenskou událostí,

na níÏ nesmûli se sv˘mi gratulacemi,

proslovy a pfiípitky chybût zastupite-

lé mûsta, ale také pfiíleÏitostí posedût

s pfiáteli, poslechnout si oblíbenou

hudbu a zavzpomínat s vrstevníky na

doby, kdy jako mladí lidé do

R˘mafiova pfii‰li, aby zde proÏili nû-

kolik desítek pfií‰tích let. Leto‰ní ju-

bilanty pfiivítala Kvûtoslava Sicová,

pfiedsedkynû komise pro spoleãenské

záleÏitosti, která také uvedla první

kulturní vystoupení. Vzápûtí se vû-

kov˘ prÛmûr na sále prudce sníÏil,

neboÈ pfied publikum nastoupily dûti

ze 3. matefiské ‰koly v R˘mafiovû se

sv˘m pásmem písniãek, básniãek

a lidov˘ch taneãkÛ. Nûkolik dal‰ích

okamÏikÛ patfiilo oficiálním proje-

vÛm, podûkování z úst BoÏenky

Filipové, ãlenky mûstského zastupi-

telstva a pfiedsedkynû kulturní komi-

se, a starosty Petra Kloudy, kter˘

svého slova vyuÏil i k tomu, aby 

úãastníky setkání informoval o nej-

dÛleÏitûj‰ích problémech, zmûnách

a plánech, jeÏ se t˘kají mûsta

R˘mafiova. Vyjádfiil se k otázce

v souãasné do-

bû nejpalãivûj-

‰í, ke zru‰ení

p o r o d n i c e ,

stejnû jako

k nejistotám,

které provázejí

budoucnost r˘-

m a fi o v s k é h o

‰ k o l s t v í .

P o v á l e ã n ˘ m  

osídlencÛm se

tak naskytlo

nûkolik témat

k rozhovoru

i k urãité kon-

frontaci vlast-

ních záÏitkÛ

z dob, kdy se

R˘mafiov houf-

nû zabydloval

mladou gene-

rací, se souãas-

n˘m odlivem

mladé popula-

ce do vût‰ích

mûst. Setkání jubilantÛ v‰ak nemûla

provázet jen váÏná diskuse, ale pfie-

dev‰ím volná zábava, a proto se vzá-

pûtí po pfiípitku rozeznûly nástroje

a hrdla ãlenÛ skupiny Pedagog, je-

jichÏ hudba doprovázela veãer aÏ

k jeho závûru. Poho‰tûní pro dobrou

stovku oslavencÛ pfiipravili jiÏ tra-

diãnû uãÀové oboru kuchafi-ãí‰ník ze

Stfiedního odborného uãili‰tû

a Odborného uãili‰tû R˘mafiov pod

vedením sv˘ch mistrÛ. ZN

·kolství

Hraãky z R˘mafiova pomáhají v Iráku

I mal˘ ãin je lep‰í neÏ velká slova
Nejmen‰í ãeskou mincí je od po-

ãátku listopadu padesátník. S tro-

‰kou nostalgie se louãíme s de-

setníky a dvacetníky. V‰ak nám

také zbyteãnû nafukovaly penû-

Ïenky a jejich nominální hodnota

byla zanedbatelná. A pfiitom byla

niÏ‰í neÏ v˘robní cena.

Co s mincemi, které nám zÛsta-

ly? Studenti SSO· Primy v na-

‰em mûstû rozmístili v prodej-

nách CA&VA, R˘mafiovská pe-

kárna a H+H velmi zvlá‰tní po-

kladniãky. Byly to zavafiovací

láhve, uzavfiené a zabezpeãené,

a spolu s nimi oznámení, jak bu-

de s vybran˘mi mincemi naloÏe-

no. Ano, milí obãané, zákazníci

a pfiátelé, v‰echny penízky budou

vymûnûny a dostanou je dûti

z dûtského domova v Janovicích.

Dûkujeme, dûkujeme! Po celkem

úmorném poãítání a tfiídûní má-

me na stole 48 632 mincí!

A suma, která byla vybrána, ãiní

9 638,70. To je pfiekvapivé, ra-

dostné. TakÏe dûti dostanou ko-

ãárek pro pannu, kovové tfiíkolky

(pro jistotu dvû) a spoustu dal-

‰ích potfiebn˘ch vûcí. Poradíme

se s jejich tetami a dáreãky slav-

nostnû pfiineseme k Mikulá‰i.

V‰ichni se uÏ tû‰íme na plamín-

ky radosti v dûtsk˘ch oãích.

Nebojte se, napí‰eme reportáÏ,

pfiiloÏíme fotografie a toto „zpra-

vodajství“ najdete v na‰ich novi-

nách.

Mohou dûti z R˘mafiova uãinit svût hez-

ãím a lep‰ím pro své vrstevníky vzdále-

né tisíce kilometrÛ? Pro mnohé moÏná

pfiekvapivá odpovûì zní ano!

Pfii proãítání Uãitelsk˘ch novin mû zau-

jal e-mail podpraporãice Lenky

Martínkové, pÛsobící v ãeské polní ne-

mocnici v Basfie: „Rozdáváme nemoc-

n˘m dûtem pfii o‰etfiení hraãky i vitamí-

ny, ale hraãek je pofiád málo.“

Uvûdomila jsem si, jakou kouzelnou

moc mohou hraãky mít pfii snaze zmírnit

fyzické i psychické utrpení, jímÏ dûti

v Iráku bezesporu pro‰ly.

Bylo aÏ dojemné sledovat, s jakou spon-

tánní odezvou ze strany ÏákÛ na‰í ‰koly

se setkala pouhá zmínka uãitelÛ o moÏ-

nosti zaslat ply‰ové hraãky na‰í polní

nemocnici v Iráku.

Naprostá vût‰ina dûtí pfiicházela do ‰ko-

ly v následujících dnech se sv˘mi oblí-

ben˘mi a mnohdy i nov˘mi hraãkami.

Pfies nevelk˘ poãet ÏákÛ na‰í ‰koly se

jich se‰lo takové mnoÏství, Ïe k jejich 

odeslání bylo zapo-

tfiebí tfií obrovsk˘ch

krabic od banánÛ!

Chtûla bych vyuÏít

této pfiíleÏitosti, 

abych dûtem i jejich

rodiãÛm za toto krás-

né gesto podûkovala.

Odmûnou jim mÛÏe

b˘t pfiedstava záfií-

cích oãí mal˘ch paci-

entÛ v tûÏce zkou‰e-

né zemi.  

Dagmar Galandrová
Z· l. máje 32

R˘mafiov

Co udûlá banka s vybran˘mi „drobÀásky“?
Poslední desetníky a dvacetníky nám slouÏily od roku 1993. Jako

materiálu bylo pouÏito 99 % hliníku a 1 % hofiãíku. Byly raÏeny

v Hamburku a pozdûji v BiÏuterii Jablonec. Na‰e âeská národní ban-

ka pfiedpokládá na základû zku‰eností v Evropû, Ïe se podafií stáh-

nout nanejv˘‰ 30 % mincí. Budou se‰rotovány na speciálním nûmec-

kém lisu a potom budou prodávány jako vysoce kvalitní materiál zá-

jemci, kter˘ nabídne nejvy‰‰í cenu. Zisk se odhaduje na nûkolik mi-

liónÛ korun. Hráãi mariá‰e aÈ si klidnû neplatné „stfiíbrÀáãky“ pouÏí-

vají. No, a na‰e padesátníky vydrÏí aÏ do pfiechodu na euro. Si
Foto: archiv Z· 1. máje
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Tajemství Ïivota a smrti souvisí s tajemstvím Boha
Jediné, co máme ve sv˘ch rukou, je nadûje

Drazí politikové, obãané na‰eho spo-

leãného domova, mûsta R˘mafiova,

dnes je tomu právû sedm dní, co jsem

v televizi sledovala Moravskoslezsk˘

region. Co se v‰ak za krátkou dobu nû-

kolika dnÛ mÛÏe zmûnit, je pro mû ne-

pochopitelné. Navíc v porovnání s tím,

co jsem si mohla pfieãíst

v R˘mafiovském horizontu 17/2003:

„Dne 19. záfií 2003 se na základû klad-

ného v˘sledku dÛkladného auditu stala

drÏitelem prestiÏního titulu Baby

Friendly Hospital i nemocnice

v R˘mafiovû.“ KdyÏ mû tento t˘den

100 km od na‰eho mûsta zasáhla pro-

stfiednictvím mobilu smutná zpráva

o zru‰ení porodnice v R˘mafiovû, ne-

vûfiila jsem. Ale poté, co jsem si 7. li-

stopadu ráno zapnula televizi a vidûla

smutné tváfie sestry Marie Volkové

a fieditele MUDr. Mariana Olejníka

i místostarosty Pavla Koláfie, pochopi-

la jsem, Ïe SMS zpráva nebyla ‰ot-

kem, ale pravou pravdou, realitou, kte-

rou nám pfiipravila nûjaká chytrá hla-

va, jíÏ nezáleÏí ani na názorech obãa-

nÛ, ani na obtíÏích, které na‰emu mûs-

tu v pohraniãí nastanou.

Ve vydání R˘mafiovského horizontu

19/2003 jsem ãetla rozhovor s panem

primáfiem Olejníkem, kter˘ pro nûj

musel b˘t bolestn˘. Právû prohrál boj

o svou porodnici, pro niÏ jako primáfi

a fieditel nemocnice dokázal vytvofiit

nejlep‰í t˘m lékafiÛ, sester a ostatních

zamûstnancÛ. Valná hromada prostû

rozhodla, ale nikdo z politikÛ se neza-

stal. Prostû je málo porodÛ, ale nikdo

se neptá proã!

My v‰ichni to ale víme. Stát je vytune-

lovan˘, peníze nejsou, jsou jen v parla-

mentu, kde se rozdávají po milionech.

Proã politikové nerozhodnou mlad˘m

lidem pfiidat a sobû ubrat? Vidím, Ïe

jim nezáleÏí, jestli vymfieme po pfiesli-

ci, ale hlavnû Ïe ONI se mají jako ta

prasátka v Ïitû. Poji‰Èovny jsou bez pe-

nûz a mají problémy. Ale rodiny s dût-

mi nemohou fiíci: „Máme problémy,

nemáme na o‰acení dûtí, nemáme jim

co dát jíst, nemáme moÏnost dát je do

uãení, protoÏe jim je nemÛÏeme zapla-

tit.“ Nûkdo se pfiesto uskrovní, dûti ne-

chá vyuãit, ale ty nenajdou práci a jsou

doma bez penûz. KaÏd˘ zamûstnavatel

se nejdfiíve ptá: „Má‰ praxi?“ Kde ji

ale získat?

Co jste, politikové, udûlali za tûch tfii-

náct let pro dûti, aby se mohly narodit

do ‰Èastn˘ch rodin, kde mohou Ïít

v lásce s dal‰ími sourozenci a rodiãi,

ktefií jim mohou dát zázemí domova?

Prostû nic!! Je zbyteãné chodit k vol-

bám, kaÏd˘ slibuje, ale sliby chyby! AÈ

pravice, nebo levice - kaÏd˘ hrabe jen

pro sebe a „syt˘ hladovému nevûfií“.

R˘mafiovská nemocnice má ty nejvût‰í

kapacity, pfiipravené rychle zasáhnout

pfii ohroÏení lidského Ïivota i pfii jeho

zrození. Ráda pfiijala maminka porod

právû u nás v R˘mafiovû, kde mûla ten

nejlep‰í pocit, Ïe je s dûÈátkem v do-

br˘ch rukou lékafiÛ a v rukou BoÏích.

Nechtûla bych tím tvrdit, Ïe by ma-

minkám nebylo dobfie i v porodnici

bruntálské. Ale proã by mûla skonãit

tak dobrá porodnice, jaká patfií k na‰e-

mu mûstu stejnû jako kostel, kapliãka,

radnice nebo ‰kola? AÈ si ten, kdo tak-

to rozhodl, uvûdomí, Ïe chyboval,

a fiekne: „Neboj se, já jsem tvá pomoc,

neboj se, ãervíãku ãlovíãku, tv˘m do-

movem bude místo tvého narození

jménem R˘mafiov.“

To ale je‰tû není v‰e. Sly‰ela jsem také,

Ïe má b˘t zru‰eno dûtské oddûlení.

Zase bez rozhodnutí obãanÛ? Dne 30.

fiíjna 2003 jsem sledovala

Moravskoslezsk˘ region, kde právû

vysílali pofiad o tom, jak nûkolik mûsí-

cÛ malí v˘tvarníci malovali obrazy

v jednotliv˘ch pokojích tohoto oddûle-

ní, aby se tam pacientÛm líbilo. Malby

o Ïivotû na zemi, ve vzduchu a ve vo-

dû. Jak fiekla dûtská lékafika MUDr.

Tatiana Gvozdiaková, dûti slíbily, Ïe

pfiijdou namalovat i dal‰í obrázky pro

radost.

Tak co, pánové, povíte, jaké máte zase

nápady s tímto dûtsk˘m oddûlením?

Snad Ïe fieãi jsou plané a ná‰ strach

zbyteãn˘?!

KdyÏ uÏ jsme u obav o na‰e malé a bu-

doucí obãánky, nechtûla bych zapome-

nout ani na nemocné a star‰í obãany

na‰eho mûsta. Tolik si pfiejí to jediné -

Domov v Dolní Moravici, kde jim

chce paní fieditelka Marcela StaÀková

svou pílí, láskou a mil˘m pfiístupem

k bliÏnímu spoleãnû s Diakonií pfiipra-

vit místo dÛstojného odpoãinku ve stá-

fií a nemoci, místo klidu a opravdové-

ho pocitu domova. Kolikrát sly‰ím pfii

náv‰tûvách tûchto nemocn˘ch: „Kdy

bude ten Domov hotov˘? UÏ bych

v nûm chtûla Ïít.“ Kdy a jak se tento

velkorys˘ dobr˘ skutek paní fieditelce

podafií uskuteãnit, ví snad jen Pán BÛh.

My ale v‰ichni víme, Ïe bez pfiispûní

nás v‰ech obãanÛ R˘mafiova a okolí,

bez pomoci finanãní a vÛle pfiidat ruku

k dílu, bez podpory lásky, pochopení

a naslouchání jeden druhému, se nepo-

dafií nic.

Za v‰e, ãeho jsme se doãkali, mÛÏeme

„podûkovat“ tûm ãtyfiiceti letÛm totali-

ty, kdy vymfiela víra v Boha, která by-

la z lidí násilnû vybíjena. KdyÏ se za-

ãalo létat do vesmíru, kdyÏ lidé doká-

zali poruãit vûtru de‰ti, tehdy Boha ni-

kdo nevidûl, natoÏ aby jej potfieboval.

Na‰i pfiedkové kaÏd˘ den, aãkoliv je-

jich Ïivot byl jistû tûÏ‰í neÏ ten ná‰,

brali jako BoÏí vÛli a dokázali kaÏdé

lidské stvofiení pfiijmout s poÏehnáním,

aÈ jich bylo, darÛ BoÏích, tfieba kaÏ-

d˘m rokem více.

Za mého dûtství bylo náboÏenství po-

vinné, nikdo si nedovedl pfiedstavit, Ïe

bychom hodinu ãtení Bible mohli

z rozvrhu vynechat. Moji tfii chlapci se

také vÏdy tû‰ili na kfiesÈanskou v˘cho-

vu s panem dr. Franti‰kem VaÀákem,

knûzem, kter˘ byl duchovním otcem

celého mûsta tfiicet osm let. O tûÏkos-

tech, které nám byly zpÛsobeny, se ne-

budu zmiÀovat, to v‰ichni víme.

Chlapci ov‰em pfiijali svátost kfitu, sva-

té pfiijímání, nejstar‰í i svátost bifimová-

ní a svátost manÏelskou. Kolik dûtí by-

lo pfii slavení BoÏího tûla a pfii svatém

pfiijímání, kde bylo plno svûtla, kvûtin,

lásky a radosti z BoÏí pfiítomnosti.

Vûfiím pevnû, Ïe máme v‰ichni své

malé mûsteãko rádi, rádi v nûm Ïijeme

a pfiáli bychom si, aby se nám tady

spoleãnû Ïilo pûknû, spokojenû a ra-

dostnû. Ale to je moÏné jen tehdy, kdyÏ

budeme v‰ichni jako jedna rodina a to,

co vytvofiíme, bude ná‰ domov, kde

nám bude dobfie.

Proto pfieji panu fiediteli nemocnice

MUDr. Marianu Olejníkovi, starostovi

R˘mafiova Petru Kloudovi i paní fiedi-

telce Marcele StaÀkové ty nejlep‰í pfiá-

tele, ktefií jim pomohou vytvofiit a udr-

Ïet v‰e, co k na‰emu mûstu patfií.

Buìme i my jejich pfiáteli. S BoÏí po-

mocí se nám v‰e podafií. Pfieji panu pri-

máfii, aby se jeho víra v Pána Boha ne-

vytratila a aby jeho a na‰e porodnice

mohla zase brzy pfiijímat maminky.

Aby se znovu zaãaly rodit ve velkém

oãekávání a do lep‰í budoucnosti dûti

v r˘mafiovské nemocnici.

VÏdy se fiíkává, kde je BÛh, tam je po-

Ïehnání. I to by si mûli lidé uvûdomit

a jít cestou, kterou nás vedli na‰i pfied-

kové. Více úcty, pokory a ménû cham-

tivosti. Pfiece ani dûti nebudou ‰Èastnûj-

‰í, kdyÏ budou mít poãítaãe, mobily

a prázdniny v zahraniãí, ale nikoliv zá-

zemí domova s rodiãi, ktefií si najdou

ãas jeden pro druhého.

To v‰e je dÛkazem, Ïe kde je BÛh, tam

je láska.

Takovou lásku vám v‰em pfieji, drazí

pfiátelé na‰eho spoleãného domova

a velké rodiny. Pokoj do kaÏdého do-

mu, do radostn˘ch dnÛ narození

Krista, svátkÛ vánoãních.

„NemÛÏeme Ïít bez nadûje. V Ïivotû

potfiebujeme mít cíle a znát smysl své

existence. BÛh je základ na‰í nadûje.“ 

Vûfiící obãanka R˘mafiova
Olga Schreiberová

Úsmûvnû

Je to vÛbec moÏné?
Musím zaãít leto‰ním jarem. S nov˘m jarem jsme

se s chutí vrhli do práce na zahrádce. OdloÏíme tep-

lé svr‰ky, ‰up do vyslouÏil˘ch bot, obleãení, které

není uÏ úplnû ‰ik, hodinky do chatky a drobnosti na

laviãku, nachystat cibulky, semínka, hnojivo, náfia-

dí. Na‰e ãtyfiãlenná rodina se projevuje snad aÏ hy-

peraktivnû. V‰ak je to brzo vidût. Jsme pfiece kabr-

Àáci, parta hyc. Záhonky jak vojáci, trávník vyhra-

ban˘, pod kefii rybízu voní ãerstvá hlína, mezi an-

gre‰ty a maliníky taky, snûÏenky uznale pokyvují

hlaviãkami, fialky voní obzvlá‰tû omamnû a narci-

sy se chystají vykvést do plné krásy.

Py‰nû obhlíÏíme na‰i zahrádeãku. Konec. Jde se do-

mÛ na veãefii. Najednou zbledla na‰e velitelka - má-

ma - a vyhrkla: „Prst˘nek!? Kde je? Urãitû jsem ho

mûla!“ Kapsy, chatka, okolí laviãky. Hledají v‰ich-

ni. Marnû. Marnû. A tak jako krtci hrabeme znovu

pod rybízy i v‰emi ostatními kefii, bereme kousek

po kousku, cestiãky, v‰echna zákoutí. Víme, jak byl

na‰í mamce právû tento ‰perk, celozlat˘, bohatû ry-

t˘ a zdoben˘ prsten, dárek od tatínka, drah˘ a mil˘.

Pomalu se stmívá a my ztrácíme nadûji. Utû‰ujeme

na‰i mamineãku, Ïe se jí svornû sloÏíme, dáme jí

potfiebnou sumu na klenot tfieba je‰tû hezãí a draÏ‰í.

Nechce. Moc nemluví, oãi má ve studánkách.

SnaÏíme se zapomenout.

âas bûÏel a o této pfiíhodû se nesmûlo mluvit. Pfie‰lo

jaro i léto a my s pfiicházejícím podzimem sklízíme

dary na‰í pfiírody, tedy na‰ich latifundií. Úroda slu‰-

ná, bedniãky se plní petrÏelí, ãervenou fiepou, jdeme

na mrkev. TaÈka zaryje r˘ãem a vtom! Nûco se za-

bl˘sklo! Rychle se sehnul, setfiásl hlínu a v té chvíli

byl kandidátem mrtviãky!

Na jedné mrkvi byl navleãen prsten. Asi uprostfied.

Ta mrkviãí frajerka prorostla prstenem a náramnû jí

slu‰el. Zlato nebylo ani za‰lé. To bylo radosti, do-

konce fotografie na památku. Potom se mrkviãka

zlomila, prst˘nek byl omyt a ze zahrádky odcháze-

la pfieukrutnû spokojená majitelka ‰perku, kter˘ zá-

fiil na jejím prstû. Jak to asi tehdy v tom dni jara by-

lo? Dala si prst˘nek do kapsy zástûry a ten pfii setí

zeleniny neposednû vyskoãil do fiádku. A rodina

kvÛli nûmu dvakrát pfieryla a pfiehrabala zahradu.

Hlavnû Ïe je na svûtû. A v albu je také. Moji pfiáte-

lé to v‰e potvrdí, je to pravda pravdoucí. Si
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25.11. 1968 zemfi. UPTON SINCLAIR, americk˘ prozaik (nar. 
20. 9. 1878) - 35. v˘r. úmrtí

26.11. 1948 nar. JI¤Í BARTA, grafik, v˘tvarník animovaného a kreslené-
ho filmu - 55. v˘r. nar.

27.11. 1918 zemfi. BOHUMIL KUBI·TA, malífi, grafik a teoretik v˘tvar-
ného umûní (nar. 21. 8. 1884) - 85. v˘r. úmrtí

28.11. 1953 zemfi. EUGENE O’NEILL, americk˘ dramatik, nositel 
Nobelovy ceny (nar. 16. 10. 1888) - 50. v˘r. úmrtí

28. 11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu zpÛsobu Ïivota
(poslední pátek v listopadu)

29. 11. Mezinárodní den solidarity s palestinsk˘m lidem - v˘roãí
rozhodnutí Valného shromáÏdûní OSN roku 1947 o zalo-
Ïení Ïidovského a arabského státu v Palestinû, slaví se
od roku 1978

29. 11. 1643 zemfi. CLAUDIO MONTEVERDI, italsk˘ hudební skladatel
(kfitûn 15. 5. 1567) - 360. v˘r. úmrtí

29. 11. 1898 nar. CLIVE STAPLES LEWIS, anglick˘ prozaik, esejista 
a literární historik (zemfi. 24. 11. 1963) - 105. v˘r. nar.

29. 11. 1923 zemfi. v Prostûjovû KAREL DOSTÁL-LUTINOV, básník, teolog
a publicista (nar. 22. 9. 1871 v Prostûjovû) - 80. v˘r. úmrtí

30. 11. 1873 nar. BOÎENA BENE·OVÁ, prozaiãka, básnífika a literární
kritiãka (zemfi. 8. 4. 1936) - 130. v˘r. nar.

1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS, vyhlá‰en Svûtovou zdravo-
tnickou organizací v roce 1988

1. 12. 1968 zemfi. HUGO HAAS, divadelní a filmov˘ herec, reÏisér a sce-
nárista (19. 2. 1901 v Brnû) - 35. v˘r. úmrtí

2. 12. Mezinárodní den boje za zru‰ení otroctví, slaví se od roku
1984 (OSN)

2. 12. Svûtov˘ den poãítaãové gramotnosti, od roku 2001
2. 12. 1918 zemfi. EDMOND ROSTAND, francouzsk˘ básník a dramatik

(nar. 1. 4. 1868) - 85. v˘r. úmrtí
2. 12. 1928 nar. v Brnû RADOSLAV KRATINA, sochafi, grafik a prÛmy-

slov˘ v˘tvarník (zemfi. 10. 9. 1999) - 75. v˘r. nar.
3. 12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch, od roku 1993 (OSN)
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníkÛ, slaví se od roku 1986

z rozhodnutí OSN na poãest tûch, ktefií dobrovolnû
pomáhají trpícím

5. 12. 1883 nar. JAROSLAV KRÁL, malífi, pÛsobil v Brnû (zemfi. 
22. 3. 1942 v Osvûtimi) - 120. v˘r. narození

5. 12. 1908 zemfi. v Brnû JOSEF UHER, prozaik (nar. 14. 12. 1880
v Podolí u Ti‰nova) - 95. v˘r. úmrtí

5. 12. 1923 nar. VLADIMIR TùNDRJAKOV, rusk˘ prozaik (zemfi. 
3. 8. 1984) - 80. v˘r. nar.

6. 12. 1928 nar. KAREL PECKA, prozaik, scenárista a esejista (zemfi. 
13. 3. 1997) - 75. v˘r. nar.

6. 12. 1978 zemfi. v Brnû JARMILA KURANDOVÁ, hereãka 
(nar. 30. 1. 1880) - 25. v˘r. úmrtí

7. 12. Mezinárodní den civilního letectva, od roku 1996 (OSN)
7. 12. 1928 nar. v Batelovû, okr. Jihlava, ZDENùK MAHLER, prozaik 

a scenárista - 75. v˘r. nar.

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Je jedním z nejkrásnûj‰ích zadostiuãinûní tohoto Ïivota, Ïe Ïád-

n˘ ãlovûk nemÛÏe upfiímnû pomoci druhému, aniÏ by nepomohl

i sám sobû. Ralph Waldo Emerson

Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Pavlínka Holubová ........................................................................ ·ternberk

Vít Adámek .................................................................................. ·umperk

Aniãka Salajová ............................................................................ ·ternberk

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

Nováková Matylda - R˘mafiov ............................................................ 80 let

Vlachová Marie - R˘mafiov ................................................................. 80 let

Kolísková AneÏka - R˘mafiov ............................................................. 81 let

Tlapalová RÛÏena - R˘mafiov .............................................................. 81 let

RÛÏiãková Ludmila - R˘mafiov ........................................................... 82 let

Spáãilová Franti‰ka - R˘mafiov ........................................................... 82 let

Svojanovsk˘ Franti‰ek - R˘mafiov ...................................................... 82 let

Nováková Dobroslava - R˘mafiov ....................................................... 83 let

Tomanová Valerie - R˘mafiov .............................................................. 83 let

Hudeãková ZdeÀka - R˘mafiov ............................................................ 84 let

Rozlouãili jsme se
Kvûtoslava Látalová - R˘mafiov ............................................................ 1923

Binderová Jarmila - R˘mafiov ............................................................... 1911

Îamboch Ladislav - R˘mafiov ............................................................... 1918

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov LISTOPAD  - PROSINEC 2003

21. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé
22. 11. 10.00 SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu

SVâ R˘mafiov - Slavoj Bruntál

14.00 SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu
SVâ R˘mafiov - Olympia Bruntál

24. 11. 18.00 SVâ TALIANKA - koncertní vystoupení
28. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé
29. 11. 10.00 - 12.00 SVâ Poãítaãe pro dûti
29. 11. 14.00 - 17.00 SVâ TAI-âI s Marcelem Adamcem

(dospûlí 140 Kã, studenti 70 Kã)

1. 12. 11.00 SVâ Keramická dílna pro ZV·
1. 12. 16.15 SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenisu

ÏákÛ a dorostu
3. 12. 10.00 SVâ Kurz paliãkování
5. 12. 20.30 SVâ Závûreãná lekce taneãních pro dospûlé
6. 12. 14.30 SVâ Pfiedvánoãní dílna pro dûti a rodiãe

(glazování)

8. 12. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
12. 12. 19.00 SVâ Závûreãná taneãní kolona

Dne 27. listopadu 2003 by se doÏil ‰edesáti let 

pan Josef Biras. 

Kdo jste jej znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

ManÏelka a dcery s rodinami

Vzpomínka

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU ZVE ZÁJEMCE O TRADIâNÍ âÍNSKÁ CVIâENÍ 
PRO ZDRAVÍ, SEBEOBRANU, ROZVOJ OSOBNOSTI A DLOUH¯ VùK

v sobotu 29. listopadu
od 14 do 17 hodin do malého sálu SVâ

Co vás ãeká:
základy pohybu tchaj-Èi-âchüan

spojení pohybu a aplikací

základy bojového umûní

vede: Marcel Adamec

cena: 140 Kã, studenti 70 Kã

pfiihlá‰ky se zálohou 100 Kã

(studenti 50 Kã) do 24. 11.

Informace u H. Tesafiové, tel. 554 211 410

Burza sportovních a turistick˘ch potfieb SVâ R˘mafiov

Pátek 21. 11. 14.00 - 17.30 PRODEJ, V¯DEJ

Sobota 22. 11. 8.00 - 12.00 PRODEJ, V¯DEJ
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Vzpomínka na ...

Proã slavíme svatého Mikulá‰e

Jarmila Kurandová, v˘znamná realistická hereãka, pokraãovatelka hereck˘ch tradic

Terezie Brzkové, Ot˘lie Bení‰kové a RÛÏeny Naskové, byla v mládí pilnou náv‰tûvnicí 

opery a ãinohry Národního divadla v Praze. Hrát zaãala u cestujících spoleãností, poté hrá-

la u stál˘ch divadel v Ostravû, Olomouci a pfiedev‰ím v Brnû (1934-1978). Sv˘m realis-

tick˘m herectvím vytvofiila dlouhou fiadu postav divadelních, filmov˘ch i televizních.

Pro‰la od milovnic pfies charakterní postavy Ïen z lidu a smûfiovala pomûrnû rychle 

k oboru matek. A právû v tûchto rolích se nejvíce vryla do pamûti obecenstva (napfiíklad

matka Jana Nerudy ve filmu T˘den v tichém domû, matka Jana Koziny ve filmu

Psohlavci). Hrála i staré Ïeny bilancující svÛj Ïivot, bránící se samotû a trpící nezájmem

sv˘ch dûtí (televizní film Barometr, 1969). V televizním filmu Babiãka (1971), kter˘ pod-

le románu BoÏeny Nûmcové natoãil reÏisér A. Moskalyk, vytvofiila titulní roli, kdyÏ ve

stejné dobû tuto postavu hrála na scénû Státního divadla v Brnû. Po Babiãce v podání

Terezie Brzkové je Babiãka Kurandové druh˘m v˘znamn˘m pokusem o ztvárnûní proto-

typu ãeské matky, symbolu nûÏné lásky, Ïivotní moudrosti a úcty k tradicím.

POZOR ZMùNA V ZAâÁTKU PROMÍTÁNÍ !
Od listopadu promítáme od 19.30 hodin!

22. 11. - 23. 11. 19.30
Îelary

Kruté romantické drama
(âR 2003)

Eli‰ka, nedostudovaná lékafika, je za úãast v odboji pronásle-

dována gestapem. Je donucena ze dne na den opustit mûstsk˘

Ïivot a stát se Ïenou horala. Îít uprostfied divoké pfiírody, v hor-

ské vesnici, kde se zastavil ãas pfied sto padesáti lety. Tato ves-

nice sluje tajemn˘m názvem Îelary. MládeÏi pfiístupn˘

29. 11. - 30. 11. 19.30
Kill Bill

Akãní
(USA 2003)

Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pûti letech

v kómatu se „Nevûsta“ vydává na cestu pomsty. Nov˘ film

Quentina Tarantina. Pfiístupn˘ od 15 let

6. 12. - 7. 12. 19.30
Jedna ruka netleská

âerná komedie
(âR 2003)

Standu zrovna pustili z vûzení a on vûfií, Ïe se karta obrací

k lep‰ímu. Jeho b˘val˘ ‰éf mu totiÏ nûco dluÏí a Standa by si

mohl splnit to, o ãem tak dlouho snil. JenÏe potkává Ondfieje,

coÏ je je‰tû vût‰í trotl neÏ on sám. Pfiístupn˘ od 15 let

13. 12. - 14. 12. 19.30
Lara Croft Tomb Raider: Kolébka Ïivota

Akãní
(USA 2003)

Svûtovû proslulá archeoloÏka Lara Croft musí opût zachránit

svût, jehoÏ se chce pomocí nejtemnûj‰ích sil zmocnit Dr. Reiss.  

MládeÏi pfiístupn˘

KURANDOVÁ Jarmila (* 30. 1. 1880 Veselí u Poãátek,    6. 12. 1978 Brno) - ãeská hereãka

V pátek 5. prosince se dûti budou tû‰it na pfií-

chod svatého Mikulá‰e, toho ‰tûdrého starce

s bíl˘m vousem, ãerven˘m plá‰tûm, biskup-

skou berlou a rozpustilou druÏinou ãertÛ a an-

dûlÛ. Mikulá‰sk˘ zvyk zÛstává jako jeden

z mála zachován i dnes, zatímco fiada dal‰ích

se slaví jiÏ jen zfiídka na vesnicích nebo v mu-

zeích v pfiírodû. Snad proto, Ïe mikulá‰ská po-

chÛzka je spojena s nadílkou sladkostí, ovoce

a drobn˘ch dárkÛ i s urãitou v˘chovnou funk-

cí, zÛstává tento svûtec stále oblíben˘ nejen

mezi dûtmi. Kdo ale vlastnû byl svat˘

Mikulá‰, odkud pocházel a jak získal svou

dne‰ní podobu?

Mikulá‰ se narodil mezi lety 280 a 286 v fiec-

kém Patrasu a stal se kolem roku 300, tedy jako

velmi mlad˘ muÏ, biskupem v Myfie v tehdej‰í

Lykii (dne‰ní turecké mûsto Demre). Brzy nato

zde zaãalo pronásledování kfiesÈanÛ. Mikulá‰ se

dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v Ïaláfii tûÏce

tr˘znûn (za tuto zku‰enost si vyslouÏil patronát

nad zajatci). Je‰tû poznamenán utrpûn˘m mu-

ãením vystoupil roku 325 na slavném koncilu

Nicejském. Více se o Mikulá‰ovû Ïivotû a pÛ-

sobení neví, je známo uÏ jen pfiibliÏné datum

biskupova úmrtí - 6. prosince mezi lety 345

a 351. Jeho tûlo je uchováno ve skvostné bazi-

lice ve mûstû Bari v italské Apulii, které slaví

„svého“ Mikulá‰e 8. kvûtna, v den pfienesení 

ostatkÛ, velkolepou oslavou. Zajímav˘m histo-

rick˘m faktem pfiitom je, Ïe ono pfienesení bylo

vlastnû únosem, krádeÏí, které se dopustili ital-

‰tí námofiníci v roce 1087.

Kult svatého Mikulá‰e se rychle ‰ífiil, velkého

rozmachu dosáhl v 8. století v Rusku, jehoÏ je

od té doby patronem, od 10. století smûfioval

i do západní Evropy. Zde se s jeho osobou za-

ãala spojovat tradice obchÛzek. Tento zvyk

vznikl na základû ‰kolních biskupsk˘ch her

v 10. století v Nûmecku, kde mikulá‰sk˘ kult

podporovala fiecká manÏelka císafie Oty II.

Theofana, a udrÏel se v podstatû v téÏe podo-

bû dodnes. V pfiedveãer 6. prosince nav‰tûvu-

je Mikulá‰ dûti, kárá je za neplechu a obdaro-

vává sladkostmi.

Svûtcova vnûj‰í podoba je ov‰em mnohem

mlad‰í. Starce s bíl˘m vousem v biskupském

odûvu vytvofiil malífi Moritz von Schwind asi

pfied sto lety. Na vyobrazeních v˘chodní

církve mívá svûtec ãasto holou hlavu a pfii

sobû tfii zlaté koule nebo tfii váãky na peníze,

tfii zlaté pruty, tfii chleby, tfii kameny ãi tfii zla-

tá jablka na knize. K tûmto atributÛm se

vztahuje legenda o tom, jak Mikulá‰ zachrá-

nil ãest tfiem mlad˘m ‰lechtiãnám-nevûst-

kám, kdyÏ jim hodil oknem do pokoje tfii

váãky s penûzi, aby mohly zanechat svého

fiemesla a vdát se. S Mikulá‰ov˘m jménem

je spojována fiada dal‰ích legend, v nichÏ vy-

stupuje napfiíklad jako zachránce ÏákÛ, které

chtûl zl˘ hostinsk˘ zabít a naloÏit do sudu,

nebo námofiníkÛ, ktefií se dostali na mofii do

nesnází. Tyto zkazky vynesly oblíbenému

svûtci atribut sudu, v nûmÏ sedí tfii studenti,

jinde zase kotvu. 

Redakce (ãerpáno z internetu)

Svat˘ Mikulá‰ s ãertem zavítal loni také do redakce R˘mafiovského horizontu
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Mûstská knihovna

Ohlédnutí za ornitologickou v˘stavou
Ve dnech 3. aÏ 15. listopadu probûhl v r˘mafiovské

mûstské knihovnû nult˘ roãník v˘stavy

Moravského ornitologického spolku Pfierov

(M.O.S.), nazvané „Ptáci kolem nás“. Tato expozi-

ce mûla jednak slouÏit propagaci Moravského or-

nitologického spolku u ‰ir‰í vefiejnosti,

zamûfiila se v‰ak pfiedev‰ím na v˘chovn˘

program pro dûti z r˘mafiovsk˘ch ‰kol

a ‰kolek a také pro junáky. Mûla jim pfii-

nést poznatky o tom, jací ptáci Ïijí kolem

nich, jak v samotném mûstû, tak v par-

cích, zahradách a pfiilehl˘ch polích, v le-

sích, u vodních tokÛ a ploch.

Pfiekvapením byla pomûrnû velká úãast

náv‰tûvníkÛ, vãetnû nûkter˘ch renomo-

van˘ch odborníkÛ. Pro mne samotného

bylo velice obtíÏné sehnat dostatek expo-

nátÛ vycpan˘ch ptákÛ, nepochodil jsem

v tomto smûru ani u pracovníkÛ LesÛ

âeské republiky ãi u firmy Silva Servis,

s. r. o., ani u nûkter˘ch soukrom˘ch sbû-

ratelÛ. O to více si cením pfiístupu

Základní ‰koly na ulici 1. máje a jejího vedení

v ãele s panem fieditelem Miloslavem Hork˘m, ne-

boÈ valná ãást exponátÛ pocházela odtud. Patfií jim

mé díky. RovnûÏ dûkuji panu Petru Schäferovi

a jeho pfiítelkyni Lucii Paceltové ze Stránského za

zapÛjãení hezk˘ch olejomaleb na bfiidlici a panu

Emilu Chlachulovi za exponát kánûte. V neposled-

ní fiadû dûkuji paní Ing. Marii Nesetové za pÛjãení

jejího vlastního obrazu s ornitologickou tematikou

a odborné rady i povzbuzení a dále panu Karlu

Sukupovi za podnûtnou pomoc pfii instalaci v˘sta-

vy. Je samozfiejmé, Ïe mé podûkování patfií také

Mûstské knihovnû R˘mafiov, jejím pracovnicím

a paní fieditelce Lence Îmolíkové. Bez jejich

vstfiícného pfiístupu by se v˘stava nemohla konat.

Je‰tû jednou v‰em v˘‰e jmenovan˘m dûkuji.

Za Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov
Bfietislav Chromec, autor v˘stavy

Ve ãtvrtek 27. listopadu v 18.00 se v Mûstské knihovnû R˘mafiov
uskuteãní beseda se spisovatelkou Irenou ·indláfiovou.

Spisovatelka a folkloristka Irena ·indláfiová (naro-

zena 1957 v Pfierovû), Ïijící v Pohofianech

u Olomouce, je známa na‰im ãtenáfiÛm jako sbûra-

telka povûstí z Nízkého Jeseníku, pfiedev‰ím

z Bruntálska, a také z Olomoucka (Soví král,

Bludn˘ kámen, Spící rytífii, PrÛvodce po tajemn˘ch

místech Nízkého Jeseníku, Kamenné oãi z cyklu

Tajemné pfiíbûhy zemí Koruny ãeské). Vedle be-

letristick˘ch knih vydala i fiadu historick˘ch a vlas-

tivûdn˘ch prací (Pamûti obce Huzová, Historie

a souãasnost obce Ondfiejova ad.). Letos pfii‰la na

pulty knihkupectví nová próza Blázni a ‰arlatáni.

Otevírací doba
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve stfiedu je knihovna zavfiená

Z kníÏky PrÛvodce po tajemn˘ch místech Nízkého Jeseníku

Vysoká Roudná Dubová hora Vrch Zvon
O tomto kopci se vypráví, Ïe zde v dávn˘ch ãasech Ïili Mûsíãní li-

dé. Na samém vrcholu hory mûli své podzemní království, z nûhoÏ

vycházeli jen tehdy, kdyÏ na nebi záfiil srpek ub˘vajícího Mûsíce.

O tûchto lidech se fiíkalo, Ïe kdysi dávno sestoupili z oblohy, aby

pfiinesli svûtu nová poznání a vûdomosti. Lidé je v‰ak mohli spatfiit

jen ve sv˘ch snech, protoÏe Mûsíãní bytosti mûly jemná tûla, která

nesnesla hrub˘ dotek skuteãnosti. Do lidsk˘ch snÛ tak pfiiná‰eli

Mûsíãní lidé mnohé rady a pouãení, které potom dlouhá léta pomá-

haly v Ïivotû tûm, ktefií si své sny zapamatovali. Jednou se pr˘ v‰ak

nad kopcem ukázal obrovsk˘ ãerven˘ mrak, kter˘ prozáfiil celou

krajinu, ozval se buráciv˘ fiev a od tûch dob uÏ nikdy nikdo nevy-

právûl, Ïe ho ve snech nav‰tívili Mûsíãní lidé. ¤íkalo se, Ïe v tu noc

Vysokou Roudnou opustili a zanechali zde po sobû jen nûkolik vel-

k˘ch kamenÛ, které leÏí na místech, odkud Mûsíãní lidé vystupova-

li ze svého podzemního království. V tûchto kamenech je pr˘ do-

dnes skrytá kouzelná moc, která po doteku dlanû dává lidem schop-

nost rozpomenout se na své sny a pochopit jejich poselství.

Krajina v okolí Dubové hory vyvolává

pocit, jako by ji kdysi dávno nûkdo po-

hladil obrovskou dlaní. Snad tomu tak

opravdu bylo, protoÏe se ve zdej‰ím

kraji vypráví, Ïe na dnû hlubokého je-

zírka leÏícího uprostfied mlází vedle sil-

nice vedoucí k Chabiãovu Ïije jak˘si

velk˘ vodní tvor, kter˘ se jednou za tfii

sta let vydává k hofie, aby se na jejím vr-

cholu nadechl ãistého nebe. Jeho dech je

tak siln˘, Ïe nad temenem Dubové hory

vytvofií spirálovit˘ vûtrn˘ vítr, kter˘ zni-

ãí v‰echny stromy rostoucí na kopci.

Stará tradice pfiikazovala lidem, ktefií

pfii‰li k bfiehÛm zdej‰ího jezírka, aby

mluvili ‰eptem, protoÏe jinak by mohli

hlasit˘m hovorem probudit spící pfií‰e-

ru, která by zvedla hladinu je-

zírka a vy‰la mezi vlnami na

cestu k Dubové hofie se na-

dechnout dfiíve, neÏ uplyne o-

nûch tfii sta let. Nûkdy se stá-

vá, Ïe povrch vody se náhle

zãefií drobn˘mi vlnkami - to

kdyÏ se spící tvor na dnû ob-

rací v neklidném snu.

Na úpatí vrchu

Zvonu mûlo pod-

le staré povûsti

kdysi stávat mûs-

to zvané Potura.

V ãase divok˘ch

váleãníkÛ museli

jeho obyvatelé 

uprchnout do le-

sÛ, aby zachráni-

li své Ïivoty pfied

hordami cizákÛ, ktefií plenili okolí.

Váleãníci mûsto obsadili, niãili domy,

vykrádali spíÏe a hodovali. Jednoho dne

se v‰ak do hluku jejich bezuzdn˘ch rado-

vánek najednou rozezvuãel zvon z vûÏe

kostela, cesty zaãaly pukat, domy se se-

souvaly a celé mûsto se propadlo.

Dodnes je na tûchto místech sly‰et za let-

ních podveãerÛ tich˘ hlas zvonu dopro-

vázen˘ chechotem rozjafien˘ch pfiízrakÛ.

Od pradávna se fiíká, Ïe kdyÏ si ãlovûk

v tomto lese sedne na nûkter˘ z mechem

porostl˘ch kamenÛ, pocítí na zádech le-

dov˘ chlad a zaslechne kovov˘ cinkot

pohárÛ.

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena
(Vstupné dospûlí - 30 Kã/1 hod., dûti - 15 Kã/1 hod.)

Teplota bazénu - 30°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost

Bazén v Bfiidliãné
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·imon se okamÏitû po získání zástavy

Janovicka roku 1554 pustil s velk˘m 

elánem, rozsáhl˘mi zku‰enostmi a ne-

men‰ím kapitálem do dÛlních prací ve

‰tolách sv. Antonína Paduánského na

pravém bfiehu Hank‰tejnského potoka

u „cesty k r˘mafiovskému ml˘nu“ a na

Silberbergu (Stfiíbrné hofie). Mezi

Najfunkem (Stfiíbrn˘mi Horami) a po-

zdûj‰ím Ferdinandovem zaãalo b˘t po

ãertech Ïivo. V‰ak také nového vlast-

níka opatfiil modernûj‰ím horním prá-

vem sám ãesk˘ a uhersk˘ král. Úspûch

se ·imon snaÏil znásobit je‰tû tûÏbou

skalice a kamence. Tentokrát byl ze-

mûpán povolnûj‰í. Zástavní listina by-

la dána 31. kvûtna 1555 v Augsburgu

na Ïádost ·imonovu, jenÏ vysvûtloval,

zfiejmû nikoli úplnû podle pravdy, Ïe

dolování na Hank‰tejnû (ve Skalách)

se ocitlo v naprostém úpadku a Ïe

·imon jej opût povznesl ov‰em za ce-

nu ztráty 10 000 tolarÛ, tj. ãástky vût‰í

neÏ pfiedstavoval nájem celého pan-

ství. Král vyhovûl a souãasnû jej usta-

novil hejtmanem nad královsk˘mi

hank‰tejnsk˘mi doly, povolil mu pro-

spekci, svobodnou tûÏbu a prodej

stfiíbra za poplatek 2 krejcary z kaÏdé

hfiivny (256,87 g). Hfiivna drahého ko-

vu se prodávala za 10 kop mí‰eÀsk˘ch

stfiíbrn˘ch gro‰Û, pfiiãemÏ 1 kopa

stfiíbrÀákÛ se rovnala 70 krejcarÛm,

v˘tûÏek byl tedy vysok˘ a královská

daÀ odebrala pouh˘ch 0,29 % ze zisku.

Byla tedy mizivá na rozdíl od ãástek,

jeÏ odevzdáváme my do ãerné díry na-

‰í státní kasy. Îe by ti krutí a ha-

miÏní feudálové nebyli tak zlí?

Pokud by v‰ak ·imon zaãal

dolovat je‰tû mûì a olovo,

nemusel by po dobu drÏby

panství odevzdávat sice

nic, av‰ak po jejím 

ukonãení patfiila králi

celá polovina v˘tûÏku.

K tomu král povolil téÏ

v lesích volnû tûÏit dfie-

vo a lovit, ale i uÏívat

Ïelezn˘ch hamrÛ. Ty

v‰ak Eder musel od své-

ho pfiedchÛdce koupit.

PfiestoÏe ‰patn˘ stav zane-

chan˘ Markem Weiczin-

gerem na dolech ·imon jistû

takticky zveliãil, jak upozorÀu-

jeme v˘‰e, nelze upfiít, Ïe se za jeho

krátké správy dolÛ jejich produkce opût

nápadnû zvedla. Na rozdíl od pfiedchÛ-

dcÛ se Eder moudfie neupnul jen na

stfiíbrné a zlaté rudy a volil sice poma-

lej‰í bohatnutí, ale zato stálej‰í zisk pro-

vozováním Ïelezn˘ch dolÛ i hutí.

Patrnû jiÏ za Marka Weiczingera se na

znaãnû tolerantním moravském pan-

ství zaãala ‰ífiit s pfiíchozími horníky

reformace, av‰ak domácí obyvatelstvo

zÛstávalo pfieváÏnû oddan˘mi katolí-

ky. Teprve nová vrchnost stav zvrátila.

JiÏ roku 1555 za horlivého protestanta

·imona Edera zcela pfieváÏila na

Janovicku luterská víra zhruba

na sto let patrnû i jeho v˘-

znamn˘m pfiiãinûním.

TéhoÏ roku nastoupil na

r˘mafiovskou faru první

evangelick˘ pastor

Kry‰tof Raschke. Za ro-

dákem z Franken‰tejna

ve Slezsku pfiicházeli

rychle dal‰í, pfiedev‰ím

do vût‰ích míst, na

vsích peãovali o du‰e

farníkÛ místní diákoni.

Dokonce se vytrvale drÏí

tradice, Ïe se v RyÏovi‰ti

objevila novokfitûnecká ko-

munita, Habáni, ktefií se zde

Ïivili dÏbánkafistvím a v˘robou

sklenûn˘ch okenních puklic.

Podle Pinkavy se v fiadû místních ro-

din jejich hrnãina uchovala je‰tû za

první republiky. V‰echny kostely pan-

ství janovického i sovineckého pfie-

vzali luteráni s v˘jimkou drobného

kostelíka sv. Václava ve Skalách a ka-

ple V Lipkách, ty zÛstaly nadále v ru-

kou hrstky katolíkÛ, ktefií zakusili od

horliv˘ch konvertitÛ nejedno pfiíkofií.

PozÛstatkem podporované protestant-

ské víry jsou ve farním chrámu sv. ar-

chandûla Michaela i boãní tribuny,

které potfiebovala luterská literátská

bratrstva pfii chrámovém zpûvu krás-

n˘ch evangelick˘ch ÏalmÛ. V‰ak se

také poddaní odvdûãili ‰tûdrému pá-

novi nádhern˘m ederovsk˘m znakem,

jenÏ se dodnes skr˘vá na stûnû sakris-

tie. Nejkrásnûj‰í tribuny v‰ak nalezne-

me v pozdnû gotickém a zcela unikát-

ním hornickém hornomûstském koste-

le sv. Máfií Magdalény. Jsou dvû nad

sebou a zatímco spodní zdobí malova-

né v˘jevy z hornického Ïivota, pa‰ijo-

vé v˘jevy a ornamenty, horní je hraze-

na bohatou balustrádou s barevnû ma-

lovan˘mi kuÏely.

Ani krátké období ·imonovo nebylo

prosté obvykl˘ch sporÛ. 1554 podal ja-

novick˘ pán supliku králi

Ferdinandovi I., Ïe sovineck˘ pán

Václav z Boskovic a âerné Hory zaká-

zal rab‰tejnsk˘m poddan˘m kácet v le-

se, jejÏ od nepamûti uÏívali. Hraniãní

spor v‰ak byl patrnû ukonãen smírem.

Pozdûji v‰ak, za jeho potomkÛ, propu-

kl znovu. ·imon úspû‰ného roz‰ífiení

sv˘ch statkÛ dlouho neuÏil, neboÈ jiÏ

na poãátku roku 1556 opustil toto slza-

vé údolí a odebral se ke sv˘m pfied-

kÛm. ZboÏí dûdil jeho syn Jan Vít.

Mgr. Jifií Karel

Luterán a podnikatel ·imon Eder ze ·tiavnice

Z historie

Pojìte s námi do divadla

Neil Simon
... vstupte!

jedna z nejúspû‰nûj‰ích komedií slavného autora
o nekonãících patáliích dvou klaunÛ na penzi

(v originále The Sunshine Boys)

Willie Clark a Al Lewis - slavné komické duo z období vaudevillu - se mají po je-

denácti letech opût sejít a pro televizi natoãit své nejzdafiilej‰í ãíslo. Je to vlastnû

jejich labutí píseÀ. Stafií pánové se v‰ak nemohou dohodnout, aãkoliv se v pod-

statû mají rádi, vzájemnû se stále dráÏdí a vÛbec není jisté, jak to s obûma tvrdo-

hlavci nakonec dopadne.

Willie Clark - Petr NároÏn˘
Al Lewis - Ladislav Mrkviãka
Ben Silverman - Jan âensk˘

o‰etfiovatelka - Libu‰e ·vormová

reÏie Pavel Há‰a

... vstupte bos˘ma nohama. (o autorovi)
Neil Simon je nejúspû‰nûj‰í (a údajnû i nejbohat‰í) americk˘ dramatik

posledních ãtyfiiceti let, nekorunovan˘ král broadwaysk˘ch ãinoherních

scén s pfiesahem i do oblasti muzikálu. Narodil se 4. ãervence 1927 v New

Yorku. Mûl pfiezdívku „Doc“, protoÏe od dûtství snil o povolání lékafie.

Studium medicíny v‰ak nedokonãil. Zaãal psát skeãe a pozdûji seriály pro

televizi. S první, údajnû autobiografickou hrou Pojì nám zatroubit (Come

Blow Your Horn) je‰tû díru do svûta neudûlal a druhou hru dokonce nej-

prve vzdal. Teprve po dokonãení libreta k muzikálu Malé já (Little me),

kter˘ mûl premiéru na Broadwayi v roce 1962, se k ní vrátil. Byla to hra

Bosé nohy v parku (Barefoot in the Park), komediálnû ladûn˘ pfiíbûh ze

souãasného Ïivota mladého amerického páru, kter˘ zaloÏil Simonovu slá-

vu a pfiinesl mu obrovskou popularitu, pfiedev‰ím díky filmovému zpra-

cování reÏiséra Gene Sakse, kter˘ obsadil do hlavních rolí Jane Fondovou

a Roberta Redforda. Následující, neménû slavnou hrou byl Podivn˘ pár,

nad‰enû pfiijat˘ nejen obecenstvem, ale i kritikou, coÏ je shoda vcelku

dosti vzácná. Simon poté napsal fiadu dal‰ích oblíben˘ch her, napfi. Sliby

chyby, Apartmá 719, Drobeãky z perníku, Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ,

KaÏd˘ má svého Leona, Blázni, Dámská jízda aj. V roce 1972 pí‰e ko-

medii ... vstupte! (The Sunshine Boys). Jako vût‰ina jeho ostatních her se

i tato zakrátko stala hitem New Yorku, byla vyhodnocena za jednu z nej-

lep‰ích her sezóny 1972/73 a rozhodnû nezÛstala Simonovou poslední.

MÛÏeme bez nadsázky fiíci, Ïe Neil Simon patfií k nejhranûj‰ím autorÛm

na svûtû. Podle jeho her vznikla fiada úspû‰n˘ch filmÛ. Kritika jej chválí

pfiedev‰ím za to, Ïe dokázal, „jak je dÛleÏité neb˘t váÏn˘“ - coÏ je naráÏ-

ka na znám˘ titul Oscara Wilda. Jeho humor není nikdy zl˘, naopak, v je-

ho hrách zaznívá smífiliv˘, chápající hlas. Tak je tomu i v komedii 

... vstupte!, která není jen studií dvou komikÛ na penzi, ale zároveÀ lid-

skou hrou o problémech stáfií, o odchodu z aktivního tvÛrãího Ïivota.

Nevysmívá se malichernostem ani „dûtinskostem“, jeÏ s sebou stáfií pfii-

ná‰í, ale na druhé stranû neãiní z tohoto úseku Ïivota ani onu poslední

a nejsmutnûj‰í kapitolu. S úsmûvem spí‰e napovídá. Mlad˘m, aby leccos

pochopili, a star‰ím, aby vzali Ïivot takov˘, jak˘ je, a netrápili se ubíhá-

ním let, které tak jako tak nelze zastavit.

Simon obdrÏel za svou tvorbu nûkolik v˘znamn˘ch ocenûní, v roce 1991

dokonce prestiÏní Pulitzerovu cenu.

25. listopadu

v 19.30 hodin

v sále kina

Pfiedprodej 

v˘jimeãnû pouze

v SVâ R˘mafiov

u paní Matûjové

Vstupné: 

160 Kã, 

130 Kã, 

100 Kã
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Se Studentsk˘m informaãním centrem na vánoãní trhy
Studentské informaãní centrum pfii SSO· Prima

v R˘mafiovû pfiipravuje pro studenty stfiedních ‰kol

pfiedvánoãní zájezdy. Dne 6. prosince do polské

Nysy a 10. a 13. prosince do Vídnû. Zvlá‰tû pfied-

vánoãní VídeÀ je velk˘m a neopakovateln˘m zá-

Ïitkem. Nádherné osvûtlení vánoãních trhÛ nikde

jinde neuvidíte. Úãastníci zájezdu navíc nav‰tíví

pfiírodovûdecké muzeum a absolvují s prÛvodcem

trasu po nejv˘znamnûj‰ích památkách Vídnû.

Studenti si zároveÀ mohou ovûfiit svou znalost nû-

meckého jazyka. Pfiihlá‰ky mohou podávat dennû

v kanceláfii SIC. Hana âoupková, vedoucí SIC

Drakiáda ‰kolní druÏiny v zahradû Hedvy
·kolní druÏina pfii Z· Jelínkova 1

vyuÏila posledního nádhernû proslu-

nûného a také pfiíznivû vûtrného po-

ãasí pro uspofiádání drakiády.

Drakiáda se uskuteãnila v pátek 

17. 10. 2003 v zahradû Hedvy a zú-

ãastnil se jí velk˘ poãet dûtí z na‰í

druÏiny. Dûti byly rozdûleny podle

oddûlení (1. oddûlení 2.-5. tfiída, 

3. oddûlení 1.-2. tfiída) a pod dohle-

dem v‰ech tfií vychovatelek ‰kolní

druÏiny mezi sebou soutûÏily ve

dvou disciplínách o to, komu drak

vyletí nejv˘‰e a ãí drak je nejorigi-

nálnûj‰í. Dûti s nad‰ením v oãích a ú-

smûvem na tváfii bojovaly o vítûzství.

První tfii místa kaÏdé disciplíny byla

ocenûna diplomem a také sladk˘mi

odmûnami. Ostatní soutûÏící obdrÏe-

li jako ceny útûchy alespoÀ sladk˘

bonbón.

V‰echny dûti pfiedvedly vynikající

v˘kony a za to je velmi chválíme.

·árka Buchtová, vychovatelka ·D

Mûstské muzeum a galerie Octopus

8. 11. - 30. 11. 2003 Jan Vondra: 

Pfiíroda JeseníkÛ (letecké snímky)

v˘zva
Pfiipravte s námi vánoãní v˘stavu

Ná‰ kraj má v povûdomí ostatních obyvatel na‰í republiky obraz kraje drsné-

ho a chudobného a obãas se zdá, Ïe tomu sami podléháme, Ïe nefiíkáme s do-

stateãn˘m sebevûdomím, Ïe pocházíme z podhÛfií JeseníkÛ. UkaÏme nejen sa-

mi sobû, Ïe na‰i pfiedkové umûli vytvofiit krásné vûci. UkaÏme sami sobû, Ïe

i my to umíme - fiada z nás, obãanÛ r˘mafiovského regionu, umí vyfiezávat dfie-

vûné plastiky, modelovat z keramické hlíny, vy‰ívat, plést, háãkovat, paliãko-

vat. umíme to dobfie a dáváme své práci celé srdce.

Proto se Mûstské muzeum ve spolupráci se Stfiediskem volného ãasu rozhod-

lo pfiipravit vánoãní v˘stavu rukodûln˘ch v˘robkÛ. Prosíme ty, ktefií doma 

opatrují krásná díla sv˘ch rodiãÛ ãi prarodiãÛ, i ty, ktefií sami umûjí vyrobit

zajímavé vánoãní ozdoby ãi dekorace, aby je zapÛjãili r˘mafiovskému muzeu.

Uvítáme vy‰ívané ubrusy nebo obrázky, dfievûné nebo keramické betlémy, vá-

noãní ozdoby ‰ité, pletené, vy‰ívané, háãkované nebo paliãkované, dekorace

ze slámy, ze slaného nebo vizovického peãiva, perníãky. Uspofiádáme z nich

v˘stavu, která se bude konat od 6. prosince aÏ do konce roku v prostorách

Mûstského muzea v R˘mafiovû. KaÏd˘ zapÛjãen˘ exponát bude samozfiejmû

oznaãen jménem autora ãi zapÛjãitele.

Va‰e exponáty mÛÏete pfiinést do muzea aÏ do 23. listopadu, v‰echny va‰e do-

tazy rádi zodpovíme na telefonním ãísle 554 211 770, na e-mailové adrese

museum.r@tiscali.cz nebo osobnû. Mûstské muzeum a galerie Octopus

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: ihned
Pracovní úvazek: 1,0
Platová tfiída: 8 aÏ 10
PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání úplné S· nebo V· v oboru Pozemní stavby, popfi. pfiíbuzného oboru, znalost práce 

na poãítaãi (Word, Excel, Outlook), fiízení motorového vozidla, odpovûdnost a preciznost, 
organizaãní schopnosti a schopnost jednat s lidmi,

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte
• Ïivotopis, ve kterém se uvádí údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících 

se investiãní ãinnosti,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

nejpozdûji 11. 12. 2003

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  11. 12. 2003

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 121.

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vydává

v e fi e j n o u v ˘ z v u k   p fi i h l á ‰ e n í z á j e m c Û
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta odboru stavební úfiad

Ing. Jifií Furik,
tajemník MûÚ R˘mafiov

Foto: Alena Tome‰ková
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Genius loci
âeská historie mûsta R˘mafiova je relativnû krátká, poãátek souãasného osídlení prakticky nesahá pfied rok 1945. Pfiesto se v této „mladé“ populaci jiÏ objevi-

lo nûkolik osobností, jejichÏ v˘znam daleko pfiesáhl hranice mûsta, regionu i státu. Ov‰em ke krátké historii patfií i krátká pamûÈ a tu je záhodno obãas osvûÏit,

oprá‰it pár pozapomenut˘ch jmen a odkr˘t, co je za nimi, aby nezÛstaly pouh˘mi jmény.

Inzitní, lidové nebo primitivní umû-

ní, naivismus, art brut, tûmito a po-

dobn˘mi nálepkami b˘vají ve snaze

o kategorizaci opatfiována díla auto-

rÛ, ktefií k umûlecké tvorbû dospûli

zcela spontánnû, z vnitfiní potfieby

a pfiedev‰ím bez vzdûlání a ktefií

jsou v podstatû nezafiaditelní pod

hlaviãku nûkterého z kanonizova-

n˘ch smûrÛ. Nikdy nestudovali dû-

jiny umûní, neuãili se tvÛrãí techni-

ku, básníci neznalí pravidel metriky

a eufonie, malífii, ktefií nikdy nesly-

‰eli o perspektivû ãi kompozici.

Jejich práce vychází z ryzí fantazie,

své pfiedstavy zachycují tak vûrnû,

jak jim to obratnost dovolí. V˘tvory

na první pohled pÛsobí jako prove-

dené dûtskou rukou, ale jejich obsah

je mnohem komplikovanûj‰í, hlub-

‰í. ¤íkankovité ver‰e neslouÏí jen

jazykové kratochvíli, jen hfie se slo-

víãky, ale usilují vyslovit urãitou

my‰lenku. Barvité obrázky sluníãek

s lidsk˘mi tváfiemi, mluvících kvû-

tin a groteskních postav jako

z Mandevillova cestopisu nevznikly

jen pro zábavu, ale proto, aby nûco

sdûlovaly. Samotní autofii ãasto ne-

dokáÏí vysvûtlit, co vlastnû. Jejich

inspirace pramení na jedné stranû

v realitû blízkého okolí, na stranû

druhé v tûch vrstvách lidské du‰e,

jeÏ ponûkud nepfiesnû naz˘váme

fantazií, intuicí, snem, iracionálnem

nebo nevûdomím. Tak se na plát-

nech naivních malífiÛ snoubí ne‰ko-

lená prostota s fantastiãností aÏ bi-

zarností pfiedstav ve zvlá‰tní harmo-

nii, která pfiitahuje i umûní „vzdûla-

né“. To se pokaÏdé, kdyÏ dospûje do

fáze maximálnû uvolnûné invence,

kdyÏ si umíní proniknout pod po-

vrch skuteãnosti, poodhalit nûkterá

její tajemství a dopátrat se její pod-

staty, vrací k tvÛrcÛm inzitním, na-

ivním nebo, chcete-li, nevzdûla-

n˘m, aby se pfiihlásilo k jejich pfiiro-

zenému, bezprostfiednímu, nefor-

movanému umûní „v hrubém sta-

vu“. Takov˘ zájem provází i dílo

Marie Kodovské, která shodou 

okolností proÏila vût‰inu svého Ïi-

vota v R˘mafiovû.

Malífika a básnífika Marie Kodovská

pocházela z Korytné u Uherského

Brodu (narozena 21. ledna 1912)

z poãetné chudé rodiny; z jejích os-

mi sourozencÛ se vysokého vûku

doÏil pouze bratr Karel, velmi mla-

d˘ zemfiel i Antonín, její dvojãe.

Marie si v dûtství tûÏce popálila ru-

ku, která i pfies operaci zÛstala po-

stiÏená, takÏe ve‰kerá tvorba slo-

vesná i v˘tvarná je provedena le-

vaãkou. Od mládí manuálnû praco-

vala, jako zemûdûlská dûlnice, po-

zdûji v R˘mafiovû v textilním závo-

dû Brokát. Siln˘ inspiraãní vliv na

mladou dívku mûla cesta do

Francie, kam ji v dobû hospodáfiské

krize vzal otec na cukrovarnickou

kampaÀ. V roce 1935 byla proti své

vÛli provdána za stolafie Jana

Bûtíka, s nímÏ pfiivedla na svût tfii

dûti (dívãí jméno Kodovská znovu

pfiijala po manÏelovû smrti roku

1974). Po válce, na jafie roku 1946,

ode‰la sama do vylidnûného kraje

JeseníkÛ, kam se brzy pfiistûhovala

i její rodina. V R˘mafiovû pak Ïila

a tvofiila aÏ do své smrti 12. listopa-

du 1992.

Poãátky básnické tvorby Marie

Kodovské jsou nejasné, neboÈ fiadu

sv˘ch pokusÛ záhy po napsání spá-

lila. Jisté naopak je, kdy zaãala ma-

lovat. V dubnu 1964 pfiivezl syn

Vladimír katalog z v˘stavy naivní-

ho umûní v Praze a ukázal jej mat-

ce, která poznamenala, Ïe tohle by

zvládla taky. Tím okamÏikem se

v ní zrodila v˘tvarnice, která v ná-

sledujících letech za synovy v˘raz-

né podpory vytvofiila kolem ãtyfi ti-

síc obrazÛ, ilustrací, koláÏí a plas-

tik. Absolutnû bez odborné prÛpra-

vy objevovala nové v˘tvarné tech-

Marie Kodovská

TvÛrce
Staletí tvÛrce

zná stavût dómy

kde vzácn˘ch varhan

sly‰et je chór

Povstane Lazar

od zrodu chrom˘

a sám jak kum‰t˘fi

pfielomí vzdor

A srdce bude

radostí d˘chat

Ïe v lidském tûle

zdrav˘ je duch

A mnû se splní

má pfiání tichá

Ïe splatím kum‰tem

Ïivotu dluh

• NeslouÏit nikde prázdnotû

Zasvûtit Ïivot ãistotû

Nepfiijmout chleba ohlodan˘

kde dfiív byl soustem pro potkany

a kde ho uhr˘zaly krysy

nedotknouti se ani mísy

• Sestra tráva v dálném poli

zakusila to co bolí:

udusal ji prÛvod koní

je‰tû lidskou krví voní

Rosa nad ní zaplakala

kfiísila ji aby vstala

ale tráva neprosila

Jaká to v ní byla síla!

Zdusaná ãi zeseãená

rodu Ïenského jak Ïena

• Jak v pohádce SÛl nad zlato

byl pfiísn˘ ke mnû osud král

já cestou ‰la jsem zavátou

jeÏ vedla v nekoneãnou dál

Hostil ach cizí rodn˘ dÛm

a nade mnou se smiloval mÛj um

A neví o tom dnes má rodná dûdina

v ãem moje láska vlastnû poãíná.
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niky a námûty, pouÏívala syntetic-

ké emaily, vodové barvy, barevné

fixy i ãernou tu‰, podkladem je-

jích dûl byl papír, sololitové des-

ky, sklo, ale také zdi jejího domku

a rovné plochy dvefií a nábytku.

âím déle a intenzivnûji se vûno-

vala malování, tím zruãnûj‰í byla

její ruka, její styl se promûÀoval

a s ním i tematika. Vedle konkrét-

ních pfiedmûtÛ a pohádkov˘ch po-

stav se v díle Kodovské objevují

i abstraktní a snové motivy, antro-

pomorfní kvûtiny, Ïivoãichové

a pfiedmûty, ãasto doplnûné tex-

tem. Doprovodné slovní formula-

ce, pro naivismus zcela typické,

v‰ak v jejím pfiípadû netvofií pou-

h˘ komentáfi ãi vysvûtlení zobra-

zeného, ale spí‰e komplementární

sloÏku vyjádfiení, na první pohled

neoddûlitelnou, a pfiesto v˘zna-

movû samostatnou. RovnûÏ lite-

rární projev Marie Kodovské pro-

‰el v˘vojem, kter˘ vedl k jistému

zdokonalení. Básnické texty Ïeny,

která nikdy neãetla knihy, jsou

psány neotfiel˘m jazykem s ozvu-

ky slováckého náfieãí, jeÏ se po-

stupem ãasu vytrácejí stejnû jako

gramatické chyby. V souãasnosti

naplÀují její básnû nûkolik desí-

tek strojopisn˘ch svazkÛ (Láska

je jako kvûtina, 1966; Má my‰-

lenka a já, Balada ve znamení

mého slunce, 1974; Voniãka

Moravy, 1975 ad.). Podobnû jako

v˘tvarné dílo vychází i slovesná

tvorba Marie Kodovské z bezpro-

stfiednosti nevûdomého nadání,

o ãemÏ svûdãí i její vûta: „Co má-
te zkrátka krásného v sobû a má-
te to rád, to se nedá nik˘m utlu-
mit. ToÏ jaká jsem byla, tak jsem
psala.“ Poezie se mnohem pev-

nûji neÏ malby pfiimyká k realitû,

ãerpá ze vzpomínek, odráÏí úva-

hy nad nelehk˘m údûlem handi-

capované dûlnice

a nepfiíli‰ ‰Èastné

manÏelky a matky

a zároveÀ nad smys-

lem povzná‰ející

tvÛrãí práce.

Tvorba Marie Kodo-

vské, v˘tvarná ani slo-

vesná, nezÛstala ukry-

ta ve zdech r˘mafiov-

ského domku. Autorka

zasílala své ver‰e do

â e s k o s l ovenského

rozhlasu, nûkolik oti-

skla v závodním ãaso-

pise Brokát a ve sbor-

níku E‰ãe lep‰í bude

(1955). Mnohem vût‰í

pozornosti se v‰ak do-

stalo jejímu dílu v˘-

tvarnému, které bylo

prezentováno v fiadû

galerií nejen v âeské

republice. V roce 1970 se pfiedsta-

vila na I. ãeské v˘stavû amatérské-

ho umûní v ·umperku (ocenûna

âestn˘m uznáním ministerstva

kultury), bûhem 70. let samostatnû

vystavovala v R˘mafiovû (1972),

RyÏovi‰ti, Leskovci, Sovinci (po-

fiadatelem Vladimír Kodovsk˘),

dále v Olomouci a Krnovû. Vedle

toho byla zastoupena i na kolek-

tivních v˘stavách v Brnû,

Olomouci, Norimberku, Madridu,

DráÏìa-nech, Berlínû ãi v PafiíÏi.

Úãastnila se soutûÏí v Bostonu ro-

ku 1979 a v Tokiu v roce 1980.

Její obrazy vlastní Slovenská ná-

rodná galéria v Bratislavû, Galerie

v˘tvarného umûní v Litomûfiicích,

Národní muzeum v Praze ãi

Musée d’art naif Max Fournay,

mnoÏství dûl je souãástí soukro-

m˘ch sbírek, spousta byla autor-

kou jednodu‰e darována a navÏdy

zmizela.

V souãasnosti proÏívá dílo Marie

Kodovské renesanci díky zv˘‰ené-

mu zájmu ãesk˘ch surrealistÛ, pfie-

dev‰ím Aleny Nádvorníkové, která

zafiadila nûkolik obrazÛ Kodovské

do praÏské v˘stavy l’art brut - u-
mûní v pÛvodním (surovém) stavu
v domû U Kamenného zvonu (2.

ãervna - 30. srpna 1998), o dva ro-

ky pozdûji do rámce

vídeÀské v˘stavy

T c h e - c h i s c h e r
Surrealis-mus und
Art Brut zum Ende
des Jahrtau-sends
v Palais Palffy 

(14. dubna - 4. kvût-

na 2000). V posled-

ní dobû se obrazy

Kodovské objevily

napfi. na pafiíÏské

expozici Art brut
tchéque v la Halle

Saint Pierre (2. záfií

2002 - 6. ledna

2003).

O malífice a básnífice

Kodovské byla na-

psána fiada novino-

v˘ch ãlánkÛ, odbor-

n˘ch studií a nûkolik diplomov˘ch pra-

cí. V roce 1981 vysílal âeskoslovensk˘

rozhlas Ostrava pásmo vzpomínek, vy-

právûní a ver‰Û Stafienka Kodovská -

neznám˘ hlas srdce. Jednou byla líãena

jako tvÛrkynû díla zalitého sluncem, li-

dová umûlkynû, jindy zase jako svéráz-

ná autorka, která se nevûdomky dostala

na index a byla úmyslnû pfiehlíÏena, po-

zdûji jako témûfi zapomenutá osobnost

naivního umûní, po níÏ v místû jejího

dlouholetého bydli‰tû nezÛstala jediná

viditelná stopa. Jak mÛÏeme charakte-

rizovat Marii Kodovskou dnes, jede-

náct let po její smrti? Snad jako zako-

pan˘ poklad, kter˘ by stálo zato od-

kr˘t, nebo alespoÀ jako v˘znamnou po-

stavu historie tohoto mûsta, jeÏ by si

zaslouÏila b˘t pfiipomenuta mnohem

hmatatelnûji neÏ dosud. ZN
Foto a reprodukce: archiv V. Kodovsk˘

Zrada

Bojím se zrádcÛ, bojím se vraha,

bojím se války, má vlasti drahá,

mÛj rodn˘ domove, jak tebe bránit,

jak dûti nevinné pfied smrtí chránit?

My v na‰í zemi pokojnû Ïili,

proã jste nás, bratfii, o klid oloupili?

Kdo zradí vlast svou, svou matku zradí,

ãi válku chcete? Kdo vám z nás vadí?

Nevinné dûti? Zestárlá Ïena?

Nebo snad stafiena, jeÏ strachem sténá?

Chceme Ïít v klidu, bez krut˘ch zbraní,

droliti hroudu na chleba v dlani.

Chceme Ïít v míru s národy svûta,

aÈ Ïivot ná‰ do ‰tûstí vzkvétá.

K ãemu dnes blesky, k ãemu dnes 

hromy,

smetené chaloupky, hofiící domy?

My chceme v klidu v domovech Ïíti!

Ty, kdo jsi nezván,

prosím tû, mûl bys odejíti!

Jestli v‰ak zván jsi na pokyn zrady,

navraÈ se domÛ a nech nás tady.

(R˘mafiov 21. 8. 1968)
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovská kapela Hechitera na IX. meetingu rockowem
Dne 25. fiíjna jsme poprvé jako ka-

pela vyjeli za hranice rodné vlasti.

V rámci partnerství mûst jsme se

vydali reprezentovat R˘mafiov do

polského Ozimku, kde se konal jiÏ

devát˘ roãník rockového mítinku.

Brzké ranní vstávání nebylo na‰tûs-

tí pro nikoho z nás nepfiekonateln˘

problém, coÏ byl skoro zázrak

vzhledem k tomu, Ïe jsme den pfied-

tím absolvovali koncert v Uniãovû,

kter˘ se protáhl do noãních hodin.

A tak jsme v sobotu v ‰est hodin rá-

no vyrazili smûr Polsko. Cesta pro-

bûhla hladce a bez vût‰ích problé-

mÛ, moÏná i díky ‰estému smyslu

pana fiidiãe, jsme vãas dorazili na

místo. V kulturním domû, kde mûl

zmínûn˘ rockov˘ mítink probíhat,

nebylo ani nohy, a kdyÏ se nûkdo

pfiece jenom objevil, tak se tváfiil, Ïe

s Ïádn˘m koncertem nemá nic spo-

leãného. Po chvíli zmateného pobí-

hání po budovû se nás pfiece jen je-

den z pofiadatelÛ ujal a vysvûtlil

nám, jak bude v‰e probíhat. Prvním

nepfiíjemn˘m pfiekvapením byla

zpráva, Ïe celá akce konãí v osm

hodin, v dobû, kdy vût‰inou koncer-

ty zaãínají. Dal‰í pfii‰lo hned záhy,

jakmile jsme zjistili, Ïe koncerty se 

odehrávají v sále místního kina.

Cel˘ prostor pfied pódiem byl vypl-

nûn sedaãkami, coÏ mi pfii‰lo ponû-

kud ne‰Èastné, vÏdyÈ aÈ uÏ je rocko-

vá hudba cokoliv, rozhodnû není

k posezení.

Od rána tedy mûly probíhat kon-

kurzní pfiehrávky kapel, podle kte-

r˘ch porota a diváci vybírali své fa-

vority. Av‰ak celá vûc se mûla tak,

Ïe vût‰ina kapel nebyla na místû,

a tak pódium i sál zely prázdnotou.

V tomto duchu v podstatû probûhl

cel˘ dopolední blok pfiehrávek.

Odpoledne uÏ to bylo relativnû lep-

‰í a taky divákÛ pfiibylo. Jako zahra-

niãní host jsme mûli úãast na veãer-

ním koncertu vítûzÛ jistou, nicménû

i my jsme museli odehrát pfiehrávky

„konkurzowe“. Ani pfiesnû nevím,

kdy jsme se na pódium dostali.

BohuÏel pan zvukafi nebyl pfiíli‰ pfií-

stupn˘, tudíÏ to na pódiu nefungo-

valo tak, jak by mûlo. I proto byl

velmi potû‰ující fakt, Ïe si lidé me-

zi sedaãkami na‰li místo k „tanci“

a dali nám najevo svou pfiízeÀ.

Po prvním vystoupení pfii‰lo na fiadu

seznamování, debaty o kapelách atd.

s polsk˘mi protûj‰ky, které by nebra-

lo konce, kdyby nebylo potfieba jít se

pfiipravit na veãerní vystoupení. Po

druhé byl pan zvukafi jiÏ mnohem

vstfiícnûj‰í, takÏe tentokrát v‰echno

fungovalo tak, jak má. Sál uÏ byl re-

lativnû zaplnûn˘ a pohupujících se

hlav o nûco víc. Koncert probíhal ve-

lice dobfie, na pódium si s námi pfii‰li

zahopsat i hráãi z ostatních kapel.

V tom si asi pan fieditel kulturního

domu fiekl, Ïe kraválu jiÏ bylo dost,

a sv˘m vpádem na jevi‰tû celé na‰e

vystoupení ukonãil. Následnû pro-

bûhlo vyhlá‰ení, v nûmÏ jsme získali

tfietí cenu poroty, a pak uÏ nezb˘valo

nic jiného, neÏ se rozlouãit a vyrazit

smûr R˘mafiov.

Seãteno a podtrÏeno, i pfies urãité

nepfiíjemnosti jsme si odvezli plno

dobr˘ch záÏitkÛ, na které budeme

rádi vzpomínat, a taky plno zku‰e-

ností. Za to patfií dík pfiedev‰ím

SVâ, fiidiãi panu Vágnerovi a ve-

doucímu v˘pravy Honzovi

Pfiikrylovi. Martin Lo‰Èák

Mladí autofii se se‰li na literárním podveãeru
Do R˘mafiova se pomalu, ale jistû vrací literární múza. KaÏd˘, kdo nûkdy

pfiiãichl k básnickému ãi prozaickému tvofiení, mÛÏe mi zde oponovat, Ïe ni-

kdy z bran mûsta nevy‰la. Ale psaní básniãek do ‰uplíku, pfiípadnû rovnou

do odpadkového ko‰e, stejnû jako nesmûlé pokusy prozaické, kter˘mi se lze

nanejv˘‰ bl˘sknout ve ‰kole na hodinû slohu, nestaãí je‰tû k tomu, abychom

mohli o R˘mafiovu mluvit jako o centru mlad˘ch literárních talentÛ. Aby se

to které dílko stalo skuteãnû Ïiv˘m a pÛsobícím, je potfieba udûlat je‰tû dal-

‰í krok a pfiedloÏit je kritickému posouzení ãtenáfiÛ a posluchaãÛ. Îe je prá-

vû ostych pfied obecenstvem hlavní brzdou rozvoje leckterého nadání, není

tfieba zvlá‰È zdÛrazÀovat. Proto je velmi potû‰ující fakt, Ïe se mezi mlad˘mi

r˘mafiovsk˘mi psavci na‰lo nûkolik odváÏlivcÛ, ktefií svolili pfiinést svou

kÛÏi na trh, lépe fieãeno své v˘tvory na literární veãer, kter˘ se konal ve ãtvr-

tek 13. listopadu. Jeho hlavním pofiadatelem byl Studentsk˘ klub pfii

Stfiedisku volného ãasu, kter˘ zajistil ve‰kerou organizaci, poho‰tûní i sa-

motné úãinkující, ve spolupráci s mûstskou knihovnou, jeÏ poskytla autor-

skému pfiedãítání prostor. Pfied ‰estou hodinou podveãerní se zde se‰lo pfies

dvacet milovníkÛ literatury, jimÏ Vladimír Stanzel, byv poÏádán o úvodní

slovo, pfiedstavil tfii studenty, adepty slovesného umûní. Vlastní ãtení zahá-

jil Zdenek âermák svou bystfie vypointovanou indiánskou povídkou (kterou

si mÛÏe laskav˘ ãtenáfi pfieãíst níÏe). Po jeho pfiednesu následovaly melan-

Fota: archiv Hechitera
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Jednoho dne se Iktómi jen tak protloukal svûtem,

aÏ pfii‰el na m˘tinu, kde skotaãilo nûkolik my‰í.

Hrály nûjakou legraãní hru, a tak se Iktómi zasta-

vil a díval se na nû.

My‰i jedna po druhé vyhazovaly svoje oãi a pak je

zase chytaly zpût. SoutûÏily v tom, kdo vyhodí oãi

nejv˘‰e.

Jak byl star˘, tak byl Iktómi do v‰eho hrr, a tak

i tentokrát ‰el a povídá: „Mlad‰í bratfii, nauãte

mne, prosím, tuto hru, chci si taky zahrát.“

ProtoÏe si to pfiál, my‰i ho hru nauãily a pak fiekly:

„Tak, teì je fiada na tobû, Iktó.“ A tak Iktómi vy-

hodil obû své oãi vzhÛru.

Ale protoÏe si hroznû pfiál vyhrát, vyhodil oãi pfií-

li‰ vysoko, a kdyÏ padaly dolÛ, zachytily se na vût-

vi a zÛstaly tam.

A tak byl nyní bez oãí.

My‰i utíkaly pryã a kfiiãely: „Utíkejte, nebo z toho

bude vinit nás.“ Hned se rozprchly na v‰echny

strany.

Od té chvíle byl Iktómi slep˘ a jen beznadûjnû

‰mátral kolem, aby na‰el cestu.

Nakonec ztratil nadûji, posadil se na zem a plakal.

A protoÏe nemûl oãi, plakal bez slz a jenom hlasi-

tû nafiíkal. Myslel si, Ïe je úplnû sám, kdyÏ tu tûs-

nû vedle nûj nûkdo promluvil a fiekl mu: „Co chce‰

tím sv˘m náfikem fiíci?“

Nato Iktómi odpovûdûl: „Ach, mÛj mlad‰í bratfie,

chci fiíct, Ïe je mi tûÏko. Nemám oãi a bez nich ne-

najdu potravu a zemfiu hlady.“

Byl to náãelník duchÛ, kdo na Iktómiho promluvil,

a nyní mu povídá: „NuÏe, vezmi tu hÛl, kterou dr-

Ïí‰, a vyryj do zemû kruh.“

KdyÏ to Iktómi udûlal, duch fiekl: „Já budu uvnitfi

toho kruhu. ·mátrej kolem a snaÏ se mû chytit.

Jestli se ti to náhodou podafií a ty mne chytí‰, pak

bude‰ opût vidût.“

Iktómi se hroznû rozohnil a se v‰ím tím nad‰ením

zaãal ‰mátrat a pobíhat kolem, aÏ se cel˘ zapotil

a musel si odpoãinout, ale pak vÏdy pokraãoval.

Dûlal to tfii dny a ãtvrtého dne ducha chytil. V tom

okamÏiku mûl znovu oãi a vidûl. Náãelník duchÛ

mu povídá: „Za to, Ïe jsem ti vrátil oãi, dá‰ v‰em

LakhotÛm jména, abych je vÏdy poznal.“

A tak Iktómi vyrazil. Nejprve do‰el k malé vesni-

ci LakhotÛ. Potkal mladého muÏe a fiekl mu: „Jsem

Iktómi a dám ti jméno, aby tû náãelník duchÛ mo-

hl oslovit.“ Mlad˘ muÏ se polekal Iktómiho, ale

vyslechl, co mu povídá. „KdyÏ jsem nemûl oãi, vi-

dûl jsem svou du‰i a poznal, proã se jmenuji

Iktómi. Zavfii teì své oãi a fiekni, co vidí‰?!“

„Vidím sebe, jak kráãím fiekou a voda om˘vá má

chodidla.“

„Tak tedy dobrá, bude‰ se jmenovat Chodí vo-

dou,“ fiekl Iktómi a ‰el

zase dál.

Cel˘ den Iktómi prochá-

zel krajinou, neÏ potkal

nûkoho, komu by mohl

dát jméno. Byl to star˘

muÏ. Iktómi k nûmu pfii-

‰el a povídá: „KdyÏ

jsem nemûl oãi, vidûl

jsem svou du‰i a poznal,

proã se jmenuji Iktómi.

Zavfii teì své oãi a fiekni,

co vidí‰?!“

„Vidím sebe, jak létám

s ptáky na obloze a na-

z˘vají mû bratrem.“

„Tak tedy dobrá, bude‰

se jmenovat Ten co létá

s ptáky.“

Star˘ muÏ fiekl: „KdyÏ

jsi mluvil s náãelníkem duchÛ, prozraì mi, co je

Ïivot?“

„Dech bizona v ãase zimy, svûtlo záfiící mu‰ky

v noci. Ne! Je to tenk˘ stín plazící se travou a ztrá-

cející se v západu slunce,“ odvûtil starci Iktómi.

Iktómi rozdal je‰tû mnoho jmen a pro‰el mnoha

vesnicemi.

Jednoho dne se dostal na místo, kde tábofiil jen je-

den muÏ, mûl jedno tee-pee a jednoho konû.

Iktómi k nûmu do‰el a povídá: „KdyÏ jsem nemûl

oãi, vidûl jsem svou du‰i a poznal, proã se jmenu-

ji Iktómi. Zavfii teì své oãi a fiekni, co vidí‰?!“

„Nic, jenom tmu, tak jako kdyÏ kaÏd˘ veãer zaví-

rám oãi ke spánku.“

Iktómi byl bezradn˘, rozlouãil se tímto muÏem.

A pfiem˘‰lel, jaké jméno by mu dal.

„KdyÏ pfiiloÏím ucho k zemi, také nesly‰ím dupot

bizonÛ,“ pomyslel si Iktómi. „Nûkolik dní ho zku-

sím sledovat a pak moÏná pfiijdu na to, jaké jméno

mu mám dát.“

První den ‰el muÏ na lov, na svém jediném koni

vybil celé stádo bizonÛ, kaÏdému vyfiízl jazyk

a dal ho su‰it pfied své tee-pee. Zanedlouho uÏ je-

ho tee-pee ne‰lo skoro vidût. „Na co tolik jazy-

kÛ?“ pomyslel si Iktómi. „Taková pochoutka by

se nemûla nechat shnít na slunci.“

Druh˘ den ‰el muÏ lovit ryby. KaÏdou ulovenou

rybu vyhodil na bfieh, ufiízl jí ploutve a vhodil ji

zpátky do fieky. Ryby nemohly plavat a v proudu

fieky se zabíjely o kameny. Dûlal to tak dlouho, aÏ

v fiece nezÛstala ani jediná.

Tfietí den ‰el muÏ na dfievo na oheÀ. Kácel stromy

tak dlouho, aÏ v okolí nezbyl ani jedin˘.

âtvrt˘ den se vydal do nedaleké vesnice. MuÏi

odjeli na lov daleko, protoÏe v okolí nezÛstal ani

jedin˘ bizon, v fiekách ani jediná ryba a v lesích

neÏila zvûfi, protoÏe lesy zmizely. KdyÏ tento muÏ

zjistil, Ïe muÏi nejsou v tábofie, zabíjel malé dûti,

aby z nich nemohli vyrÛst váleãníci, lovci a ná-

ãelníci kmenÛ.

Pát˘ den pfii‰el Iktómi za muÏem, kter˘ zatím ne-

mûl jméno. A povídá: „Jsi zfiejmû nejsilnûj‰í muÏ,

kterého jsem potkal. Dokázal jsi vybít stádo bizo-

nÛ. Zabít fieku plnou ryb. Pokácet stromy, které

jsou star‰í a silnûj‰í neÏ kdokoli jin˘. Mám pro te-

be jméno. Bude‰ se jmenovat âlovûk.“

A to je konec (Heháyela owíhake)

Zdenek âermák: Jak Iktómi rozdával jména

cholické básnû Martina Lo‰Èáka (s nimiÏ bu-

de mít ãtenáfi Horizontu rovnûÏ moÏnost se

seznámit) a první ãást veãera uzavfiela v po-

dobnû mollovém duchu kytara Jifiího

Taufera. Druhá ãást patfiila poslednímu z au-

torÛ, Lubo‰i Hlavienkovi, kter˘ uÏ v mladém

vûku aspiruje na romanopisce. Proud jeho ‰i-

roce rozvit˘ch souvûtí obtûÏkan˘ch témûfi

secesní obrazností opût pfieru‰il hudební pr-

vek - tentokrát se pod prsty Jifiího Taufera ro-

zeznûl exotick˘ nástroj sitár. Ani o ukázky

z Hlavienkova románu (stále je‰tû vznikají-

cího) nebude ná‰ ãtenáfi ukrácen a doãká se

jich v pfií‰tích ãíslech. Nechceme ov‰em pro-

padat zlozvyku v‰ech literárních publicistÛ

a interpretÛ a zbyteãnû zabírat cenné místo,

které by mûlo patfiit pfiedev‰ím autorsk˘m

textÛm. ZN
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Slovní rozepfii fie‰il plyno-
vou pistolí

Podezfiení z trestného ãinu v˘trÏnic-

tví, kterého se mûl dopustit tfiiadvace-

tilet˘ muÏ z Velké ·táhle, ‰etfií od ne-

dûle 16. listopadu policisté z obvod-

ního oddûlení v Bfiidliãné. Mladík je

podezfiel˘ z toho, Ïe se toho dne po

tfietí hodinû ráno dostal v restauraci

v Bfiidliãné do konfliktu s místním

ãtyfiiadvacetilet˘m muÏem, kter˘ mûl

údajnû zatahat za vlasy jeho pfiítelky-

ni. Do‰lo ke slovní potyãce, do níÏ se

zapojili i dal‰í dva muÏi z Bfiidliãné

ve vûku 28 a 25 let, mezi kter˘mi se

pfied restaurací strhla rvaãka.

Podezfiel˘ tfiiadvacetilet˘ mladík pfii-

tom vystfielil minimálnû dvakrát do

vzduchu z plynové pistole. Z obavy

z postihu pistoli údajnû odhodil do

trávy pfied restaurací, av‰ak pfiesné

místo dopadu nedovedl urãit. Pfii 

ohledání okolí restaurace pistole ne-

byla nalezena, zaji‰tûny byly pouze

dvû vystfielené nábojnice.

Pfiedvánoãní nákupy lákají
zlodûje

Policie v poslední dobû upozorÀuje

na okrádání zákaznic ve vût‰ích ob-

chodech. Poznatky k tûmto pfiípadÛm

naznaãují, Ïe podezfielé Ïeny krádeÏe

provádí tak, Ïe jedna do zákaznice

strãí, ta se otoãí a druhá pachatelka

vyuÏije chvíle zmatku a z kabelky zá-

kaznice odcizí penûÏenku. Nejen, Ïe

tedy dochází ke krádeÏím nestfieÏe-

n˘ch kabelek a penûÏenek ponecha-

n˘ch ve vozících, ale dochází také

pfiímo i ke krádeÏím na osobách.

V pátek tak napfiíklad dvû Ïeny pfii‰ly

v obchodû na ulici NádraÏní

v Bruntále o více jak 20 000 Kã.

Smrt v hotelu v Malé
Morávce

Ráno 16. listopadu na‰el zamûstnanec

hotelu Na Pradûdu v suterénním poko-

ji pro personál mrtvé tûlo devûtatfiice-

tiletého muÏe, kter˘ zde mûl nastoupit

do pracovního pomûru. ·etfiením bylo

zji‰tûno, Ïe zemfiel˘ pfiedchozího dne

popíjel do noci v restauraci a poté 

ode‰el spát. Pokoj, v nûmÏ byl nale-

zen, je horizontálnû rozdûlen le‰ením

s podlahou a schodi‰tûm na dvû patra,

horní ãást vyv˘‰ená necelé dva metry

od podlahy slouÏí jako loÏnice, ve

spodní ãásti je odkládací místnost.

Tûlo mrtvého leÏelo na podlaze se zfie-

teln˘m poranûním v obliãeji a na nár-

tu levé nohy. Pfiivolan˘ lékafi urãil ja-

ko pfiíãinu smrti poranûní hlavy po pá-

du z v˘‰ky. Pro upfiesnûní pfiíãin smrti

byla nafiízena soudní pitva.

V souvislosti s tímto náhl˘m úmrtím,

u nûhoÏ zatím nic nenasvûdãuje cizí-

mu zavinûní, je ‰etfieno podezfiení

z trestného ãinu nedovolené v˘roby

a drÏení omamn˘ch a psychotropních

látek a jedÛ, neboÈ v pokoji byla na-

lezena látka odpovídající marihuanû.

Ze vzteku rozkopal v˘lohu

Ve stfiedu 5. listopadu zahájil policej-

ní rada v Bruntále trestní stíhání jed-

nadvacetiletého mladíka z Velké

·táhle. Ten podle obvinûní nad rá-

nem 11. fiíjna „vysklil“ v˘lohu pro-

dejny domácích potfieb na ulici

NábfieÏní v Bfiidliãné. Sklenûná v˘plÀ

mu patrnû poslouÏila jako hromo-

svod vzteku po rodinné roztrÏce.

Majiteli zpÛsobil ‰kodu za 9 000 Kã.

PoÏár seníku v RyÏovi‰ti
objasnûn

Vy‰etfiovací verze, ve které policisté

provûfiovali, zda poÏáry seníku

v RyÏovi‰ti z fiíjna 2002 a 2003 ne-

zaloÏily místní dûti, se potvrdila.

V souãasné dobû jsou z obou ãinÛ

podezfielí tfii nezletilí chlapci

z RyÏovi‰tû - v‰ichni ve vûku 11 let.

Jeden z hochÛ mûl prsty v obou pfií-

padech a pfiivedl si s sebou pokaÏdé

jiného kamaráda.

Nezletilci chodili do objektu seníku

koufiit. V prvním pfiípadû (27. fiíjna

2002) jim nedopalek cigarety upadl

mezi balíky slámy a vznikl poÏár,

kter˘ zpÛsobil ‰kodu 400 000 Kã.

Letos, 24. fiíjna, se situace opakova-

la. Tent˘Ï chlapec jako vloni ‰el do

seníku koufiit s kamarádem. Popel

z cigarety jim upadl mezi uskladnûné

balíky slámy tak hluboko, Ïe jej ne-

bylo moÏné vytáhnout. Malí kufiáci

tedy „pro jistotu“ místo pomoãili.

KdyÏ se druh˘ den dovûdûli o poÏá-

ru seníku, domluvili se, Ïe nic nefiek-

nou. Neúmyslnû zaloÏen˘ poÏár zpÛ-

sobil pfiibliÏnû stejnou ‰kodu jako

loÀského roku.

Vûc bude vzhledem k nízkému vûku

viníkÛ odloÏena.

V˘sledky dopravnû-bezpeã-
nostní akce

Vzhledem k závaÏné situaci v oblas-

ti bezpeãnosti silniãního provozu

probíhají v poslední dobû intenzivní

dopravnû-bezpeãnostní akce. Po-

slední z nich se konala na celém 

území republiky od úter˘ 4. listopa-

du do ãtvrtka 6. listopadu. V na‰em

okrese v tûchto dnech kontrolovalo

provoz na silnicích vÏdy pfiibliÏnû

‰edesát policistÛ, celkem se akce 

úãastnilo sto osmdesát pfiíslu‰níkÛ

pofiádkové a dopravní policie. Akce

se zamûfiila zejména na dodrÏování

nejvy‰‰í povolené rychlosti, na tech-

nick˘ stav vozidel, poÏívání alkoho-

lu u fiidiãÛ, pátralo se také po oso-

bách a vûcech.

Na území b˘valého okresu Bruntál

policisté zastavili témûfi devût set vo-

zidel a zjistili více neÏ osm set (!) pfie-

stupkÛ, z toho nejvíce, pfies tfii sta, ve

stfiedu 5. listopadu. Nejvût‰í podíl na

pfiestupcích mûl nevyhovující tech-

nick˘ stav vozidla, kter˘ byl bûhem

tûchto tfií dnÛ zji‰tûn u dvou set sedm-

desáti aut. ·lo nejãastûji o nedostatky

t˘kající se osvûtlení a pneumatik.

S podivem je, Ïe rovná tfiicítka fiidiãÛ

vyjela bez fiidiãského prÛkazu.

Zfiejmû díky zv˘‰ené kontrolní ãin-

nosti na silnicích ubylo zji‰tûn˘ch

pfiípadÛ poÏití alkoholu u fiidiãÛ, kte-

r˘ch bylo v rámci celé akce fie‰eno

jen sedm. Nejvy‰‰í povolenou rych-

lost pfiekroãilo asi sto ãtyfiicet fiidiãÛ,

ktefií na pokutách zaplatili pfies 40

000 Kã. Celková ãástka, kterou poli-

cisté bûhem tûchto tfií dnÛ za trest u-

loÏili, ãinila 210 000 Kã.

Z v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe pfiesnû tfietina

pfiestupkÛ byla zji‰tûna v oblasti

technického stavu vozidel. Vyplatí se

proto zabezpeãit, aby stav auta vyho-

voval v‰em normám, neboÈ na tuto

akci budou navazovat dal‰í.

Dvakrát smyk
ve Îìárském Potoce

V pátek 7. listopadu do‰lo k autone-

hodû ve Îìárském Potoce. Kolem je-

denácté dopoledne tudy projíÏdûl ve

firemní Octavii devûtapadesátilet˘ fii-

diã, kter˘ v pravotoãivé zatáãce do-

stal smyk, vjel do protismûru a vyjel

mimo vozovku. Pfii havárii na‰tûstí

nebyl zranûn, pouze na vozidle

vznikla ‰koda za 90 000 Kã. ¤idiãi

byla uloÏena bloková pokuta.

Velmi podobná autonehoda se udála

pfiibliÏnû ve stejn˘ch místech

u Îìárského Potoka o nûkolik dní po-

zdûji, 11. listopadu. Její pfiíãinou byl

opût smyk v zatáãce, tentokrát levoto-

ãivé. Osmadvacetiletá fiidiãka Fordu

Focus ze ·umperska, která tudy pro-

jíÏdûla kolem deváté hodiny dopoled-

ní, nepfiizpÛsobila rychlost jízdy stavu

vozovky a sjela z kluzké, namrzlé sil-

nice do pfiíkopu. Ford se pfievrátil na

stfiechu, fiidiãka pfiesto vyvázla bez

zranûní. ZpÛsobená ‰koda je je‰tû

o 10 000 Kã vy‰‰í neÏ u pfiedchozí ha-

várie, tedy 100 000 Kã.

V Jamarticích byla
objevena munice

z II. svûtové války

Ve ãtvrtek 13. listopadu byla pfii v˘-

stavbû nové vodohospodáfiské sítû

v obci Jamartice vyzvednuta ze dna

potoka zrezivûlá munice. Do pfiíjezdu

pyrotechnika, kter˘ ji pfievzal k od-

borné likvidaci, zajistili místo nálezu

policisté z OOP âR R˘mafiov.

Munice byla oznaãena jako dûlostfie-

lecká mina ráÏe 100 mm pocházející

z II. svûtové války.

Vyhnul se koãce
a skonãil v pfiíkopu

·koda za více neÏ 200 000 Kã vznik-

la pfii nehodû z pátku 14. listopadu,

ke které do‰lo pozdû veãer na

Opavské ulici v Janovicích.

Tfiiadvacetiletému fiidiãi Renaultu

vbûhla do jízdní dráhy koãka. ¤idiã

se jí snaÏil vyhnout, vjel do protismû-

ru, a kdyÏ brzdil, dostal smyk. Sjel do

pfiíkopu a narazil do dfievûného oplo-

cení rodinného domu. Pfii nehodû na-

‰tûstí nikdo nebyl zranûn. 

Z podkladÛ
tiskové mluvãí Policie âR

npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

Nezvládl fiízení a narazil do stromu
V pondûlí 17. listopadu krátce po druhé hodinû ranní do‰lo na ulici

Opavská v Janovicích k nehodû. Devatenáctilet˘ fiidiã Fordu Focus po

prÛjezdu levotoãivou zatáãkou dostal smyk, vyjel mimo vozovku a nara-

zil do stromu. Oprava vozidla pfiijde majitele na 350 000 Kã, mladík se na-

víc zranil a bude se nejménû ãtrnáct dní léãit. PoÏití alkoholu u nûj pro zra-

nûní nebylo zji‰Èováno, byl mu v‰ak proveden odbûr krve.

Foto: archiv Policie âR Bruntál
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R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval dal‰í disciplínou
V sobotu 8. listopadu se uskuteãnila

jiÏ tfietí disciplína R˘mafiovského de-

setiboje - stfielba ze vzduchovky. Do

malého sálu Stfiediska volného ãasu si

pfii‰lo zasoutûÏit ‰edesát osm stfielcÛ.

Devûtadvacet Ïen tvofiilo nejpoãetnûj-

‰í kategorii. Prvenství si vystfiílela

Markéta Míãková nástfielem 86 bodÛ

a jen o jeden bod za ní zÛstala Dana

DoleÏelová. RovnûÏ nejmlad‰í muÏ-

ská kategorie je letos silnû obsazena.

Pfiesnou mu‰ku si v ní pfii‰lo vyzkou-

‰et dvacet borcÛ. Mezi nimi vynikl

Stanislav Krykorka, jehoÏ v˘kon 95

bodÛ znamenal nejlep‰í bodov˘ zisk

v této disciplínû a ve v‰ech kategori-

ích. Druhou pozici si vystfiílel Petr

Koneãn˘ v˘konem 92 bodÛ. V kate-

gorii muÏi B obsadil první místo Ivan

Sovi‰ pûkn˘m v˘konem 93 bodÛ.

Druh˘ se umístil Josef Svedoník v˘-

konem 84 bodÛ. V kategorii star‰ích

muÏÛ si prvenství vystfiílel Franti‰ek

Látal v˘konem 84 bodÛ. Stejn˘ ná-

stfiel mûl i nejstar‰í úãastník celé sou-

tûÏe Honza KoÀafiík.

V prosinci ãeká borce R˘mafiovského

desetiboje dal‰í technická disciplína -

kuÏelky. Bude se házet na 60 hodÛ

sdruÏen˘ch, a to v místní kuÏelnû TJ

Jiskry R˘mafiov na Bartákovû ulici.

Desetibojafii budou mít moÏnost vy-

lep‰it si postavení v tabulce 29. pro-

since 2003 v dobû od 11.00 do 17.30

hodin. SoutûÏ bude ãasovû nároãnûj‰í

a v‰ichni musí poãítat s tím, Ïe na ku-

Ïelnû stráví minimálnû jednu hodinu.

Po vlastním odehrání je totiÏ povin-

ností kaÏdého soutûÏícího zapsat hru

následujícímu hráãi. Hrát se smí pou-

ze v ãisté obuvi, která nezanechává

stopy na odhodové desce. Noví zá-

jemci jsou stále vítáni a kuÏelky jsou

pro nû poslední moÏností absolvovat

leto‰ní roãník kompletní (tj. sedm dis-

ciplín).

Nashledanou v kuÏelnû se tû‰í v˘bor
R˘mafiovského desetiboje

V˘sledky stfielby ze vzduchovky

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta (86 b.) 1. Krykorka Stanislav (95 b.)

2. DoleÏelová Dana (85 b.) 2. Koneãn˘ Petr (92 b.)

3. Gottvaldová Jitka (84 b.) 3. Rektofiík Bronislav (89 b.)

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Sovi‰ Ivan (93 b.) 1. Látal Franti‰ek (84 b.)

2. Svedoník Josef (84 b.) 2. KoÀafiík Jan (84 b.)

3. Lachnit Jaroslav (78 b.) 3. Horáãek Jan (83 b.)

Celkové pofiadí po tfiech disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta 1. Rektofiík Bronislav

2. DoleÏelová Dana 2. Koneãn˘ Petr

3. Jurá‰ová Alena 3. Vosyka Josef

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Sovi‰ Ivan 1. KoÀafiík Jan

2. Svedoník Josef 2. Látal Franti‰ek

3. Hrdina Vojtûch 3. Orlík Václav

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii
pfiivezli dal‰í cenné body

V sobotu 15. listopadu se konal

v Opavû dal‰í republikov˘ turnaj tû-

lesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, tento-

krát pod vlajkou Mety Opava.

Z âeské republiky pfiijelo celkem

dvaatfiicet soutûÏících. Stejnû jako

pfiedcházející závody se i ten opav-

sk˘ zapoãítával do celkové kvalifika-

ce Grand Prix 2003.

R˘mafiov‰tí borci opût nezklamali

a ve dvou kategoriích dosáhli na me-

dailová místa. Nejlépe si tradiãnû ve-

dl Zdenûk Doãkálek z TJ Jiskry

R˘mafiov, kter˘ v kategorii TP nena-

‰el pfiemoÏitele a s pfiehledem obsadil

první pozici s celkov˘m poãtem 515

shozen˘ch kuÏelek pfied Janem

Orálkem z Mety Opava a Pavlem

Mikurdou z Baníku Ostrava. V kate-

gorii LP 1 r˘mafiov‰tí borci na meda-

ili nedosáhli, zato v kategorii LP 0 se

nejlépe dafiilo Vladimíru ·trbíkovi

(TJ Jiskra R˘mafiov), kter˘ s celko-

v˘m souãtem 424 shozen˘ch kuÏelek

obsadil tfietí místo.

V prÛbûÏném pofiadí Grand Prix

2003 si v kategorii TP prozatím nej-

lépe vede Zdenûk Doãkálek pfied

Jaroslavem Horáãkem z Olympie

Bruntál. Tfietí místo hájí dal‰í

R˘mafiovák Petr ·védík. V kategorii

LP 1 se dafií Karlu Forcekovi (TJ

Jiskra R˘mafiov), kter˘ je prozatím

tfietí za stfiíbrn˘m Petrem Kumstátem

z Elanu Kladno a prvním Theodorem

Víchou z Mety Opava. V kategorii LP

0 zatím stojí na tfietí pfiíãce Vladimír

·trbík pfied Radkou Pastvovou

z Baníku Ostrava a Ludvíkem

Paìourem ze Sokola Rybnik.

Po opavském turnaji se na

Mistrovství âeské republiky tûlesnû

postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ v R˘mafiovû

kvalifikovalo celkem dvaadvacet

hráãÛ, z toho ãtyfii jsou R˘mafiováci -

Zdenûk Doãkálek, Petr ·védík, Karel

Forcek a Vladimír ·trbík. Pro úplnost

jen dodejme, Ïe MâR tûlesnû posti-

Ïen˘ch kuÏelkáfiÛ v R˘mafiovû se 

uskuteãní 13. prosince. JiKo

názor
Basketbalisté by mûli více trénovat

Zhruba rok chodím pozorovat zápasy r˘mafiovsk˘ch basketbalistÛ. Poznala

jsem je v dobû, kdy t˘my byly sloÏeny z mlad˘ch, star‰ích, muÏÛ i Ïen. Hráli

pro zábavu, pro svou, nûkdy vrtkavou kondici a hlavnû proto, aby se se‰li

a zahráli si svÛj oblíben˘ basket. Odmûnou za toto úsilí byl nejlep‰ímu t˘mu

pfiedán upomínkov˘ pohár od BFAA.

Letos se v‰ak ti nejlep‰í pustili do vût‰ího sousta a tím je okresní pfiebor.

Zatím v‰ak vyhráli jen jeden zápas a v pátek 7. listopadu byl jejich soupefiem

Rozsival-Olomouc. Vidûla jsem celou ‰kálu velmi dobr˘ch ‰ancí, jeÏ na‰i

mladí nepromûnili, ale i tak ‰lapali olomouck˘m pûknû na paty. Stála jsem

vedle trenéra a shlédla jsem ho v akci. AÈ huboval sv˘m svûfiencÛm, jak chtûl,

hochÛm se nedafiilo skóre otoãit. Jeho neurãité v˘tky i gesta nedopadaly na 

úrodnou pÛdu a nejvût‰í chyba nastala ve chvíli, kdy pfii tak vyrovnaném zá-

pase poslal do hry hráãe, kter˘ viditelnû nestaãil. Nelze v‰ak kritizovat jen je-

ho, ale i samotné hráãe, neboÈ jsou sice nadaní, rychlí, energiãtí a pfiedev‰ím

mají chuÈ a sílu vyhrávat, ale netrénují, a snad proto prohráli se skórem 72:71.

Myslím, Ïe je to ‰koda, neboÈ mûli na to a mohli vyhrát. Libu‰e Staníková

HEDVA, akciová spoleãnost
závod 06 R˘mafiov

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í
pracovníci prodejního oddûlení závodu 06.

pofiádá

Mimofiádnou prodejní akci sv˘ch
v˘robkÛ za velmi v˘hodné ceny!!!!!

Akce bude probíhat od 15. 10. do 19. 12. 2003
pondûlí - pátek od 10.00 do 17.00 hodin

pfiímo v závodû na ulici Opavská v pfiízemí hlavní budovy

Sortiment v˘robkÛ - doplÀky bytového textilu:

- saténové loÏní soupravy jednobarevné i tisky

- TV deky

- pol‰táfiky rÛzn˘ch velikostí, tvarÛ a barev

- sedáky

- závûsy

- pfiehozy

- ubrusy

- atd.

Dále je moÏno nakoupit i metrov˘ textil,
rovnûÏ za velmi v˘hodné ceny!!!

Urãitû si vyberete z na‰í bohaté nabídky v˘robkÛ.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 5. 12. 2003

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 27. 11. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

21/2003
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám automobil Ford Sierra 1.8 l, najeto 145 tis.

km, modrá metalíza, centrální zamykání, stfie‰ní okno,

závûsné zafiízení, STK do 5/2005. Cena do 30 000 Kã

vãetnû zimních pneu. Informace na tel. 554 211 638 po

20. hod.

Chcete znát v˘hody jednotliv˘ch poji‰Èoven?
Pfiijìte se poradit!

Získáte nejv˘hodnûj‰í nabídku v oblasti poji‰tûní!

Dále nabízíme zastupování pfii vyfiizování 
pojistn˘ch událostí, zmûn poji‰tûní atd.

Makléřská pojišťovací kancelář Ujfaluši

Komplexní servis v oblasti pojištění
Kontaktní adresa: nám. Míru 29, 795 01 R˘mafiov; tel.: 777 888 033, 554 212 267

spolupracuje s poji‰Èovnami:
- âeská poji‰Èovna

- Allianz

- âSOB

- Kooperativa

- Generali

- âeská podnikatelská poji‰Èovna

sjednává:

- Ïivotní poji‰tûní

- poji‰tûní podnikatelÛ - majetku 

a odpovûdnosti za ‰kody

- havarijní poji‰tûní

- poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody 

zpÛsobené provozem motorového 

vozidla

- poji‰tûní majetku - stavby, domácnosti

- poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ

- penzijní pfiipoji‰tûní

- stavební spofiení



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2003

23

Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Tel.: 604 429 284

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuBenzín za 2.000,- ke kaÏdé smlouvû

Nabídnûte své auto na protiúãetDal‰í vozy v nabídce... a zbytek doplatíte ve splátkách

stačí v
ám pouze 

8.990,-stačí v
ám pouze 

8.990,-

stačí v
ám pouze 

17.500,-stačí v
ám pouze 

17.500,-

stačí v
ám pouze 

13.900,-stačí v
ám pouze 

13.900,-

stačí v
ám pouze 

19.900,-stačí v
ám pouze 

19.900,-

stačí v
ám pouze 

12.900,-stačí v
ám pouze 

12.900,-

stačí v
ám pouze 

23.000,-stačí v
ám pouze 

23.000,-

VÁNOâNÍ LEASING

AUTA NA SPLÁTKY

PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

• DIGITÁLNÍ FOËÁKY ZA SKVùLÉ CENY

• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Neblokované mobilní telefony

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

• Dobíjecí kupony se slevou

• Levné fotopapíry

• Prodej SONY Playstation
vãetnû pfiíslu‰enství a her

• Prodej baterií a akumulátorÛ
Panasonic a Energizer

• Prodej na splátky

námûstí Míru 16, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 212 361

e-mail: pcservis.rymarov@iol.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So  8.30 - 11.00

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá

8 - 12 hod., 12.30 - 17 hod

VE¤EJN¯

INTERNET

Velk˘
vánoãní v˘bûr
bezdrátov˘ch
telefonÛ
za mimofiádné ceny

NOVÁ SLUÎBA

TeamTel II 
Získejte 10% slevu pro volání 5 vámi 

vybran˘ch ãísel: 3 ãísla v na‰í síti 

a 2 libovolná dal‰í (kromû sluÏby Xcall).

Z n o v u z fi í z e n í  s t a n i c e  z a  1 , -  K ã
Zfiízení linky do konce roku za 1500,- Kã



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

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

Ford Focus kombi 1.8 TDI
GHIA, r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
digi klima, rádio + CD, AL kola,
69 tis. km. Cena: 369 000 Kã.

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 346 000 Kã

· - Felicia 1.3 LXi, r. v. 1995,
136 tis. km, stfi. okno, imobi-
lizér, rmg., konstrukt. 
Cena: 89 000 Kã

Citroen Jumper 1.9 D, r. v. 1999,
96 tis. km, rmg. 4x el. zrcátka, 1.
maj., koupeno v âR. Odpoãet DPH
22 %. Cena: 295 000 Kã (vã. DPH)

· – Felicia LX 1.3, r. v. 1999,
32 tis. km, mlhovky, koupeno
v âR, 1. majitel, servisní kni-
ha. Cena: 149 000 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã fiízení. 
Cena: 107 000 Kã + DPH.

VW Bora 1.9 TDI, r. v. 1999,
ABS, digi klima, AL kola, 4x
airbag, rádio + CD, 83 tis.
km. Cena: 349 000 Kã.

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 283 000 Kã.

Fiat Ducato 2.8 TDI, r. v.
2001, 9 místn˘ bus, ABS,
taÏné, rádio + CD, 43 tis. km.
Cena: 359 000 Kã.

· - Forman 136, r. v. 1994,
taÏné, centrál, AL kola, ml-
hovky, stfi. okno. 
Cena: 49 000 Kã.

Mercedes Benz 190 2,5 D, r.
v. 1987, centrál, alarm, taÏné,
AL kola, el. v˘bava, rmg.
Cena: 79 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 129 000 Kã.

VW Golf IV 1.4 CL, r. v. 1998,
ABS, 2x airbag, centrál na D.
O., el. okna, 36 tis. km.
Cena: 210 000 Kã.

·- Felicie kombi GLX 1,9 D, 
r. v. 1999, serv. kniha, mlhov-
ky, zam. zpáteãky, taÏné zafi.,
hagusy. Cena: 169 000 Kã.

Opel Astra 1.4, r. v. 1995,
centrál, rádio + mg., stfi. ok-
no, metalíza, 88 tis. km.
Cena: 89 900 Kã.

· – Felicia LX 1.6, r. v. 1996,
150 tis., airbag, centrál, 
alarm, rádio, servisní kniha. 
Cena: 116 000 Kã.

· - Felicia 1.3 LX, r. v. 1998,
1. majitel, super stav, centrál,
konstrukt, mlhovky, 74 tis
km. Cena: 139 000 Kã.

Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6V - 24
GLS, r. v. 2000, odpoãet 22 % DPH,
1. maj., koupeno v âR, nehav., 148
000 km. Cena: 598 000 Kã.

· Felicia 1.6 GLX, r. v. 1997,
108 tis. km, centrál, alarm,
konstrukt, mlhovky, servis.
kniha. Cena: 138 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

·- Felicie kombi 1.6 GLX, r.v.
2000, 96 tis. km, mlhovky, rá-
dio, 2x airbag, centrál, hagusy,
1. majitel. Cena: 175 000 Kã

Fiat Brava 1.6 16 V, r. v. 1996,
71 tis km, AL kola, centrál,
rmg., mlhovky, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 139 000 Kã.

Octavia combi, 1.9 TDi PD 4x4,
r.v. 2002, 6stup. pfiev., ABS, ASR,
klima., tempomat, rádio+CD, 
4x airbag. Cena: 545 000 Kã

Mercedes Benz 112 CDi, 2,2 l,
90 kw, lux, r. v. 1999, ABS,
ASR, rádio + mg., klima, cent-
rál, alarm. 1. majitel, koup.
v âR, 8 míst. Cena: 499 000 Kã

Peugeot 405 GRD, r. v. 1990,
ABS, AL kola, rádio + mg.,
centrál, mlhovky. 
Cena: 69 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA


