
Od 26. dubna slouží na křižo-
vatce v Rýmařově nové do-
pravní zrcadlo.

Dvanáctého dubna oslavil ži-
votní jubileum nejstarší ob-
čan pan Jaroslav Němec.

Turnaje v košíkové středních škol se zúčastnila
také družstva polského Ozimku a Opavy.

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

8/2004

Ročník VI. Vyšlo 30. 4. 2004                                        Cena 8 Kč

Vážná hudba zazněla z koncertního sálu ZUŠ
v podání Jana Bartoše a Adama Soukupa.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Kvalita „pódiovek“
V sobotním (24. 4.) dvouapÛl-

hodinovém maratonu pohybu,

cviãení a tance s názvem 

24. roãník Pódiov˘ch skladeb

vystoupilo témûfi tfiicet souborÛ

s 386 úãinkujícími. Na nesou-

tûÏní pfiehlídku pfiijely dûti

z Jeseníku, Bruntálu, Vrbna

pod Pradûdem, Bfiidliãné,

Janovic, nechybûli pochopitel-

nû ani R˘mafiov‰tí. Pro zaplnû-

n˘ sál Stfiediska volného ãasu

(SVâ) v R˘mafiovû to byla 

úÏasná podívaná. Nároãnou ak-

ci organizaãnû zaji‰Èovaly od-

bor Sport pro v‰echny tûlov˘-

chovné jednoty Jiskra R˘mafiov

a SVâ.

Kvalita jednotliv˘ch vystoupe-

ní potvrdila dokonalou pfiípra-

vu a témûfi profesionálnû

zvládnutá aranÏmá. Diváci,

vesmûs rodiãe dûtí, známí

a skalní pfiíznivci rok od roku

populárnûj‰ích „pódiovek“,

obdivovali souhru dûtsk˘ch

vystoupení, zejména nejmen‰í

dûti z matefisk˘ch ‰kol. VÏdyÈ

nejmlad‰ímu úãinkujícímu by-

ly teprve nedávno ãtyfii roky.

Hudební Ïánry jednotliv˘ch

pohybov˘ch kreací se stfiídaly

v rychlosti a rozmanitosti.

S „Rebely“ jsme se pfienesli do

let ‰edesát˘ch. „Duhová kuliã-

ka“, „Já uÏ jdu“ a „Holky z na-

‰í ‰kolky“ nás zavedly do 

70. a 80. let.

R˘mafiovské mládí bylo na 

24. roãníku Pódiov˘ch skladeb

zastoupeno dûtmi z matefisk˘ch

‰kol, obou základních ‰kol,

Stfiediska volného ãasu, 

TJ Jiskra R˘mafiov a Studia
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rok od roku stoupá
sport a zdraví. DivákÛm se

pfiedstavily známé taneãní sku-

piny Freeze Dance a Jes, vy-

stoupení bravurnû zvládly ne-

jmen‰í maÏoretky SVâ i taneã-

ní páry v kategorii latinskoame-

rick˘ch tancÛ. Jarní a letní ko-

lekci freestylového obleãení pro

voln˘ ãas pfiedvedl modelingo-

v˘ soubor studentÛ Gymnázia

R˘mafiov pod vedením Martiny

Wetterové. R˘mafiovské dûti od-

vedly obrovsk˘ kus práce 

a za svá vystoupení se stydût

nemusí. Velk˘ dík si zaslouÏí

pochopitelnû také jejich umû-

leãtí vedoucí ãi kantofii.

Velké ovace sklidil i bruntálsk˘

soubor StonoÏka, kter˘ vznikl

pfied patnácti lety a vystupují

v nûm taneãníci od 4 do 18 let.

Vloni si pfiivezli z Kanady 

2. místo z mistrovství svûta

v kategorii Jazz dance a letos

získali 5. místo na mistrovství

svûta v Nûmecku v kategorii

Show dance v duetu a 8. místo

v sólov˘ch vystoupeních.

Je potû‰itelné, Ïe úroveÀ

Pódiov˘ch skladeb rok od roku

stoupá a zájem souborÛ o vy-

stoupení roste s jejich kvalitou.

Tréma se aÏ na pár v˘jimek ne-

dostavuje a to bude moÏná i tím,

Ïe pfiehlídka je nesoutûÏní.

O komentátorské slovo se podû-

lily pfiedsedkynû odboru Sport

pro v‰echny TJ Jiskra R˘mafiov

Jindfii‰ka Biãíková a Hanka

Vystrãilová. Reprodukovanou

hudbu technicky zaji‰Èoval

Martin Sedláãek a sponzorsky

se na akci podílel také Mûstsk˘

úfiad v R˘mafiovû. JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto obdrÏelo dotaci na pfiípravu projektu
„Rekonstrukce ulice ·kolní v R˘mafiovû“

V pondûlí 19. dubna se uskuteãnilo zasedání rady
mûsta, na kterém radní pfiijali tfiiapadesát usnese-
ní, z nichÏ pût mûlo charakter doporuãení pro jed-
nání zastupitelstva.
Radní schválili zprávu o hospodafiení spoleã-

nosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za rok 2003, vza-

li na vûdomí zprávu o hospodafiení spoleãnos-

ti Spojené lesy, s. r. o., za rok 2003 a schválili

zprávu o hospodafiení spoleãnosti Mûstské

sluÏby R˘mafiov, s. r. o., za rok 2003.

V záleÏitostech majetkov˘ch se rada jako ob-

vykle zab˘vala zámûry pronájmÛ a pronájmy

nemovitostí, schválila v˘povûì z nájmu neby-

tov˘ch prostor a zámûr pronájmu celého objek-

tu ã. p. 35 ve Stránském. Radní schválili v˘-

pÛjãku objektu chaty EvÏenka SdruÏení rodiãÛ

a pfiátel ‰koly pfii Gymnáziu v R˘mafiovû. Dále

schválili pronájem nebytov˘ch prostor v objek-

tu na Radniãní ulici ã. 5 spoleãnosti Present

Toys, s. r. o., R˘mafiov za úãelem provozování

prodejny hraãek a papírenského zboÏí.

Radní schválili poskytnutí
finanãní podpory na rozvoj talentÛ

Rada mûsta schválila v rámci Programu rozvoje v˘chovné, vzdûlávací a tû-

lov˘chovné ãinnosti, úãelného vyuÏívání volného ãasu dûtí a mládeÏe, jejich

nadání a talentu na rok 2004 finanãní pfiíspûvek z mûstského rozpoãtu v cel-

kové v˘‰i 52 tis. Kã.

V˘chovná a vzdûlávací ãinnost
Zv· Sociálnû zdravotní kurz pro Ïákynû ‰koly 2 000 Kã

SSO· Prima Pfiíspûvek na stravování studentÛ v jídelnû 1. Z· 5 500 Kã

Tûlov˘chovná ãinnost
1. Z· Okrskové kolo ve ‰plhu o tyãi - 19. 4. 400 Kã

SOU a OU Velikonoãní turnaj v ko‰íkové - duben 2004 2 000 Kã

SVâ Velikonoãní turnaj ve stolním tenisu - 10. 4. 500 Kã

SOU a OU Celo‰kolní turnaj ve florbalu - leden aÏ bfiezen 500 Kã

SVâ Velikonoãní turnaj ÏákÛ a dorostu ve stol. tenisu 500 Kã

SVâ Stfiílí celá rodina - soutûÏ ve stfielbû ze vzduchovky 100 Kã

SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ÏákÛ a dorostu ve stol. tenisu 500 Kã

SVâ Vánoãní laÈka - 17. 12. 500 Kã

1. Z· Okrskové kolo atletického víceboje - 8. 6. 500 Kã

1. Z· V. roã. O pfieborníka R˘mafiovska v lehké atletice 500 Kã

Gymnázium Vodáck˘ sportovní kurz a letní sportovní tábor 4 000 Kã

SSO· Prima, Mezinárodní turnaj v ko‰íkové a volejbalu

SOU a OU v partnerském mûstû Ozimku (úãast sportovcÛ

z r˘mafiovsk˘ch stfiedních ‰kol) 4 000 Kã

Podpora nadání a talentu
ZU· Podpora talentÛ v soutûÏi Junior Praque 2 000 Kã

Gymnázium Mezinárodní projekt „Svût pfiátelství“ 5 000 Kã

ZU· Klavírní semináfi v Mikulovû 1 000 Kã

Úãelné vyuÏívání volného ãasu dûtí a mládeÏe
SVâ Entent˘ny 2004 - soutûÏe ÏákÛ 5. tfiíd 500 Kã

SVâ “Procházka pohádkami“ - 19. 6. 1 000 Kã

5. M· Festival „R˘mafiovská matefiinka“ - 26. a 27. 3. 10 000 Kã

MEIS Akce k zahájení vstupu âR do EU - 29. 4. 5 000 Kã

Knihovna Literární a v˘tvarné práce - soutûÏe pro dûti 2 000 Kã

Gymnázium Iuvenales - sportovní odpoledne pro dûti 500 Kã

Iuvenales - veãerní hudební produkce v sále SVâ 2 500 Kã

ZU· Koncert uãitelÛ 1 000 Kã

Dal‰í finanãní pfiíspûvky
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 30 tis. Kã oddí-

lu kuÏelek na úpravu a modernizaci r˘mafiovské kuÏelny TJ Jiskra.

Radní také vyslovili souhlas s pfiijetím úãelové neinvestiãní dotace ve v˘‰i 

9 000 Kã z dotaãního programu Moravskoslezského kraje. Prostfiedky jsou ur-

ãeny pro Základní ‰kolu na Jelínkovû ulici na podporu aktivit v oblasti pre-

vence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe.

Projekt rekonstrukce
·kolní ulice v Janovicích

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo na zákla-

dû podané Ïádosti udûlení dotace mûstu R˘mafiov na zpra-

cování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce uli-

ce ·kolní v R˘mafiovû“ ve v˘‰i 316 700 Kã, coÏ ãiní

70 % z celkov˘ch nákladÛ (452 550 Kã). Plánovan˘ pro-

jekt zahrnuje generální rekonstrukci komunikace na ·kolní

ulici v Janovicích vãetnû chodníkÛ a dosadby zelenû. Rada

mûsta pfiijetí dotace schválila. JiKo

Ilustraãní foto
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Pfiedstavujeme nového místostarostu

Ve ãtvrtek 1. dubna zastupitelstvo
mûsta R˘mafiova v tajném hlasování
zvolilo nov˘m místostarostou Ing.
Jaroslava Kalu. Zeptali jsme se, jaké
úkoly a priority si stanovil a co mÛ-
Ïe ze své pozice nabídnout obãanÛm
na‰eho mûsta.

Pane místostarosto, prozradí-
me, Ïe jste Ïenat˘, máte dvû dûti,
je vám ‰estaãtyfiicet let a va‰imi
zálibami jsou rybafiení, motoris-
mus, cestování, turistika
a sport. Jste ãlenem âeské stra-
ny sociálnû demokratické. Je
nûco, co byste rád doplnil?
Narodil jsem se v R˘mafiovû, ale

bûhem krátké doby jsme se pfie-

stûhovali do Karviné, kde mÛj 

otec získal pracovní místo.

Základní ‰kolu jsem absolvoval

v Karviné a odtud jsem ode‰el na

uãili‰tû obor mechanik lokomo-

tiv, poté jsem absolvoval Stfiední

Ïelezniãní prÛmyslovou ‰kolu

v ·umperku, tam jsem se také

zaãal vûnovat aktivnû sportu,

pfiedev‰ím basketbalu. Ze stfiední

‰koly mé kroky smûfiovaly do

Brna na Vysoké uãení technické,

kde jsem absolvoval strojní fa-

kultu, tam jsem také získal di-

plom inÏen˘ra. Mé první pracov-

ní zafiazení bylo na podnikovém

fieditelství Severomoravsk˘ch

mlékáren v Ostravû Martinovû,

v oddûlení technického rozvoje

a investic. Odtud jsem jiÏ smûfio-

val do b˘val˘ch Rudn˘ch dolÛ

Jeseník, závodu R˘mafiov, n. p.,

dnes Rodinn˘ch domkÛ, s. r. o.,

R˘mafiov, kde jsem pracoval pat-

náct let do doby zvolení místos-

tarostou. V roce 1995 jsem ab-

solvoval roãní kurz oboru mana-

gement firem a institucí, kde

jsem získal diplom manaÏera,

kter˘ je platn˘ v zemích

Evropské unie. Pracuji také

v rÛzn˘ch komisích mûsta, ale

i v rámci kraje, spolupodílel

jsem se na zaloÏení Tripartity

Moravskoslezského kraje, v níÏ

jsem byl dva roky ãlenem za

Odborov˘ svaz Stavba.

Co mohou obãané oãekávat od
va‰eho zvolení do funkce?
MÛÏete vefiejnost seznámit
s pracovními povinnostmi, úko-
ly a va‰imi prvními kroky na r˘-
mafiovské radnici?
Do kompetence místostarosty

patfií resorty ‰kolství, kultury,

sportu, bytová a sociální politi-

ka, Ïivotní prostfiedí a v˘stavba,

dotace a rozvoj regionu. Mohu

fiíci, Ïe budu usilovat o to, aby se

záleÏitosti, které dosud nûjak˘m

zpÛsobem stagnovaly, daly do

pohybu a pfiinesly pfiedev‰ím ob-

ãanÛm v˘sledn˘ efekt. Jsem pfii-

praven pro to udûlat v‰e, co je

v m˘ch silách, a k tomu bych

chtûl vyuÏít v‰ech kontaktÛ

a znalostí, kter˘mi disponuji. Za

prioritu povaÏuji získání nûkte-

r˘ch dotaãních titulÛ. Jedná se

zejména o umûlou ledovou plo-

chu, rekonstrukci komunikace

na Harrachov, dále opravy ko-

munikací po napojení na kanali-

zaci. Je dobré mít pfiipraveny nû-

které projekty do zásoby uÏ

vzhledem k neoãekávanému vy-

hlá‰ení dotaãních programÛ.

Pfiipravovat si projekty na po-

slední chvíli není dobré.

Dlouhodobûj‰í plány pak poãíta-

jí s v˘stavbou rekreaãního areálu

v oblasti Edrovického rybníka,

kde by mûly vyrÛst v budoucnu

tenisové kurty, bowling, squash,

hfii‰tû na volejbal, rybáfiská ba‰-

ta. Je to jednak otázka velk˘ch

investic, ale také otázka dobrého

podnikatelského zámûru, pfiípad-

nû získání patfiiãného grantu ne-

bo projektu z EU. Dále bych

chtûl, aby se vyfie‰ila otázka re-

konstrukce a zastfie‰ení tûlocviã-

ny gymnázia, která je v majetku

kraje, s moÏností vytvofiení hle-

di‰tû pro diváky nad ‰atnami.

NejdÛleÏitûj‰í záleÏitostí tohoto

období je vyfie‰ení ‰kolské otáz-

ky, tzn. dofie‰ení slouãení zá-

kladních ‰kol a pfiíprava slouãení

gymnázia a SOU a OU R˘mafiov

bez emocí, s chladnou hlavou

tak, abychom zachovali ve mûs-

tû stfiední ‰kolství. DÛleÏit˘m ú-

kolem pro mne je dotáhnout do

fini‰e vysílání TV Prima, které

jsme obãanÛm na‰eho mûsta ve

volebním programu slíbili. V ob-

lasti zdravotnictví je nutno in-

tenzivnû pracovat na zachování

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov.

V neposlední fiadû bude mé úsilí

smûfiovat k tomu, abych získal

pro prÛmyslovou zónu investora,

kter˘ by na‰emu mûstu pfiinesl 

alespoÀ nûkolik nov˘ch pracov-

ních pfiíleÏitostí.

Co jako ãlen rady mûsta, zastu-
pitel a místostarosta oãekáváte
od obãanÛ? Jednou jste fiekl, Ïe
námitky obãanÛ by se mûly rea-
lizovat v praxi. Jste v souãas-
nosti stejného názoru?
Jistû, ale také jsem fiekl, Ïe pokud

bude nûkdo mít dobr˘ podnika-

telsk˘ zámûr, Ïe se jej pokusíme

ve spolupráci s mûstem realizo-

vat. Pro podobné úãely byla zalo-

Ïena Obecnû prospû‰ná spoleã-

nost R˘mafiovsko, která sdruÏuje

obce, podnikatelské i nepodnika-

telské subjekty a má za úkol pod-

porovat zavádûní a realizaci in-

vestic v rámci místních strategií,

tvorbu originálních integrova-

n˘ch strategií rozvoje mikroregi-

onÛ a regionÛ a podnûcovat akté-

ry na místní úrovni k úvahám

o vyuÏití potenciálu jejich území

v dlouhodobûj‰í perspektivû. Pro

podobné úãely by mohl poslouÏit

program Leader âR, je pfiipravo-

ván Leader plus, program EU.

Jedná se o programy, jejichÏ cí-

lem je vyuÏít finanãní prostfiedky

státního rozpoãtu, respektive EU,

pro rozvoj regionÛ. Zamûfiují se

pfiedev‰ím na nové formy zlep‰o-

vání kvality Ïivota, posílení 

ekonomického prostfiedí a zhod-

nocení pfiírodního kulturního dû-

dictví. Dal‰í v˘znamnou skupinu

tvofií Rada podnikatelÛ na‰eho

mûsta, která mÛÏe b˘t velk˘m

pfiínosem v pomoci drobn˘m

a stfiedním podnikatelÛm. KaÏd˘

obãan na‰eho mûsta má právo

pfiijít se sv˘m názorem, nápadem

nebo stíÏností, a pokud to bude

v mé kompetenci, tak se fie‰ení

spoleãnû pokusíme najít. Po

mém nástupu mû nûktefií lidé jiÏ

oslovili v souvislosti s jejich pro-

blémy a mnohé jsme jiÏ vyfie‰ili.

Nûkteré záleÏitosti jsou sloÏitûj-

‰í, ty budou pfiedmûtem dal‰ího

jednání. KaÏd˘ obãan má dvefie

otevfiené.

Uprostfied svého prvního voleb-
ního období v roce 2000 jste fie-
kl jako zastupitel, Ïe je nutné
zlep‰it podstatn˘m zpÛsobem
komunikaci mezi podnikateli
a zástupci mûsta. Teì, kdyÏ jste

ve funkci místostarosty, mÛÏete
va‰e tvrzení uvést v praxi. Máte
jiÏ pfiedstavu jak?
V dobû, kdy jsem komentoval

komunikaci mezi podnikateli,

tak starosta Ing. Petr Klouda jiÏ

pokraãoval v zapoãaté tradici

setkávání podnikatelské vefiej-

nosti s tím, Ïe se také vytvofiila

Rada podnikatelÛ mûsta

R˘mafiova, jejímÏ pfiedsedou je

Ing. Igor KomÛrka. Je potfiebné

si vzájemnû vymûÀovat názory

a spolupracovat v oblasti infor-

movanosti t˘kající se dotaãních

titulÛ kraje, státu, ale i EU.

Mûsto a jeho zástupci mohou

v mnohém podnikatelské vefiej-

nosti pomoci. Je dÛleÏité se ne-

bát dÛslednû pfiipravit podklady

pro jednotlivé programy, aby se

ve finále dostavila finanãní po-

moc.

Co podle vás pfiinese âeské re-
publice a konkrétnû na‰emu
mûstu vstup do Evropské unie?
Jsem pevnû pfiesvûdãen o tom,

Ïe se âe‰i v Evropské unii ne-

ztratí. Jako b˘val˘ zamûstnanec

Rodinn˘ch domkÛ, s. r. o.,

R˘mafiov mohu jen potvrdit, Ïe

firma pracovala na tom, aby si

jiÏ s pfiedstihem vybudovala po-

stavení na evropském trhu. A to

se jí podafiilo. Jistû, nûkdo mÛÏe

namítnout, Ïe se jedná o obfií fir-

mu. Ale v men‰ím mûfiítku to

v podstatû funguje i u drobn˘ch

a stfiedních podnikatelÛ. ZáleÏí

hodnû na vzájemné spolupráci,

dokonalé organizaci a vyuÏívání

vzájemnû v˘hodného obchodo-

vání mezi domácími firmami.

Pokud to bude nezbytnû nutné

a pfiinese-li to prospûch a uÏitek,

bude potfieba uvaÏovat i o slou-

ãení dvou, pfiípadnû více mal˘ch

firem.

Pro obãany bude vstup do EU
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Ing. Petr Klouda
starosta mûsta R˘mafiova

R˘mafiov 26. 4. 2004

Delegování zástupcÛ politick˘ch stran, politick˘ch hnutí, sdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ a nezávisl˘ch kandidátÛ do okrskov˘ch volebních komisí

Podle § 16, písmene f), zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do

Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, mÛÏe kaÏdá

politická strana, politické hnutí a koalice, jejichÏ kandidátní listina

byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, delegovat

své zástupce a jejich náhradníky do okrskov˘ch volebních komisí

v kaÏdém volebním okrsku.

Pro volby do Evropského parlamentu bude na území mûsta pracovat 13 okrskov˘ch volebních komisí:

okrsková volební komise ã. 1 -  kanceláfi osadního v˘boru Janovice
okrsková volební komise ã. 2 -  Mûstské sluÏby, Palackého 11, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 3 -  velk˘ sál ZU·, Divadelní, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 4 -  Zvlá‰tní ‰kola, ·kolní námûstí, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 5 -  Z· 1. máje, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 6 -  Mûstská knihovna, Sokolovská, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 7 -  velk˘ sál SVâ, OkruÏní, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 8 -  velk˘ sál SVâ, OkruÏní, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 9 -  zasedací místnost „KOLIBA“, Ondfiejov
okrsková volební komise ã. 10 -  klubovna ã. 35. SVâ, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 11 -  hasiãská zbrojnice, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 12 -  vila Paulina, tfi. HrdinÛ, R˘mafiov
okrsková volební komise ã. 13 -  soukrom˘ zemûdûlec „Novák“, Jamartice

znamenat v první fázi asi pro-

blémy finanãní. V˘‰e mezd

v porovnání s EU nejsou na ta-

kové úrovni, abychom si mohli

dovolit koupit za nû to, co si

mohou dovolit koupit lidé ve

vyspûl˘ch státech EU. Ale do-

mnívám se, Ïe je to jen otázka

ãasu. Na stranû druhé uÏ teì lidé

zaznamenali daleko ‰ir‰í sorti-

ment zboÏí se znaãkou Made in

EU. V˘hodou bude cestování na

obãansk˘ prÛkaz, moÏnost stu-

dia v zahraniãí pro mladé v rám-

ci EU a dal‰í v˘hody. Nelíbí se

mi v‰ak, Ïe plníme slepû pfiíkazy

a nafiízení Evropské unie mnoh-

dy nad rámec toho, co nám uklá-

dá. V Nûmecku ãlovûk vidí, Ïe

se napfiíklad maso zpracovává

v restauracích na jednom stole,

po nás chtûjí, aby mûl kaÏd˘

druh masa zvlá‰tní stÛl. Mohl

bych jmenovat mnoho dal‰ích

pfiíkladÛ. Kolikrát jsme papeÏ-

‰tûj‰í neÏ papeÏ. Mûli bychom

zachovávat tradice a originalitu

na‰eho národa. Mrzí mû také, Ïe

stát nepodrÏel ochranáfisky na‰e

prvov˘robce. Pûstoval se tady

len, brambory, jablka, dnes té-

mûfi v‰e dováÏíme - a za jakou

cenu! Dal‰í vûc, která se mi ne-

líbí, je to, Ïe napfiíklad Rakou-

sko nechce vydávat pracovní

povolení pro na‰e firmy. KaÏdá

taková záleÏitost má své pro

i proti. Je otázkou ãasu, jak se

s tím vyrovná ná‰ spotfiebitel

a také na‰e firmy.

Dûkuji vám za rozhovor a pfieji
mnoho úspûchÛ ve va‰í nové
funkci. JiKo

Nové dopravní znaãení na území mûsta
Ke spokojenosti v‰ech motorizova-
n˘ch i nemotorizovan˘ch úãastníkÛ
silniãního provozu bude v na‰em
mûstû instalováno nové dopravní
znaãení.
Zastaralé, rezivûjící a mnohdy 

úsmûv na tváfii vyvolávající do-

pravní znaãení na mnoha místech

na‰eho mûsta vedlo kompetentní

úfiedníky koneãnû k nutnému kro-

ku, kter˘ si vyÏádá nemalé finanã-

ní náklady. V pondûlí 26. dubna

bylo nainstalováno dopravní zafií-

zení - silniãní zrcadlo - pfii v˘jez-

du ze sídli‰tû Revoluãní - ÎiÏkova

u mototechny. Koneãnû! vysloví

nahlas nejeden ze ãtenáfiÛ a podo-

tkne, Ïe nûkter˘m pomaãkan˘m

plechÛm na této kfiiÏovatce se

mohlo pfiedejít jiÏ dávno.

Vzhledem k nedostateãnému

a nevyhovujícímu dopravnímu

znaãení na území na‰eho mûsta

tedy zapoãne v mûsíci kvûtnu

první etapa obmûny dopravního

znaãení. V první etapû bude pro-

vedena demontáÏ ãásti stávají-

cích dopravních znaãek a instala-

ce nov˘ch v centru mûsta na tfiídû

HrdinÛ, námûstí Míru, Husovû u-

lici, ·kolním námûstí a ulici Julia

Sedláka. Dal‰í ãást obnovy se t˘-

ká uzavfien˘ch sídli‰tních lokalit

Dukelská a Pfiíkopy. Poslední fází

bude úprava dopravního znaãení

na ulicích Hornomûstská,

Lidická, Vûtrná, Pivovarská 

a 1. máje. Celou akci, která by

mûla b˘t ukonãena v I. polovinû

leto‰ního roku, financuje mûsto

ze svého rozpoãtu ãástkou 

cca 500 000 Kã.

V̆ ‰e uvedené zmûny dopravního

znaãení jsou v souladu s provádû-

cí vyhlá‰kou ã. 20/2001 k zákonu

361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, podle níÏ

musí b˘t tyto zmûny provedeny

nejpozdûji do konce roku 2006.

Îádáme proto v‰echny obãany,

pfiedev‰ím fiidiãe, aby vûnovali

novému dopravnímu znaãení zv˘-

‰enou pozornost tak, aby v dÛ-

sledku tûchto zmûn nedocházelo

ke zv˘‰ené nehodovosti!!! 

Zdenûk Trojan,
odbor dopravy

a silniãního hospodáfiství

Seznam musí obsahovat:
Jméno, pfiípadnû jména, a pfiíjmení, datum narození, místo trvalého

pobytu nebo místo pobytu podle zvlá‰tního právního pfiedpisu (§ 11

zákona ã.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn˘ch ãíslech

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ) ãlena, popfiípadû náhradníka, a podpis

zmocnûnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. U dele-

govan˘ch ãlenÛ a jejich náhradníkÛ uveìte ãíslo volební okrskové

komise, do které mají b˘t navrÏení ãlenové zafiazeni.

Tento seznam doruãte nejpozdûji 30 dnÛ pfiede dnem konání voleb

(do 12. kvûtna 2004) starostovi mûsta R˘mafiova. V jeho nepfiítom-

nosti vedoucímu odboru vnitfiních vûcí p. ZdeÀku Kudlákovi. 

MûÚ R˘mafiov

Dopravní zrcadlo nainstalované
v pondûlí 26. dubna by mûlo zv˘‰it
bezpeãnost na kfiiÏovatce
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Aktuálnû o zdravotnictví

Gynekologicko-porodní oddûlení nemocnice v R˘mafiovû
zmûnilo rozsah péãe o Ïenu, matku a dítû

Koncem minulého roku do‰lo
k pfieru‰ení ãinnosti porodní ãásti
gynekologicko-porodního oddûlení.
I kdyÏ je to smutné, byla to nut-
nost, kterou zapfiíãinila v˘raznû
klesající porodnost v celé âeské
republice a zvlá‰tû v regionu
R˘mafiovska.
Jedním faktorem byly dÛvody

odborné: pro dostateãnou erudi-

ci mlad˘ch lékafiÛ je tak nízká

porodnost nev˘hodou. Dobr˘m

porodníkem se lékafi nestane,

kdyÏ pfieãte mnoho moudr˘ch

knih, ale kdyÏ „to dostane do

rukou“, a to znamená rodit, ro-

dit a zase rodit. O velice do-

br˘ch v˘sledcích na‰í práce

svûdãí i fakt, Ïe jsme v posled-

ních létech mûli nulovou peri-

natální úmrtnost, to znamená,

Ïe v souvislosti s tûhotenstvím

a porodem u nás nezemfielo Ïád-

né dítû. To svûdãí o velmi dobré

odborné zpÛsobilosti na‰ich lé-

kafiÛ. Z odborného hlediska (do-

poruãení âeské gynekologicko-

porodnické spoleãnosti) nemá

porodnice s ménû neÏ 400 poro-

dy oprávnûní k ãinnosti. U nás

jsme v posledních létech odvá-

dûli prÛmûrnû nûco pfies 200 po-

rodÛ roãnû. Dal‰ím faktorem

byl samozfiejmû i ekonomick˘

dopad, ztrátovost této ãásti od-

dûlení.

Velmi v˘znamnou, ale bohuÏel

i smutnou teãkou za úspû‰nû se

rozvíjející ãinností porodnice,

zejména na úseku péãe o matku

a dítû a podpory kojení, se stala

skuteãnost, Ïe nemocnice na

podzim loÀského roku získala

na základû velmi pfiísného audi-

tu prestiÏní titul „Nemocnice

pfiátelská dûtem - Baby Friendly

Hospital“.

I nadále zde pokraãují rÛzné ak-

tivity - Prenatal klub, laktaãní

poradkynû a klub Sluníãko.

Gynekologická ãást oddûlení

pokraãuje ve své ãinnosti dále

a roz‰ífiila ‰kálu provádûn˘ch

v˘konÛ. Nosn˘m programem

gynekologického oddûlení se

stala operaãní léãba Ïensk˘ch

nemocí. Zamûfiujeme se pfiede-

v‰ím na operativu pro pacientky

ménû traumatizující, tedy na la-

paroskopické a vaginální opera-

ce - tzn. Ïe pfiístup k operaci je

pfii vaginální operaci pfies po-

chvu, bez nutnosti fiezu na bfií‰-

ku nemocné. Pfii laparoskopické

operaci vyuÏíváme, jako jedna

z mála nemocnic, harmonick˘

skalpel, kter˘ v˘raznû napomá-

há zlep‰ovat efekt operaãního

v˘konu. Pfii men‰ích gynekolo-

gick˘ch operacích vyuÏíváme

pfiístroj hysteroskop - optick˘

pfiístroj, pomocí kterého mÛÏe

lékafi po zavedení do dûlohy

prohlédnout dutinu dûloÏní ne-

bo odebrat vzorky k histologic-

kému vy‰etfiení.

Gynekologická ambulance v pfií-

zemí hlavní budovy splÀuje po-

Ïadavky na nejnovûj‰í pfiístrojo-

vé vybavení. Ultrazvuk umístû-

n˘ na gynekologické ambulanci

vedle vy‰etfiovacího stolu umoÏ-

Àuje podle potfieby rychle a bez

ãekání vy‰etfiit orgány pánevní

a dutiny bfii‰ní. Pro tûhotné je

rovnûÏ k dispozici i kardiotoko-

grafick˘ pfiístroj vyuÏívan˘ v tû-

hotenské poradnû k zaznamená-

vání akce srdíãka plodu, pohybu

plodu a tonusu dûloÏního.

Na oddûlení pracuje plnû kvali-

fikovan˘ personál, lékafii a dva

lékafii externí na ãásteãn˘ úva-

zek. O‰etfiovatelskou péãi po-

skytují zdravotní sestfiiãky spe-

cializované na péãi o Ïenu, sa-

nitáfi a pomocn˘ zdravotnick˘

personál.

Pokud nav‰tívíte na‰e oddûlení,

setkáte se s profesionálním pfií-

stupem sestfiiãek a s vysoce eru-

dovan˘m pfiístupem lékafiÛ.

SnaÏí se pomoci kaÏdé pacient-

ce individuálnû a na pozadí její

nemoci vidût pfiedev‰ím ãlovû-

ka se v‰emi jeho problémy a po-

tfiebami.  Marie Volková,
vrchní sestra oddûlení

Je dobré vûdût

Máte nárok na dávky?
V minulém vydání jsme v této rubrice pfiinesli informace o dávkách státní sociální podpory poskytovan˘ch v závislosti na v˘‰i pfiíjmu. Slíbili jsme, Ïe otisk-
neme zb˘vající nebo pfiesnûji fieãeno „Ostatní dávky sociální podpory“. Nahlédnûte spolu s námi, na jaké dal‰í dávky má u nás obãan nárok v souvislosti 
s opatrovnictvím, narozením dítûte ãi vypravením pohfibu.

Ostatní dávky

1. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek
Na rodiãovsk˘ pfiíspûvek má nárok rodiã,

jestliÏe osobnû, celodennû a fiádnû peãuje

o dítû do 4 let vûku nebo do 7 let, je-li dítû

dlouhodobû zdravotnû postiÏené nebo dlou-

hodobû tûÏce zdravotnû postiÏené.

Rodiãovsk˘ pfiíspûvek náleÏí ve v˘‰i 1,5ná-

sobku ãástky na osobní potfieby rodiãe. 

Od 1. 10. 2001 ãiní v˘‰e rodiãovského pfiís-

pûvku 2 552 Kã, pokud je rodiãem nezaopat-

fiené dítû star‰í 16 let, je to ãástka 2 695 Kã.

Nárok na dávku má rodiã, pokud v dobû pé-

ãe o dítû nemá v kalendáfiním mûsíci nárok

na pfiíjem z v˘dûleãné ãinnosti nebo má ten-

to pfiíjem pouze omezen˘ - ãist˘ pfiíjem ne-

smí pfiesáhnout ãástku na osobní potfieby ro-

diãe, tj. 3 480 Kã. Je-li rodiã v˘dûleãnû ãin-

n˘ jako osoba samostatnû v˘dûleãnû ãinná,

poskytuje se mu rodiãovsk˘ pfiíspûvek zálo-

hovû v tûch kalendáfiních mûsících, kdy jeho

pfiíjem z uvedené ãinnosti nepfiesáhne stano-

venou ãástku, a po uplynutí kalendáfiního ro-

ku se rodiãovsk˘ pfiíspûvek

zúãtuje. Nárok na dávku zani-

ká, pokud má rodiã po cel˘

kalendáfiní mûsíc nárok na

dávky nemocenského poji‰tû-

ní ãi podporu v nezamûstna-

nosti, které jsou vy‰‰í neÏ v˘-

‰e rodiãovského pfiíspûvku,

dávka rovnûÏ nenáleÏí, jestli-

Ïe druh˘ rodiã má nárok po

cel˘ kalendáfiní mûsíc na pe-

nûÏitou pomoc v matefiství

nebo penûÏitou pomoc posky-

tovanou podle pfiedpisÛ ne-

mocenského poji‰tûní, a to v dobû ode dne

narození dítûte. Dávka nenáleÏí, jestliÏe byl

rodiãi peãujícímu o dítû pfiiznán pfiíspûvek pfii

péãi o blízkou osobu. Podmínka osobní celo-

denní péãe není splnûna, je-li dítû umístûno

LÛÏková ãást zru‰eného porodního oddûlení

Ilustraãní foto Zdroj: internet
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Událost

Ke stávce státních zamûstnancÛ se pfiidali i v R˘mafiovû
Ve stfiedu 21. dubna vstoupili za-
mûstnanci státní správy a sluÏeb do
hodinové stávky. Patrnû nejv˘raznû-
ji se to projevilo na ‰kolách, kde se
mezi osmou a devátou ráno neuãilo.
Pedagogové, ale i dal‰í státní za-
mûstnanci, takto protestovali proti
rozhodnutí vlády vyplatit jim tfiinác-
té platy ve v˘‰i pouze 10 % namísto
poÏadovan˘ch 50 %.
Do stávky se zapojili pracovníci

sdruÏení v odborov˘ch svazech.

V rámci celé republiky to bylo

podle odhadÛ odborov˘ch pfie-

dákÛ pfies 200 000 lidí - uãitelÛ,

zamûstnancÛ státních nemocnic,

úfiedníkÛ, pracovníkÛ nûkter˘ch

v˘zkumn˘ch ústavÛ, muzeí, ga-

lerií a knihoven. Prostfiednictvím

petic se ke stávce pfiipojili také

policisté, vûzeÀ‰tí dozorci, celní-

ci, hasiãi a dal‰í státní zamûst-

nanci, ktefií v‰ak ze zákona ne-

mohli stávku v plné mífie realizo-

vat. âeská tisková kanceláfi zve-

fiejnila vyjádfiení Aleny

Vondrové, pfiedsedkynû Odboro-

vého svazu státních orgánÛ a or-

ganizací, která tvrdí, Ïe podporu

stávkujícím projevili rovnûÏ

nûktefií pracovníci samospráv.

Stávka se dotkla nejv˘raznûji

‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení.

Pfiedseda âeskomoravského od-

borového svazu pracovníkÛ

‰kolství její dÛvody objasnil tak-

to: „Tato stávka je protestem
proti rozhodnutí vlády sníÏit dal-
‰í platy, které v samém dÛsledku
bude mít negativní dopad na v˘-
dûlkovou úroveÀ zamûstnancÛ ve
vefiejn˘ch sluÏbách a správû. (...)
âeskomoravsk˘ odborov˘ svaz
pracovníkÛ ‰kolství povaÏuje
rozhodnutí vlády za vûcnû i poli-
ticky krajnû nesprávné, nekom-
petentní a nezodpovûdné vÛãi
celé spoleãnosti. Zvy‰ování ú-
rovnû ‰kolství a tím vzdûlanostní

populace musí zaãít zlep‰ením
podmínek pro pracovníky ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení. Pokud bu-
dou rozhodnutím vlády stagno-
vat, ãi dokonce se budou zhor‰o-
vat, nepfiíznivû se to odrazí na ú-
rovni vzdûlávání.“
V R˘mafiovû se ke stávce pfiipo-

jili pedagogové obou základních

‰kol. Hodinová stávka se nemû-

la nijak negativnû dotknout sa-

motn˘ch dûtí. Vût‰ina z nich si

jednodu‰e ráno pospala o nûco

déle, pro dojíÏdûjící Ïáky byly

‰koly otevfieny jiÏ od pÛl osmé

a dûti strávily voln˘ ãas pod do-

hledem pedagogÛ. Naopak obû

státní stfiední ‰koly, tedy

Gymnázium R˘mafiov a SOU

a OU R˘mafiov, se do stávky ne-

zapojily, stejnû jako dal‰í insti-

tuce - muzeum, knihovna ãi r˘-

mafiovské oddûlení Policie âR.

Peticí vyjádfiili podporu stávku-

jícím státním zamûstnancÛm

ãlenové hasiãského záchranné-

ho sboru. ZN, JiKo

v jeslích, matefiské ‰kole nebo jiném obdob-

ném zafiízení pro dûti pfied‰kolního vûku dé-

le neÏ 5 kalendáfiních dnÛ v mûsíci s v˘jim-

kou, kdy:

a) dítû pravidelnû nav‰tûvuje léãebnû rehabi-

litaãní zafiízení nebo speciální matefiskou

‰kolu nebo jesle se zamûfiením na vady

zraku, sluchu, fieãi a na dûti tûlesnû posti-

Ïené a mentálnû retardované v rozsahu

nepfievy‰ujícím ãtyfii hodiny dennû;

b) dlouhodobû zdravotnû postiÏené dítû pra-

videlnû nav‰tûvuje pfied‰kolní zafiízení

v rozsahu nepfievy‰ujícím ãtyfii hodiny

dennû;

c) dítû nav‰tûvuje pfied‰kolní zdravotnické

zafiízení v rozsahu nepfievy‰ujícím ãtyfii

hodiny dennû, pokud je zdravotní postiÏe-

ní sluchu ãi zraku obou rodiãÛ (osamûlé-

ho rodiãe) v rozsahu 50 % a více.

Pokud byl rodiãi vyplacen rodiãovsk˘ pfiís-

pûvek, a on pfiitom nesplnil podmínky pro

v˘platu pfiíspûvku, je povinen vrátit vyplace-

né ãástky za období, kdy mu rodiãovsk˘

pfiíspûvek nenáleÏel.

2. Zaopatfiovací pfiíspûvek
Dávka je urãena k zabezpeãení rodiny vojá-

ka po dobu v˘konu jeho základní nebo ná-

hradní vojenské sluÏby, civilní sluÏby, vojen-

ského cviãení nebo sluÏby v hradní stráÏi.

Na dávku má nárok:

a) nezaopatfiené dítû vojáka ve v˘‰i 0,67ná-

sobku Ïivotního minima na osobní potfie-

by oprávnûného dítûte;

b) manÏelka vojáka, pokud peãuje o dítû do

ãtyfi let vûku, popfiípadû do sedmi let, jde-

li o dítû dlouhodobû zdravotnû postiÏené

nebo dítû dlouhodobû tûÏce zdravotnû po-

stiÏené, nebo je-li manÏelka vojáka inva-

lidní ãi z jiného váÏného dÛvodu nemÛÏe

b˘t v˘dûleãnû ãinná;

c) osoba, které soud pfiiznal vÛãi vojákovi

nárok na v˘Ïivné nebo pfiíspûvek na v˘Ïi-

vu.

3. Dávky pûstounské péãe
Dávky pûstounské péãe jsou urãeny ke krytí

nákladÛ spojen˘ch s péãí o svûfiené dûti.

Pfiíspûvek na úhradu potfieb dítûte se posky-

tuje

a) nezaopatfienému dítûti v pûstounské péãi

mûsíãnû ve v˘‰i dvojnásobku ãástky Ïi-

votního minima na osobní potfieby tohoto

dítûte;

b) zaopatfienému nezletilému dítûti ve v˘‰i

1,2násobku ãástky Ïivotního minima 

na osobní potfieby dítûte.

Pfii stanovení v˘‰e pfiíspûvku na úhradu po-

tfieb dítûte se ãástka Ïivotního minima na 

osobní potfieby dítûte násobí v pfiípadû, Ïe jde

- o dlouhodobû nemocné dítû, koeficientem

2,1;

- o dlouhodobû zdravotnû postiÏené dítû,

koeficientem 2,6;

- o dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené

dítû, koeficientem 2,8.

Pfiíspûvek na úhradu potfieb dítûte nenáleÏí

po dobu, po kterou je dítû v plném pfiímém

zaopatfiení ústavu nebo v péãi jiné osoby na

základû rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu.

Odmûna pûstouna se vyplácí osobû peãující

o dítû v pûstounské péãi. V̆ ‰e odmûny ãiní

polovinu ãástky Ïivotního minima na osobní

potfieby pûstouna za kaÏdé svûfiené dítû.

Odmûna nenáleÏí, jestliÏe dítû, které mu by-

lo svûfieno do pûstounské péãe, je v plném

pfiímém zaopatfiení ústavu nebo v péãi jiné o-

soby na základû rozhodnutí pfiíslu‰ného or-

gánu.

Pfiíspûvek pfii pfievzetí dítûte náleÏí pûstouno-

vi pfii pfievzetí dítûte do pûstounské péãe ve

v˘‰i ãtyfinásobku ãástky Ïivotního minima

na osobní potfieby dítûte.

Pfiíspûvek na zakoupení motorového vozidla

náleÏí pûstounovi, kter˘ má v péãi nejménû

ãtyfii dûti. V̆ ‰e pfiíspûvku ãiní 70 % pofiizo-

vací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla,

nejv˘‰e v‰ak 100 tisíc korun.

4. Porodné
Porodné je dávka, kterou se matce jednorá-

zovû pfiispívá na náklady související s naro-

zením dítûte. Nárok na tuto dávku má rovnûÏ

osoba, která pfievzala dítû do jednoho jeho

roku do trvalé péãe nahrazující péãi rodiãÛ.

Porodné ãiní pûtinásobek ãástky Ïivotního

minima na osobní potfieby dítûte. Narodí-li

se dvû dûti souãasnû, pak v˘‰e ãiní ‰estiná-

sobek souãtu ãástek Ïivotního minima 

na osobní potfieby kaÏdého dítûte, v pfiípadû

tfií a více dûtí desetinásobek souãtu ãástek

Ïivotního minima na osobní potfieby kaÏdé-

ho z tûchto dûtí.

5. Pohfiebné
Touto dávkou se pfiispívá na náklady spojené

s vypravením pohfibu. Na pohfiebné má nárok

osoba, která vypravila pohfieb, a nárok na

dávku vzniká dnem pohfibení podle zvlá‰tní-

ho právního pfiedpisu. Pohfiebné je stanoveno

pevnou ãástkou ve v˘‰i 5 000 Kã. JiKo

Ilustraãní foto
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Prostor pro podnikatele

Kuchynû z r˘mafiovské Rojany jsou stále Ïádány
Firma Rojana, s. r. o., je ob-

chodní spoleãnost, která byla

zaloÏena 31. kvûtna 1995 pÛ-

vodnû se zamûfiením na navrho-

vání kuchyÀsk˘ch a kanceláfi-

sk˘ch interiérÛ, zprostfiedková-

ní jejich v˘roby a prodej koneã-

nému zákazníkovi. Koncem ro-

ku 1996 si v‰ak spoleãníci vyty-

ãili novou obchodní strategii se

specializací pouze na v˘robu

zakázkov˘ch kuchyní, jejich

kompletního vybavení a mon-

táÏ. V lednu 1997 opou‰tûjí pro-

najaté v˘robní prostory první

kuchynû Rojana. V fiíjnu téhoÏ

roku se v˘roba stûhuje do za-

koupené a zrekonstruované v˘-

robní haly, která sk˘tá moÏnosti

dal‰ího rozvoje v˘roby. V roce

1998 jiÏ spoleãnost vyrábí 372

kuchyní a dosahuje více jak 

47 mil. Kã obratu pfii 35 pracov-

nících, které zamûstnává.

V souãasné dobû zaujímá r˘ma-

fiovská Rojana, s. r. o., v˘znamné

postavení mezi renomovan˘mi

v˘robci v âeské republice.

Invence vlastních návrháfiÛ, pro-

fesní odbornost zamûstnancÛ

a úzká spolupráce s v˘znamn˘-

mi a uznávan˘mi dodavateli su-

rovin, kování a fiady doplÀkÛ

a spotfiebiãÛ umoÏÀuje vytváfiet

nestandardní a originální ku-

chyÀské sestavy, na jejichÏ ko-

neãném fie‰ení se v˘znamnû po-

dílejí budoucí uÏivatelé. Podle

sdûlení prokuristy spoleãnosti

Ing. Miroslava Slováãka je ve

firmû v souãasnosti zamûstnáno

sedma‰edesát pracovníkÛ, a to

i vzhledem k tomu, Ïe objem v˘-

roby se v poslední dobû nijak ra-

zantnû nezv˘‰il. Vedení spoleã-

nosti a statutární orgán dále tvo-

fií Ing. Jaromír Slováãek - jedna-

tel a fieditel, a Ing. Jan Ziegler -

jednatel.

Jak se firmû Rojana dafií usku-

teãÀovat své plány, jak vidí svou

konkurenceschopnost na evrop-

ském trhu, zda bude pfiijímat ãi

naopak propou‰tût své zamûst-

nance a jakou má pfied sebou bu-

doucnost, jsme se zeptali proku-

risty firmy Ing. Miroslava

Slováãka.

UvaÏuje va‰e firma, Ïe by v bu-
doucnu do‰lo k roz‰ífiení no-
v˘ch pracovních míst?
Pokud pfiesáhne odbyt více jak

70 mil. Kã, budeme na tuto sku-

teãnost samozfiejmû reagovat

pfiijímáním nov˘ch zamûstnan-

cÛ. V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe to-

mu tak bude. Na‰e koncepce je

zamûfiena nejen na neustálé

zkvalitÀování na‰eho produktu,

kuchyní Rojana pro nároãnûj‰í

zákazníky, ale koncem loÀského

roku zaãala na‰e firma s v˘robou

nového produktu, kuchyní stfied-

ní tfiídy pod znaãkou Lenus.

¤íkáme jim kuchynû pro mladé.

Cenovû jsou mnohem dostupnûj-

‰í, ov‰em kvalita zÛstala vûrná

tradici firmy Rojana. Vrátit se

k tradiãní r˘mafiovské znaãce

Lena nebylo moÏné, neboÈ tento

název je chránûn jistou firmou

z KromûfiíÏe.

¤íká se, Ïe firma Rojana má ur-
ãité existenãní problémy. Jak je
to tedy? Na jedné stranû zvy‰u-
jete obrat, rozjeli jste v˘robu no-
vého produktu, a na stranû dru-
hé se vedou kuloární fieãi o kra-
chu a bankrotu?
Kdo chce, aby Rojana skonãila,

tomu nikdo nevyvrátí, Ïe to není

pravda. Na druhé stranû nepopí-

rám, Ïe jsme se

dostali investo-

váním do v˘rob-

ních kapacit do

vy‰‰ích závazkÛ

vÛãi dodavate-

lÛm, neÏ jsme

pfiedpokládali.

Stále v‰ak vyrá-

bíme bez úvûrÛ,

hospodafiení je

nepatrnû ziskové

a kaÏdé ãtvrtletí

sniÏujeme zadlu-

Ïenost. Po-kud

bychom zÛstali

stát a ne‰li do-

pfiedu, nehledali

nové trhy a od-

byti‰tû, tak po-

chopitelnû zaãneme stagnovat, li-

dé zaãnou pfiicházet o práci a fir-

ma zkrachuje. Tohle není ta

správná cesta. Správná cesta je,

Ïe jsme na‰li nov˘ v˘robní pro-

gram a hledáme dal‰í nov˘ odbyt

v rámci celé âeské republiky.

MÛÏete prozradit nûco konkrét-
nûj‰ího?
Podafiilo se nám na sklonku roku

ve spojení s novou produktovou

fiadou kuchyní Lenus stát se spo-

lu s nûmeckou firmou Alno v˘-

hradními dodavateli kuchyní do

nov˘ch a rekonstruovan˘ch by-

tÛ, které staví nejvût‰í spoleãnost

v této republice - Skanska.

Roãnû staví 700 - 1000 bytÛ, tím

pro nás vzniká pfiedpoklad vy‰‰í-

ho odbytu.

Spolupracuje Rojana také se
zahraniãními partnery?
Ano, spolupracujeme se dvûma

firmami v Rakousku a jednou na

Slovensku.

Jste pfiipraveni v pfiípadû zájmu
na vût‰í export va‰ich produktÛ?
Kapacita na‰í technologie by pfii

maximálním zatíÏení mûla

zvládnout roãnû do tisíce kusÛ

kuchyní obou znaãek - Rojana

i Lenus. V krátkém horizontu ne-

pfiedpokládáme enormní nárÛst

odbytu nad tuto kapacitu, ale i na

takovou variantu jsme pfiiprave-

ni. V takovém pfiípadû bychom

zaãali budovat dal‰í v˘robní ob-

jekt v r˘mafiovské prÛmyslové

zónû vedle stávající haly.

Dfievo na v˘robu va‰ich pro-
duktÛ zaji‰Èujete u místních fi-
rem?
Dfievo jako masivní materiál je

zprostfiedkováno nebo nakupo-

váno od Silva servisu, a. s., nebo

jeho dodavatelÛ, ktefií jim dfievo

su‰í. Nedá se ov‰em hovofiit

o nûjakém velkém objemu mate-

riálu. Velkoplo‰né dfievotfiískové

laminované desky dováÏíme

z Jihlavska. V̆ roba tohoto mate-

riálu v nedalekém Vrbnû skonãi-

la, proto musíme pro tento mate-

riál o nûco dále.

Va‰ím finálním v˘robkem jsou
jen kuchynû, nebo máte také ji-
né produkty?
Hlavním produktem jsou kuchy-

nû, ale pochopitelnû Ïe se nebrá-

níme pfiáním zákazníka zhotovit

napfiíklad ‰atník, stÛl, Ïidle ãi vy-

bavit koupelnu, pfiípadnû dal‰í in-

teriérové zafiízení. Na‰e firma dis-

ponuje také v˘vojov˘m stfiedis-

kem a designéry, ktefií jsou schop-

ni navrhnout rÛzn˘ nábytek.

Není tomu tak dávno, co jste
uvaÏovali o vybudování ãerpací
stanice pohonn˘ch hmot v blíz-
kosti va‰í firmy. Proã se vám
tento zámûr nepodafiilo realizo-
vat?
Zámûr vybudovat benzínku stále

trvá. V̆ stavba se v‰ak oddálila

vzhledem k tomu, Ïe nastaly

problémy s územním fiízením.

Nepodafiilo se v‰e podloÏit pat-

fiiãn˘mi doklady tak, jak bylo

vyÏadováno. Investice je v sou-

ãasnosti rozpracována, ov‰em

v leto‰ním roce se ji nepodafií re-

alizovat. Pokud se v‰e podafií le-

gislativnû zajistit, termín dokon-

ãení ãerpací stanice bych vidûl

v horizontu pfií‰tího roku.

Existuje pozemek i projekt a by-

li bychom velmi rádi, kdyby-

chom to dotáhli do konce.

Jak se pfiipravuje va‰e firma na
vstup do Evropské unie?
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Chystáme se získat certifikaci na-

‰ich v˘robkÛ. Certifikace v˘robkÛ

je jedním ze standardÛ Evropské

unie, zaruãuje, Ïe v˘robky firmy

jsou vyrábûny za standardních

podmínek a materiálÛ a úroveÀ je-

jich kvality je nemûnná. Jedná se

v podstatû o jakousi záruku kvali-

ty technologie v˘roby.

Bojíte se evropské konkurence?
Samozfiejmû. Evropská konku-

rence je obrovská neznámá pro

v‰echny firmy, zejména síla je-

jich kapitálu nás mÛÏe ohrozit.

Na‰í snahou je sledovat trendy

a b˘t neustále, pokud to jde,

o krok vpfiedu. AÈ se jiÏ jedná

o technologii v˘roby nebo o sa-

motn˘ finální v˘robek.

Jak získáváte do pracovního
procesu pfiípadnû nové pracovní
síly?

Na‰í snahou je pfiipravit se kva-

litnû na budoucnost. Zaãali jsme

spolupracovat s odborn˘m uãi-

li‰tûm v Bruntále, kde se uãí

mladí lidé oboru truhláfiství.

KaÏd˘ t˘den jsou u nás na praxi

ãtyfii kluci z r˘mafiovského regi-

onu, ktefií poznávají, jak probíhá

v˘roba, a pomalu si je zaãínáme

vybírat a pfiipravovat do pracov-

ního procesu. Ten je velmi ná-

roãn˘, neboÈ se odvíjí a postupnû

je fiízen prostfiednictvím v˘po-

ãetní techniky. JiÏ brzy nastane

doba, Ïe nejen navrÏení kuchy-

nû, nafiezání, olepení a svrtání

dílcÛ bude fiízeno poãítaãem, ale

také okování a sesazení skfiínûk

bude fiídit poãítaã. Proto je v˘bûr

pracovníkÛ a jejich zapracování

stále nároãnûj‰í. V této souvis-

losti pfiipravujeme projekty, kte-

ré by nám mohla Evropská unie

pomoci zafinancovat. Jeden

z projektÛ souvisí právû s v˘u-

kou a v˘chovou. Mladé adepty

musíme nauãit cizí jazyky, jak

pracovat s nároãnou v˘poãetní

technikou, která jde neustále ku-

pfiedu, a to v‰e se neobejde bez

velk˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Dûkuji vám za rozhovor a pfieji
mnoho úspûchÛ v podnikání. 

JiKo

Seriál

PomÛÏe nov˘ zákon sníÏit nezamûstnanost?
Pfiiná‰íme, jak jsme slíbili, informace o v˘znamn˘ch zmûnách t˘kajících se nového zákona o zamûstnanosti, kter˘ ve stfiedu 7. dubna schválila Poslanecká
snûmovna Parlamentu âR. Návrh je‰tû musí schválit senát a podepsat prezident. V návrhu zákona se napfiíklad zpfiísÀují podmínky pro vznik nároku na pod-
poru v nezamûstnanosti nebo se mûní v˘‰e podpory v nezamûstnanosti, upravuje se délka podpÛrãí doby jejího poskytování, ãásteãná nezamûstnanost atd.

Hlavní principy nového zákona o zamûstnanosti:

Upfiesnûní postupÛ a zpfiísnûní podmínek
pfii zprostfiedkování zamûstnání úfiady prá-
ce, zejména podmínek pro zafiazení a vede-
ní v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání, a to za
úãelem zv˘‰ení motivace uchazeãe o za-
mûstnání ke spolupráci s úfiadem práce
v procesu zaji‰Èování zamûstnání.
Úfiady práce nebudou moci zapsat do evidence

uchazeãÛ o zamûstnání obãany, ktefií jsou vy-

jmenováni v novém zákonû o zamûstnanosti.

Napfiíklad osoby, které mají uzavfien pracovnû-

právní vztah, a osoby samostatnû v˘dûleãnû

ãinné. Dále pak ãleny dozorãí rady, spoleãníky

nebo jednatele spoleãností - tady ale bude no-

vû platit, Ïe pokud budou mít osoby v tûchto

funkcích pfiíjem niÏ‰í, neÏ je polovina mini-

mální mzdy, bude je moci úfiad práce do evi-

dence zapsat.

Pokud jde o absolventy - budou moci b˘t evi-

dovaní, ale nebude se jim do odpracované do-

by zapoãítávat doba studia. K tomu, aby do-

stali podporu v nezamûstnanosti, budou muset

splnit základní podmínku jako v‰ichni ostatní -

v posledních tfiech letech odpracovat alespoÀ

12 mûsícÛ. Do odpracované doby se absolven-

tÛm budou zapoãítávat ve‰keré pracovní po-

mûry, které budou zakládat úãast na sociálním

poji‰tûní (pracovní pomûry, dohody o pracov-

ní ãinnosti, ...).

ZároveÀ se zpfiísÀují podmínky pro vyfiazení

z evidence úfiadÛ práce. Z evidence bude vyfia-

zen ãlovûk, kter˘ napfi.

- odmítá nastoupit do vhodného zamûstnání;

- se odmítá podrobit lékafiskému vy‰etfiení zdra-

votního stavu;

- nespolupracuje s úfiadem práce (nedochází na

pravidelné konzultace);

- neplní podmínky stanovené v individuál-

ním akãním plánu (ten budou úfiady práce

povinny nabídnout absolventÛm; pokud ten-

to individuální akãní plán uchazeã pfiijme,

a nesplní podmínky, které si sám nastavil,

mÛÏe b˘t vyfiazen).

Zpfiísnûní podmínek pro vznik nároku na
podporu v nezamûstnanosti, zmûna v˘‰e
podpory v nezamûstnanosti a délky pod-
pÛrãí doby jejího poskytování.
Pfiísnûj‰í podmínky souvisí uÏ s v˘‰e uvede-

n˘m bodem.

V̆ ‰e podpory je v souãasné dobû první tfii mû-

síce 50 % pfiedchozího pfiíjmu a dal‰í tfii mûsí-

ce 40 % pfiedchozího pfiíjmu. Podle nového zá-

kona by se v˘‰e podpory mûla od ãtvrtého mû-

síce zvednout na 45 %. Pokud se uchazeã 

úãastní rekvalifikace, pak v˘‰e podpory bude

po celou dobu rekvalifikace 60 % pfiedchozího

pfiíjmu.

Návrh na zv˘‰ení podpory od ãtvrtého mûsíce

na 45 % je v souladu s úmluvou MOP

(Mezinárodní organizace práce) ã. 168, podle

které by mûly minimální dávky v nezamûstna-

nosti ãinit alespoÀ 45 % pfiedchozího ãistého

pfiíjmu.

Aby uchazeã o zamûstnání mohl pobírat

podporu v nezamûstnanosti, zÛstává základ-

ní podmínka - v uplynul˘ch tfiech letech mu-

sí odpracovat alespoÀ 12 mûsícÛ. ZÛstává

také podmínka, Ïe nesmí pobírat starobní

dÛchod.

Délka podpÛrãí doby zÛstává pro uchazeãe do

50 let vûku 6 mûsícÛ. Lidé, kter˘m je 50 - 55

let budou mít moÏnost pobírat podporu v ne-

zamûstnanosti 9 mûsícÛ a pro obãany nad 55

let se podpÛrãí doba prodlouÏí na 12 mûsícÛ.

Pro poslední dva pfiípady ale platí, Ïe musí

prokázat alespoÀ 25 let, resp. 30 let úãasti na

dÛchodovém poji‰tûní.

To má usnadnit star‰ím lidem hledání nového

zamûstnání. Ve vût‰inû pfiípadÛ mají totiÏ

mnohem hor‰í podmínky neÏ lidé mlad‰í.

Navíc toto opatfiení by mûlo ãásteãnû elimi-

novat i poãet lidí, ktefií odcházejí do pfiedãas-

ného dÛchodu. A v neposlední fiadû je to ja-

kási odmûna pro lidi, ktefií po vût‰inu Ïivota

pracovali.

Úprava ãásteãné nezamûstnanosti
Lidé, ktefií budou pobírat podporu v nezamûst-

nanosti, budou mít moÏnost si pfiivydûlat. A to

maximálnû do v˘‰e poloviny minimální mzdy

- dnes je to 3 350 Kã - maximálnû 20 hodin

t˘dnû.

MoÏnost pfiivydûlat si k podpofie v nezamûst-

nanosti je ve svûtû zcela bûÏná vûc. Jedná se

skuteãnû jen o pfiiv˘dûlek, protoÏe s ãástkou

maximálnû 3 350 Kã je velmi tûÏké vyjít.

DÛleÏit˘ je také fakt, Ïe takto si lidé zachovají

urãité pracovní návyky a neztratí chuÈ praco-

vat. A v neposlední fiadû se tím, Ïe budou své

pfiíjmy legalizovat, omezí práce naãerno a tato

skuteãnost se pozitivnû promítne i do oblasti

daní a poji‰tûní.

S komplexní úpravou problematiky osob se

zdravotním postiÏením a jejich postavením

na trhu práce nebo s nov˘mi pfiíspûvky - na

dopravu zamûstnancÛ, na zapracování, pfie-

klenovacím pfiíspûvkem - a dal‰ími zajímav˘-

mi informacemi vás seznámíme v pfií‰tím vy-

dání. JiKo

Fota: archiv Rojana
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·kolství

První kolo pfiijímacích zkou‰ek provûfiilo kvality a pfiipravenost
V pondûlí 19. dubna se uskuteãnilo na
celém území na‰eho státu první kolo
pfiijímacích zkou‰ek na stfiední ‰koly,
gymnázia a uãili‰tû.
Gymnázium R˘mafiov pfiijalo

k osmiletému studiu tfiicet ucha-

zeãÛ s prÛmûrn˘m prospûchem

1,18. Pfiijímací fiízení pro osmile-

té studium je uzavfieno, protoÏe

druhé kolo se u tohoto typu studia

nekoná. Pro ãtyfileté studium bylo

pfiijato v prvním kole patnáct 

uchazeãÛ s prÛmûrn˘m prospû-

chem 1,32 a 20. kvûtna se bude

konat druhé kolo.

„Souãástí pfiijímacího fiízení na
obou oborech byl test firmy Scio,
jehoÏ v˘sledky budou pouÏity pro

dal‰í evaluaãní ãinnost ‰koly,“
uvedla k problematice pfiijíma-

cích zkou‰ek fieditelka gymnázia

PhDr. Emílie Zavadilová.

Uchazeãi se mohou se sv˘mi v˘-

sledky seznámit, v obecné rovinû

mohou b˘t poskytnuty i základ-

ním ‰kolám pro srovnání celkové

úrovnû a kvality pfiípravy dûtí na

dal‰í typ studia.

„Pfiijímací fiízení pro pfií‰tí ‰kolní
rok má letos nûkteré nové rysy,
které souvisejí s ponûkud nepfie-
hlednou situací kolem uvaÏova-
ného spojování gymnázia a uãi-
li‰tû. Zejména jde o pokles zájmu
o ãtyfileté gymnázium ve srovnání
s prvním prÛzkumem ze zaãátku

‰kolního roku a se stavem zájmu
v nûkolika minul˘ch letech. Z u-
vedeného vypl˘vá, Ïe lidé mají
zájem o ‰kolu jasného názvu a za-
mûfiení,“ doplnila dále fieditelka

gymnázia.

Na Stfiední odborné uãili‰tû

a odborné uãili‰tû R˘mafiov bylo

v prvním kole pfiijato pro obor

kuchafi-ãí‰ník tfiicet ÏákÛ, coÏ je

maximální stanoven˘ poãet. Pro

uãební obor opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ pfiijala ‰kola 

po 1. kole celkem tfiiadvacet Ïá-

kÛ, do druhého kola se hlásí je‰-

tû asi patnáct ÏákÛ. „Pro studi-
um v oboru kuchafiské práce by-
lo do 1. roãníku pfiijato celkem

tfiináct ÏákÛ a i tento poãet je jiÏ
koneãn˘,“ sdûlila k poãtu pfiija-

t˘ch ÏákÛ fieditelka odborného

uãili‰tû Ing. SoÀa Kováfiíková

a doplnila, Ïe kritéria, kter˘mi

se ‰kola fiídí pfii pfiijímání no-

v˘ch ÏákÛ ke studiu, jsou po-

dobná jako u Gymnázia R˘ma-

fiov, a to prospûch Ïáka, dále

zdravotní zpÛsobilost a v nepo-

slední fiadû ubytovací kapacita

pro dojíÏdûjící Ïáky.

Koneãné v˘sledky a podrobnûj‰í

informace o poãtu pfiijíman˘ch

ÏákÛ na ‰koly stfiedního typu

v R˘mafiovû pfiineseme po dru-

hém kole pfiijímacích zkou‰ek,

které se koná 20. kvûtna. JiKo

SOU a OU spoleãnû s Gymnáziem R˘mafiov
hostily basketbalisty z Opavy a polského Ozimku

Ve stfiedu 14. dubna pofiádalo

SOU a OU R˘mafiov jiÏ pát˘ roã-

ník tradiãního turnaje stfiedních

‰kol v ko‰íkové. Leto‰ního roãní-

ku se i letos zúãastnila silná druÏ-

stva. Mimo t˘my gymnázia

a SOU a OU R˘mafiov pfiijeli po-

druhé také hráãi z polské-

ho Ozimku a ze Stfiední zemûdûl-

ské ‰koly v Opavû. V‰echna druÏ-

stva odehrála celkem ‰est kvalit-

ních a mnohdy velmi vyrovna-

n˘ch zápasÛ.

Zaãátek turnaje obstaralo r˘ma-

fiovské derby, ve kterém vyhrálo

SOU a OU nad gymnáziem 50:36.

Strhující bitvou bylo utkání gym-

názia s Ozimkem, v nûmÏ domácí

celé utkání vedli, ale v závûru ne-

staãili na velmi nekompromisní

a nepfiíjemnou osobní obranu sou-

pefie a prohráli o tfii body.

Vrcholem turnaje bylo utkání me-

zi SOU a OU R˘mafiov a polsk˘-

mi hosty z Ozimku. Na poãátku

zápasu si hosté velmi rychle vy-

pracovali desetibodov˘ náskok za

velkého pfiispûní hráãÛ R˘mafiova,

ktefií hodnû chybovali a mûli také

málo sportovního ‰tûstí pfii zakon-

ãování sv˘ch, mnohdy pûkn˘ch,

útoãn˘ch akcí. Zápas se na‰emu

druÏstvu, i pfies urãité zlep‰ení, ne-

podafiilo vyrovnat, a tak se po ãtyfi-

leté nadvládû SOU a OU stal le-

to‰ním zaslouÏen˘m vítûzem

Ozimek. Tfietí místo obsadilo

Gymnázium R˘mafiov a ãtvrtí

skonãili hráãi Opavy.

Dík za bezproblémov˘ a rychl˘

chod turnaje si zaslouÏí mimo po-

fiadatele i pánové Pavel Nehera,

Marek Bocián a P. Pfiecechtûl, kte-

fií turnaj velmi dobfie a korektnû

odpískali. Podûkování patfií i ve-

dení gymnázia, které uvolnilo tû-

locviãnu na cel˘ den.

V̆ sledky: gymnázium - Opava

35:23, gymnázium - Ozimek

35:38, gymnázium - SOU a OU

36:50, SOU a OU - Opava 60:20,

SOU a OU - Ozimek 34:41,

Opava - Ozimek 28:37. 

Mgr. Petr Stanûk

Mezi akce, které napomáhají získávat fi-

nanãní prostfiedky pro dûtská oddûlení ne-

mocnic v âeské republice, patfií také

Srdíãkov˘ den. Je to vefiejná charitativní

sbírka, která se letos konala v ãesk˘ch a mo-

ravsk˘ch mûstech 30. bfiezna 2004 a do níÏ

se zapojili také obãané na‰eho mûsta.

Prodeje pfiívûskÛ s vyjímateln˘m Ïetonem,

které dodalo praÏské obãanské sdruÏení

Îivot dûtem, pod jehoÏ zá‰titou se akce ko-

nala, se ujali Ïáci tfietích roãníkÛ Stfiedního

odborného uãili‰tû v R˘mafiovû. Úsmûvy

a pfiíjemné vystupování budoucích kuchafiÛ-

ãí‰níkÛ, otevfiená dlaÀ a dobrá srdce nakupu-

jících docílily toho, Ïe za chvíli nebylo co

prodávat a na bankovní úãet pofiadatele sbír-

ky byla pfiipsána celková ãástka 28 486 Kã.

V‰em, ktefií pochopili nutnost finanãní po-

moci pro záchranu na‰ich dûtí, patfií velké

podûkování. Cit, porozumûní, lidskost, soli-

darita, to jsou vlastnosti pfiíznaãné pro v‰ech-

ny ty, ktefií ani v dne‰ní dobû neváhají nûco

ze svého nezi‰tnû obûtovat pro druhé.

Mgr. Hana Zieglerová, SOU R˘mafiov

Srdíãkov˘ den

Maturita na Gymnáziu R˘mafiov
veãerní studium pro dospûlé

Z dÛvodu mnoÏících se dotazÛ 

ohlednû moÏného otevfiení veãer-

ního studia na Gymnáziu

R˘mafiov touto cestou zkoumá-

me, zda je poãet zájemcÛ o získá-

ní maturity formou veãerního stu-

dia dostateãn˘ pro otevfiení 1.

roãníku jiÏ od 1. záfií 2004.

Zájemci o studium aÈ se co nejdfií-

ve pfiihlásí telefonicky, e-mailem,

po‰tou nebo osobnû na adrese

Gymnázium R˘mafiov, Sokolov-

ská 34, 795 01 R˘mafiov. Neopo-

meÀte uvést svou zpáteãní adresu

pro poskytnutí pfiípadn˘ch dal-

‰ích informací.

PhDr. Emílie Zavadilová,
fieditelka Gymnázia R˘mafiov
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Na ‰kolní akademii zaznûla hymna Baníku
Ve ãtvrtek 15. dubna 2004 se v sá-

le r˘mafiovského mûstského kina

uskuteãnila kaÏdoroãní pfiehlídka

hudby, tance a pohybov˘ch ãin-

ností ÏákÛ Základní ‰koly

Jelínkova 1. Zcela zaplnûné hle-

di‰tû se tak mohlo v tento nádher-

nû slunn˘ den nechat uná‰et smû-

sicí Ïákovsk˘ch vystoupení, která

byla zúroãením aktivity a snahy

úãinkujících i jejich vedoucích

z fiad pedagogÛ.

Mimo zafiazení jiÏ tradiãního vy-

stoupení taneãních skupin v‰ech

vûkov˘ch kategorií se organizáto-

fii leto‰ní akademie snaÏili roz‰ífiit

a zpestfiit program ãísly z jin˘ch

zájmov˘ch oblastí. A tak se mezi

vystoupeními objevila napfiíklad

i ukázka ãásti hodiny tûlesné v˘-

chovy se zamûfiením na volejbal

a basketbal, na své si tu pfii‰li

i fandové ãeské mistrovské kopa-

né. Závûr cviãení dívek osmého

roãníku nesoucí se v rytmu no-

vamby totiÏ bylo originálnû za-

konãeno hymnou fotbalistÛ os-

travského Baníku. Tento nápûv

strhl nûkteré pfiítomné k následo-

vání a v‰e se promûnilo témûfi 

v oslavu moÏného mistrovského

titulu.

ProtoÏe nejen sportem Ïiv je ãlo-

vûk, byl nejeden divák pohlazen

nezapomenuteln˘m Drákulou
v podání pûveckého sboru, ale

taktéÏ vystoupením dvojice ÏákyÀ

se známou písní Karla Kryla

Morituri te salutant.
PfiestoÏe ‰lo pfieváÏnû o vystoupe-

ní ÏákÛ 2. stupnû, opomenout nel-

ze ani milé dovádûní mal˘ch indi-

ánkÛ v podání ÏákÛ 4. roãníku,

které nacviãili v rámci v˘uky ang-

lického jazyka.

Snad mohli v‰ichni po skonãení

tohoto podveãera odcházet spoko-

jeni nejen s vystoupeními sam˘-

mi, ale i s originální v˘zdobou,

která byla také prací dvou odváÏ-

n˘ch osmákÛ. Ve vestibulu ãekal

na zvídavého náv‰tûvníka poãítaã

s instalacemi poãítaãov˘ch pro-

gramÛ ÏákÛ ‰koly. Jako novinku

lze uvítat leto‰ní moderátorskou

dvojici doplnûnou o pfieklad do

anglického jazyka. Obrovskou

‰kodou je pouze fakt, Ïe mezi

místními diváky nezasedla i tolik

oãekávaná delegace osmnácti

IndiánÛ z peruánské strany And.

A co na konec? UÏ jen podûková-

ní v‰em vystupujícím, pedago-

gÛm, organizátorÛm a v‰em, ktefií

se podíleli na zdárném a snad i ús-

pû‰ném prÛbûhu akademie.

Samozfiejm˘ dík patfií i vedení zá-

kladní ‰koly za vstfiícnost k poÏa-

davkÛm nutn˘m ke zvládnutí celé

této akce. Mgr. Ivo Janou‰ek

Studentské informaãní centrum oznamuje
V prÛbûhu jara a hlavnû v letních mûsících

se mnoho obyvatel na‰eho mûsta vûnuje

náv‰tûvám památek v na‰í republice nebo

mají zájem podívat se na nûkteré speciální

akce, pfiípadnû mají zajímavého koníãka.

ProtoÏe b˘vá nûkdy problém zjistit, jak se

rychle dostat tam, kam potfiebují, podafiilo

se SIC (Studentskému informaãnímu cent-

ru pfii SSO· Prima na Sokolovské ulici 29)

zajistit nûkolik speciálních turistick˘ch

map. Tyto mapy je moÏné si vypÛjãit, pfií-

padnû zakoupit. Zájemci o cesty po celé

âeské republice mohou vybírat z map te-

maticky zamûfien˘ch na vojenské památky,

rozhledny, památky UNESCO, církevní

památky, hrady a zámky, jeskynû a propas-

ti, najdou zde i Ïelezniãní mapu, mapu tu-

ristick˘ch zajímavostí, národních kultur-

ních památek, ale také mapu v˘skytu ryb

v âR.

SIC má také nûkolik map velk˘ch mûst,

Jesenicka a dal‰í.

Pfiejeme vám dobré cestování. 

Hana âoupková, vedoucí SIC

V koncertním sále se hrál Janáãek, Haydn a Brahms
VáÏná hudba se v R˘mafiovû nehraje
zrovna ãasto. I proto byl klavírní kon-
cert, kter˘ se uskuteãnil ve ãtvrtek
22. dubna, pro milovníky klasiky ma-
l˘m svátkem. Se‰li se v podveãer
v sále základní umûlecké ‰koly, aby si
vychutnali Brahmse, Janáãka a Hay-
dna v podání mlad˘ch interpretÛ Jana
Barto‰e a Adama Soukupa, ktefií do
na‰ich konãin zavítali z Prahy.
Oba pianisté nejsou r˘mafiovské-

mu publiku docela neznámí, neboÈ

u nás koncertovali jiÏ loni. Kromû

R˘mafiova vystoupili v nedávné

dobû také v Krnovû a Bruntále.

Nicménû jejich koncertní i studijní

Ïivot je spjat pfieváÏnû s Prahou.

Dvaadvacetilet˘ Jan Barto‰ a pûta-

dvacetilet˘ Adam Soukup zde nej-

prve nav‰tûvovali hodiny u profe-

sora Martina Ballého na Hudební

‰kole hlavního mûsta Prahy, poté

obor s hudebním zamûfiením na

Gymnáziu Jana Nerudy a koneãnû

Akademii múzick˘ch umûní

u doc. Miroslava Langera. Jan je

dosud posluchaãem akademie, uÏ

nyní ov‰em pracuje jako uãitel

hudby, Adam nedávno absolvoval

a pÛsobí jako korepetitor na taneã-

ním oboru Základní umûlecké

‰koly Ilji Hurníka. Kromû toho

doprovází na klavír zpûváka Státní

opery Karlovy Vary Jifiího Hájka.

PraÏsk˘ posluchaã mohl nav‰tívit

koncerty Jana Barto‰e a Adama

Soukupa napfiíklad v Rudolfinu,

v Lichten‰tejnském a Nosticovû

paláci, na Bertramce ãi v kostele

sv. Vavfiince. Vystupovali rovnûÏ

v cizinû, napfiíklad ve Francii, ve

·panûlsku nebo v Rakousku.

Tak bohaté zku‰enosti obou mla-

d˘ch umûlcÛ jsou samy o sobû

zárukou skvûlého hudebního zá-

Ïitku. Klavíristé v‰ak nezpro-

stfiedkovávají jen dojem slucho-

v˘, i vizuálnû pÛsobí jejich hra,

plná procítûné mimiky, strhujícím

dojmem. Bûhem hry se jejich v˘-

raz blíÏí aÏ jakémusi vytrÏení,

zdají se témûfi spl˘vat s nástrojem

a s hudbou, jako by ani nevníma-

li svût kolem sebe. Jejich inter-

pretace dosahuje virtuozity, av‰ak

nikoliv chladnû racionální, ale

spí‰e plné osobního zanícení. Pfii

otázce, proã si vybrali právû

„své“ autory, chvíli váhají. „Na
Brahmsovi se mi líbí ta velká pro-
mûnlivost poloh, vyjadfiuje stra‰-
nû moc emocí,“ fiíká Jan Barto‰.

O tom, Ïe je pfiitahuje i nároãnost

skladeb, jimiÏ se hlásí ke sv˘m

hudebním vzorÛm, svûdãí odpo-

vûì Adama Soukupa, kter˘ svÛj

repertoár odÛvodnil tím, Ïe

Janáãkovu skladbu V mlhách má

v oblibû jeho uãitel Ball˘

a Haydnova Sonata h moll zase

patfií mezi mistrovské kusy doc.

Langera. Ball˘ i Langer jsou na-

víc Ïáky slavného klavíristy

Josefa Páleníãka, kter˘ propago-

val právû Janáãka a Brahmse.

Adam Soukup a Jan Barto‰, pia-

nisté, které jistû ãeká velká bu-

doucnost, nabídli svému obecen-

stvu záÏitek, jak˘ch se v R˘mafio-

vû ãasto nedoãkáme. MÛÏeme te-

dy jen doufat, Ïe se jejich koncer-

tování u nás stane tradicí. ZN
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Co víme o místní skupinû âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû?
âerven˘ kfiíÏ (âK) je mezinárodní nepolitickou organizací první

pomoci, která vznikla v roce 1863. âeskoslovensk˘ ãerven˘

kfiíÏ (âSâK) vznikl 6. 2. 1919 a jeho první pfiedsedkyní by-

la dcera prezidenta republiky Dr. Alice Masaryková.

Úkolem âSâK bylo a je pomáhat lidem v nouzi pfii rÛz-

n˘ch pfiírodních katastrofách a haváriích, ‰ífiit znalost

první pomoci, získávat dobrovolné dárce krve, pomáhat

ohroÏen˘m dûtem, získávat dobrovolné finanãní a mate-

riální prostfiedky.

âSâK v R˘mafiovû byl zaloÏen na podzim roku 1945. Jeho

pfiedsedou byl zvolen Jan Kruli‰. V roce 1966 mûl dva obvody.

První obvod zastupoval MUDr. Ale‰ Rybka, druh˘ obvod MUDr.

Miroslav Sm˘kal. V roce 1967 pfievzal druh˘ obvod Karel Döre, a to aÏ

do roku 1978, kdy do funkce na chvíli nastoupil Karel Matula.

Dal‰ího pfiedsednictví místní skupiny (MS) âSâK se ujala paní Marie

·vubová, která získala dvacet ‰est dobrovoln˘ch dárcÛ krve z místního

Gymnázia R˘mafiov. Od roku 1981 byl v ãele âSâK MUDr. Bohumil

Servus aÏ do roku 1990, kdy jej vystfiídala opût Marie ·vubová.

Od 1. ledna 1993 existuje âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ. Pfiedsedkyní místní sku-

piny se stala zdravotní sestra Anna Zámeãníková. Souãasnou pfiedsed-

kyní je od února tohoto roku zdravotní sestra Vûra Koláfiová.

MS ââK sídlí na Sokolovské ulici ã. 32 v 1. poschodí (dfiíve budova

Bytermu).

Místní skupina ââK je samostatná, dobrovolná, bezpfiíspûvková orga-

nizace, odkázaná pouze na dobrovolné a sponzorské pfiíspûvky obãanÛ,

institucí a podnikatelÛ. Zaji‰Èuje pfiedev‰ím sbûr a v˘dej obno‰eného,

ãistého a nepo‰kozeného obleãení, nejen pro sociálnû potfiebné.

Poskytuje i zdravotní dozor pfii rÛzn˘ch sportovních akcích. Do

budoucna by se chtûla MS ââK zamûfiit pfiedev‰ím na zdra-

votní osvûtu obyvatelstva pfii poskytování první pomoci ob-

ãanÛm.

Sbûr a v˘dej ‰atstva se provádí ve dvou dnech v mûsíci.

Tyto dny jsou shodné s v˘platními termíny sociálních

dávek. Zmûna pfiíjmu a v˘deje o‰acení byla upravena

s ohledem na obãany Ïijící i mimo R˘mafiov. Termíny té-

to sluÏby jsou vyvû‰eny na dvefiích ââK R˘mafiov, soci-

álního a pracovního úfiadu. Informace byla rovnûÏ sdûlena

na Mûstsk˘ úfiad v Bfiidliãné, Obecní úfiad ve Velké ·táhli,

Obecní úfiad v Dolní Moravici a Obecní úfiad v Jifiíkovû.

NejbliÏ‰í doby sbûru a v˘deje o‰acení:

Stfieda 26. 5. 2004 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

âtvrtek 27. 5. 2004 8.00 - 11.30 12.30 - 14.30

Stfieda 23. 6. 2004 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

âtvrtek 24. 6. 2004 8.00 - 11.30 12.30 - 14.30

Místní skupina ââK má ke dni 1. 4. 2004 dvaasedmdesát ãlenÛ. Jedná

se pfieváÏnû o dfiíve narozené obãany. Pro rozvoj a zkvalitnûní ãinnosti

MS ââK by bylo pfiínosem, kdyby se jejími nov˘mi ãleny stali i mladí

lidé. Nejen zájemci o ãlenství, ale i dobrovolníci se mohou informovat,

popfi. pfiihlásit ve stfiedisku ââK R˘mafiov na Sokolovské ulici ã. 32.

MS ââK dûkuje v‰em aktivním ãlenÛm, zejména paní Marii ·vubové

za dlouholeté vedení skupiny. V̆ bor MS ââK R˘mafiov

Kvûtinov˘ den - boj proti rakovinû
Motto: Pfiispûjte na boj proti rakovinû, kvûtina je symbolem nádorové prevence.

Leto‰ní Kvûtinov˘ den, jedna z nej-
v˘znamnûj‰ích propagaãních akcí
v boji proti rakovinû, pfiipadne na
stfiedu 12. kvûtna. Témûfi pût tisíc
dvojic studentÛ, skautÛ, ãlenÛ on-
kologick˘ch sdruÏení a svazu Ïen
bude ve dvou stovkách mûst a obcí
celé âeské republiky nabízet kvût
mûsíãku lékafiského a získávat dob-
rovolné pfiíspûvky na ãinnost Ligy
proti rakovinû. 
K 10. ãervnu 2003 byl uzavfien

úãet VII. Kvûtinového dne.

Celkem se podafiilo získat ãást-

ku více neÏ 17,5 mil. Kã.
Kvûtinov˘ den v âeské republi-

ce letos probûhne tedy jiÏ po-

osmé. Nemá tu zatím tak vel-

kou tradici jako v západoevrop-

sk˘ch zemích, napfiíklad ve

Francii se konal tfiiatfiicetkrát.

I v âesku se ale uÏ stal symbo-

lem prevence v boji proti nádo-

rov˘m nemocem a projevem 

ohleduplnosti vÛãi onkologic-

k˘m pacientÛm. V leto‰ním

roãníku pfii nûm budou dvojice

studentÛ nabízet 800 tisíc kvûtÛ

mûsíãku lékafiského spolu s in-

formaãními broÏurami o pre-

venci onemocnûní rakovinou

prostaty. Tradiãnû se této bohu-

libé akce zúãastní také r˘ma-

fiov‰tí skauti, ktefií kvûty budou

nabízet na nejrÛznûj‰ích mís-

tech na‰eho mûsta, hlavnû na

pû‰í zónû a námûstí.

Obãanské sdruÏení Liga proti

rakovinû se jiÏ na poãátku 

90. let zapojilo do dlouhodobé-

ho projektu Evropské unie

„Evropa proti rakovinû“.

„Smyslem tohoto projektu není
nic jiného neÏ pfiesnû informo-
vat vefiejnost o rizicích kaÏdo-
d e n n í h o

Ïivota, o kter˘ch je známo, Ïe se
spolupodílejí na vzniku rakovi-
ny. Nemusím chodit daleko pro
pfiíklady: koufiení, nesprávná
v˘Ïiva, nedostatek pohybu,“ fií-

ká prof. Zdenûk Dientsbier,

pfiedseda sdruÏení.

Projekt ukázal, Ïe vy‰‰í informo-

vanost vefiejnosti prokazatelnû

vede k poklesu poãtu nádorov˘ch

onemocnûní. Napfiíklad nov˘ch

pacientÛ s rakovinou prsu nebo

plic tak roãnû ub˘vá o jedno pro-

cento. Vedle preventivních akcí

se Liga proti rakovinû vûnuje

i pfiímé péãi o onkologické paci-

enty. Vedle pfiímé pomoci pro nû

organizuje rekondiãní pobyty,

které pomáhají pacientÛm nejen

po zdravotní stránce, ale i psy-

chicky. Napfiíklad kontakt s vylé-

ãen˘mi lidmi jim dává vût‰í na-

dûji na vlastní uzdravení.

Liga proti rakovinû podporuje ta-

ké vzdûlávání mlad˘ch onkolo-

gÛ, podporuje jejich studijní po-

byty v zahraniãí a finanãnû pfii-

spívá na lékafisk˘ v˘zkum. JiKo

Fandûme spoleãnû „âe‰i do toho!“
Hokejoví fanou‰ci, ktefií nemají lístky na mist-

rovství svûta nebo nemohou odjet do Prahy na

nejdÛleÏitûj‰í zápasy, nemusí zoufat. Pravá ho-

kejová vfiava se prostfiednictvím velkoplo‰-

n˘ch projekcí pfiesune z Prahy i na námûstí nû-

kolika mûst v Moravskoslezském kraji.

„Moravskoslezsk˘ kraj poskytl milion korun
na projekt hokejové roadshow v pûti mûs-
tech. SoutûÏ vyhrály a akce zajistí Rádio

Orion a agentura Petarda Production,“ vy-

svûtlil Petr Vanûk, vedoucí odboru kanceláfie

hejtmana kraje. Kvalifikaci uvidíte 1. kvûtna

v Tfiinci, ãtvrtfinále 5. kvûtna v Havífiovû 

a 6. kvûtna v Ostravû, kde se na velkoplo‰né

obrazovce odehrají i semifinálov˘ (8. kvût-

na) a finálov˘ (9. kvûtna) zápas. Program za-

ãíná vÏdy v 17.30 hodin na námûstí, pfiipra-

veno je obãerstvení, hudební produkce, sou-

tûÏe i autogramiáda hokejistÛ. „Pfied zápa-
sem zazpívá hudební host, napfiíklad 8. kvût-
na v Ostravû Chinaski, pfiipravena je stfielba
na branku, ale i sázková kanceláfi, kde si mo-
hou zájemci tipovat v˘sledky jednotliv˘ch
tfietin. Projekce zápasu na velkoplo‰né obra-
zovce zaãne vÏdy po osmé hodinû,“ dodal

Petr ·i‰ka z agentury Petarda Production. 

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Stejnû jako na území celé republiky probûhla ve
dnech 13. - 16. dubna 2004 v okrese Bruntál
rozsáhlá dopravnû bezpeãnostní akce. Od úter-
ka do pátku v ranních a odpoledních hodinách
provádûli pfiíslu‰níci pofiádkové, dopravní a po-
hraniãní policie stejnû jako kriminalisté kontro-
ly na vybran˘ch úsecích silnic celého okresu.
Policisté se pfii kontrolách zamûfiovali u fii-

diãÛ, ale i chodcÛ a cyklistÛ na dodrÏování

pfiíslu‰n˘ch ustanovení zákona o provozu

na pozemních komunikacích. Kontrolovalo

se poÏívání alkoholu za volantem, technic-

k˘ stav vozidel, nákladní automobily pro

mezinárodní dopravu se zamûfiením na pfie-

voz nebezpeãn˘ch látek, pfiedepsané dokla-

dy pro fiízení vozidel apod.

Bûhem celé akce policisté zkontrolovali 

3 305 vozidel a zjistili celkem 645 do-

pravních pfiestupkÛ (498 vyfiízeno bloko-

vou pokutou na místû, celkem bylo zapla-

ceno 129 200 Kã). Ve 178 pfiípadech fiidi-

ãi poru‰ili nejvy‰‰í povolenou rychlost

a ãtyfiikrát bylo fie‰eno poÏití alkoholu

pfied jízdou. Za pfiestupek byl pokutován

i jeden chodec.

Opût se ukázalo, Ïe vozidla vyjíÏdûjí na

na‰e silnice pomûrnû ãasto v nevyhovují-

cím technickém stavu. Potrestáno bylo

z tûchto dÛvodÛ 99 fiidiãÛ. ·lo nejãastûji

o závady t˘kající se stavu pneumatik, ka-

roserie, povinné v˘bavy vozidel, ale i po-

‰kození skel apod.

U osmi fiidiãÛ bylo zji‰tûno fiízení bez fii-

diãského prÛkazu, a ve dvou pfiípadech do-

konce za volant usedl „fiidiã“ bez fiidiãské-

ho oprávnûní.

Pfii dopravních kontrolách policisté zadr-

Ïeli dvû hledané osoby a také jednoho pa-

chatele trestné ãinnosti.

Zlodûj si odnesl
zahradní nábytek

Mezi 19. a 20. dubnem odcizil

neznám˘ pachatel z pozemku re-

kreaãní chaty v Malé Morávce

zahradní nábytek a dal‰í pfiíslu-

‰enství. Od‰rouboval dûtskou

skluzavku, dvû lampy a Ïebfiík

k bazénu. Z dfievûného altánu

odnesl umûlohmotn˘ zahradní

stÛl a osm Ïidlí a rovnûÏ dvû se-

stavy lavic se stoly z pfiírodního

dfieva. Celkovû zpÛsobil majitel-

ce penzionu ‰kodu za bezmála

45 000 Kã.

Majitelé rekreaãních
chalup pozor!

V poslední dobû se mnoÏí pfií-

pady vloupání do rekreaãních

chalup. Jeden z nich se odehrál

nedávno v Jamarticích. Nezná-

m˘ pachatel vyuÏil nepfiítom-

nosti majitelÛ a nûkdy mezi 

16. a 21. dubnem se vloupal do

jejich rekreaãní chalupy. Do ob-

jektu vnikl rozbit˘m oknem na

terase. Zamãené dvefie do chod-

by prolomil s pomocí krumpáãe,

kter˘ pfiedtím na‰el ve sklepû.

Z chalupy poté odcizil videopfie-

hrávaã, potraviny a dal‰í vûci.

Vãetnû po‰kození zafiízení zpÛ-

sobil ‰kodu ve v˘‰i 6 500 Kã.

Ukradl kasu ze základní
umûlecké ‰koly

V prÛbûhu noãních hodin 

z 20. na 21. dubna vnikl nezná-

m˘ pachatel do budovy Základní

umûlecké ‰koly v R˘mafiovû. 

Ve spojovací chodbû vytrhal ãa-

lounûní na dvefiích a otvorem se

protáhl na chodbu. Potom násilím

otevfiel dvefie od kanceláfie. Odtud

odcizil kovovou pokladnu s fi-

nanãní hotovostí pfies 28 000 Kã.

Celková ‰koda vãetnû po‰kození

interiéru ‰koly je je‰tû o 5 500 Kã

vy‰‰í.

Policisté odhalili
opilého fiidiãe

R˘mafiov‰tí policisté pfii kontrole

odhalili podnapilého fiidiãe.

Pozdû v noci 21. dubna zkontro-

lovala hlídka na Revoluãní ulici

v R˘mafiovû osmadvacetiletého

fiidiãe Hondy Civic. Mlad˘ muÏ

se podrobil orientaãní dechové

zkou‰ce, která prokázala, Ïe

pfied jízdou poÏil alkohol. Dal‰í

jízda mu byla zakázána.

Pfiepadly kolemjdoucího
v parku

Dne 22. dubna zahájil bruntál-

sk˘ policejní komisafi trestní stí-

hání dvou Ïen z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin loupeÏe. Pûtaãty-

fiicetiletá Ïena a její o devût let

star‰í kolegynû se mûly skutku

dopustit v prosinci loÀského ro-

ku, kdyÏ spoleãnû se tfietí, dosud

neodhalenou osobou pfiepadly

v parku ‰edesátiletého muÏe.

Poãíhaly si na nûj, chytly jej za

ruce a prohledaly mu kapsy

u bundy. Pfiepaden˘ muÏ pfii‰el

o 7 000 Kã a mobilní telefon.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

a por. Ing. Ivany Kri‰tofové,
tiskov˘ch mluvãí

Policie âR Bruntál

Kam na v˘let

Na kole k Dobfieãovu
V tomto roãním ãase se mÛÏete vydat spo-

lu s dûtmi na cyklistick˘ v˘let na území,

kde se v minulosti hledaly „poklady“.

Okruh vede z R˘mafiova pfies Skály (b˘va-

l˘ Hank‰tejn ãi Hangenstein), Stfiíbrné

Hory (nûkdej‰í Najfunk neboli Neufang),

Ferdinandov, Dobfieãov a Horní Mûsto

a Skály zpût do R˘mafiova.

V této rozlehlé lokalitû se tûÏilo stfiíbro, Ïe-

lezo, ale i rudy jin˘ch kovÛ. I kdyÏ stará

horní díla neb˘vala pfiíli‰ hluboká, práce

zde byla namáhavá a nebezpeãná. Není bez

zajímavosti, Ïe se i v nedávné minulosti ze-

mûdûlcÛm nûkdy stalo, Ïe se jim propadaly

pozemky v místech dávného dolování.

(Pozn. red.: Jedny z nejstar‰ích pozÛstatkÛ
tûÏební ãinnosti na na‰em území se nachá-
zejí v poli kousek vlevo od silnice stoupají-
cí od rozcestí Stfiíbrné Hory - Ferdinandov
smûrem k Ferdinandovu. Místo je uvedeno
v mapû KâT.)
Cyklistická trasa vede po vedlej‰ích silni-

cích, jen úsek z Ferdinandova, kde byla nû-

kdy pfied deseti lety obnovena kapliãka, do

Dobfieãova je zpevnûnou, ale neudrÏova-

nou polní cestou, na níÏ je tfieba dávat vût-

‰í pozor. Zato v‰ak jsou odtud pûkné a zají-

mavé v˘hledy pfiedev‰ím k Rab‰tejnu a na

hfieben Hrubého Jeseníku. Svahy pod touto

cestou jsou se sv˘mi terasami typické pro

dobfieãovské pastviny a od Rab‰tejna

i z hfiebenÛ se podle nich mÛÏete pfii roz-

hledu dobfie orientovat.

Dobfieãov je nejvy‰‰í místo v˘letu, a pokud

si udûláte malou zajíÏìku ãi zacházku s ko-

lem na témûfi nepatrn˘ kopeãek s lesíkem,

na Dobfieãovsk˘ ·piãák nebo správnû

·piãák u Dobfieãova, budete pfiekvapeni,

kam aÏ odtud mÛÏete dohlédnout. Je dobré

mít s sebou dalekohled - v˘hled je kruhov˘

- pfies Such˘ vrch, smûrem k Bouzovu, na

Olomoucko, na kopce Nízkého Jeseníku

i na Jeseník Hrub˘.

Pfii cestû z Horního Mûsta do Skal zaregist-

rujte vlevo za obcí ostrÛvek chránûného

skalského ra‰elini‰tû se zajímavou kvûte-

nou a v obci u statku pasoucí se konû. Zde

se okruh uzavírá a vracíte se zpût pfies

Hornomûstskou zatáãku do R˘mafiova.

Popsaná trasa je dlouhá 17 km. 

Hana Ka‰parová

Hfií‰níci uvízli v síti dopravnû bezpeãnostní akce Kry‰tof 004
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Není smutnûj‰ího pohledu nad muÏe pfied zrcadlem.  

Jan Neruda
Známá i neznámá v˘roãí

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

1. 5. 1904 zemfi. Antonín Dvofiák, skladatel a pedagog (nar. 8. 9. 1841) 

- 100. v˘r. úmrtí, v˘roãí UNESCO

1. 5. 1924 nar. Karel KachyÀa, filmov˘ reÏisér (zemfi. 12. 3. 2004) - 80. v˘r. 

narození

1. 5. 1929 zpfiístupnûna vefiejnosti Petfiínská hvûzdárna - 75. v˘roãí

2. 5. Svûtov˘ den ptaãího zpûvu
3. 5. Svûtov˘ den svobody tisku, vyhlásila generální konference

UNESCO, poprvé se slavil 1994
3. 5. Den Slunce
3. 5. Svûtov˘ den alergie a astmatu, vyhlásila

Globální iniciativa pro astma, v âR se slaví od roku 1999
3. 5. 1879 nar. Alice Masaryková, osvûtová pracovnice, dcera T. G. M. 

(zemfi. 5. 11. 1966) - 125. v˘r. narození

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

5. 5. Den Evropy, v˘roãí zaloÏení Rady Evropy v roce 1949
5. 5. Den boje za rovná práva handicapovan˘ch (Den boje proti

diskriminaci zdravotnû postiÏen˘ch)
5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek
5. 5. Kvûtnové povstání ãeského lidu (1945)
6. 5. 1879 nar. akademik âSAV Bedfiich Hrozn˘ (zemfi. 12. 12. 1952) 

- 125. v˘r. narození

6. 5. 1824 zahájení pravideln˘ch ãesk˘ch divadelních pfiedstavení ve Sta-
vovském divadle - 180. v˘roãí

6. 5. 1899 nar. Karel Schulz, spisovatel (zemfi. 27. 2. 1943) - 105. v˘r. nar.

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

Druhá nedûle
v kvûtnu Svátek matek
9. 5. 1939 uloÏeny ostatky K. H. Máchy na Vy‰ehradském hfibitovû 

- 65. v˘roãí

9. 5. 1959 Laterna Magika zaãala hrát trvale v Praze - 45. v˘roãí

12. 5. Mezinárodní den o‰etfiovatelek a Mezinárodní den podpory
nemocn˘ch s chronick˘m únavov˘m syndromem

Druhá stfieda
v kvûtnu Kvûtinov˘ den, u nás vyhla‰uje Liga proti rakovinû, poprvé

se konal v roce l997
12. 5. 1739 nar. Jan Kfititel VaÀhal, skladatel (zemfi. 20. 8. 1813) 

- 265. v˘r. narození

12. 5. 1884 zemfi. Bedfiich Smetana, skladatel (nar. 2. 3. 1824) 

- 120. v˘r. úmrtí

13. 5. 1944 nar. Petr Hapka, skladatel a klavírista - 60. v˘r. narození

14. 5. 1894 nar. Jindfiich Honzl, reÏisér, fieditel ãinohry Národního divadla 

v Praze (zemfi. 20. 4. 1953) - 110. v˘r. narození

14. 5. 1924 nar. Eduard Peti‰ka, spisovatel (zemfi. 6. 6. 1987) - 80. v˘r. nar.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Richard Hfiíva ................................................................... R˘mafiov

Ale‰ Kováfi ........................................................................ R˘mafiov

Tereza Talíková ................................................................. R˘mafiov

Aneta Sedláfiová ............................................................... Janovice

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

Bernarda DrÏková - R˘mafiov ................................................ 80 let

Marie NoÏiãková - R˘mafiov .................................................. 81 let

Marie Holzmannová - R˘mafiov ............................................. 92 let

Jaroslav Nûmec - R˘mafiov .................................................... 98 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Valach - R˘mafiov .................................................... 1925

Franti‰ka Îambochová - R˘mafiov .......................................... 1926

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc kvûten
• Studen˘ máj, v stodole ráj, ale ãerven studen˘, sedlák krãí rameny.

• Padá-li sníh v máji, bude hodnû trávy.

• Je-li máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

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

• Pr‰í-li na prvního máje, bude pozdûji sucho a neurodí se seno.

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

• V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

• Veãerní rosy v máji hodnû sena dají.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• V máji hfiímoty nedûlají trampoty.

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

• Je-li o dni svatého Floriána velik˘ vítr, jest toho roku mnoho ohÀÛ.

• Pfied Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

• Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muÏi, Îofie je jejich kuchafika.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - KVùTEN 2004

6. 5. SVâ 8.00 Keramická dílna pro Zv·

12. 5. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

13. 5. SVâ 10.00, 17.00 Kurz drátování

15. 5. SVâ 9.00 Jarní v˘prava

21. 5. SVâ 8.00 Keramická dílna pro Zv·

22. 5. SVâ 9.00 Cyklistick˘ v˘let - Slezská Harta

29. 5. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

31. 5. SVâ 18.00 Koncert Talianky

První kvûten neboli první máj (v‰imli jste si, Ïe druh˘, pát˘, dvanáct˘

nebo tfiicát˘ máj se nefiíká?) je den sváteãní. Pozná se to snadno - ne-

musíme jít do ‰koly ani do práce - letos tuplem, 1. 5. vychází totiÏ na

sobotu. Co se ale v tento den vlastnû slaví? Do roku 1989 to byl pfie-

dev‰ím Svátek práce, komunistickou diktaturou zkompromitovan˘,

a proto opovrhovan˘ a dnes horko tûÏko rehabilitovan˘, stejnû jako ne-

dávn˘ Mezinárodní den Ïen. Od leto‰ního roku pak zcela novû vstup

âeské republiky do Evropské unie (ani ten ov‰em nebude slaven v‰e-

mi stejnû radostnû). A koneãnû je tu poslední dÛvod, proã první máj 

oslavit. Je vlastnû nespraved-

livé uvádût ho aÏ nakonec,

protoÏe tu byl první. „Byl
pozdní veãer, první máj, / ve-
ãerní máj byl lásky ãas.“
Pravda, tohle úvodní dvoj-

ver‰í, kolovrátkovû opako-

vané a dokola omílané, vel-

kému rozervanci Máchovi

spí‰ ublíÏilo, ujafimujíc smysl jeho geniálního Máje do mezí sentime-

ntální romantiky. Nicménû sváteãnû pfietíÏenému prvnímu máji dodá-

vá pfiízvisko „lásky ãas“ odpolitizovan˘, a tudíÏ ten nejlid‰tûj‰í rozmûr.

Sotva bychom mohli doufat, Ïe oslava nûãeho tak triviálního vytlaãí

v rámci spoleãenského Ïivota obû politicky podbarvené ceremonie, ale

útûchou budiÏ fakt, Ïe si alespoÀ jako jedinci mÛÏeme vybrat. Nûkdo

si mÛÏe jít, tfieba z nostalgie, s komunisty zamávat rud˘m fáborem do

prvomájového prÛvodu, jin˘ se pokusí Svátek práce naplnit jeho sku-

teãn˘m smyslem, tedy prací (o sobotû to není hfiích). Dal‰í si vychutná

svÛj první ãlensk˘ den v unii, napfiíklad pfiechodem hranic bez pouÏití

pasu nebo koupí nûjakého zdraÏeného v˘robku. Ale i pfiesto se najde

mnoho a mnoho lidí, ktefií se prostû jen pÛjdou líbat pod stromy... ZN

Fejeton

Vstup do EU, Svátek práce nebo lásky ãas?



Dámsk˘ klub
pfii Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

zve v‰echny zájemce
na dvouhodinov˘ kurz

Drátování
13. kvûtna 2004 v 10.00 nebo v 17.00

v keramické dílnû SVâ
lektorka: Anna Ondráãková, ·umperk
s sebou: kamínky, oblázky,

hrníãek (nejlépe neglazovan˘), 50 Kã
pfiihlá‰ky: Eva Kudláková

SVâ, tel.: 554 211 410

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2004

16

Emancipace a matefiství - jde to dohromady?
Dva mûsíce po dosud odmítaném, nic-
ménû obnoveném Mezinárodním dni
Ïen oslavíme jeho analogii - Den matek.
Svátek, kter˘ se tradiãnû slaví dru-
hou májovou nedûli, letos vychází 
na 9. kvûtna.
Zatímco MDÎ má pfiipomínat pfie-

dev‰ím Ïenská práva a úsilí o rov-

nocenné spoleãenské postavení 

obou pohlaví, Den matek oslavuje

Ïenu v její (podle nûkter˘ch nejdÛ-

leÏitûj‰í) matefiské roli. Den Ïen

má v souvislosti s tím charakter

spí‰e bojovn˘, feministicky zabar-

ven˘, zatímco Den matek více

ménû sentimentální. Není bez zají-

mavosti, Ïe symbolem MDÎ se

stal rud˘ karafiát, zatímco Den

matek symbolizuje karafiát bíl˘.

Zje-dnodu‰en˘ antagonistick˘ v˘-

klad my‰lenkové náplnû obou

svátkÛ by je de facto odsuzoval

k nesmifiitelnému soupefiení. Je‰tû

dnes, v dobû relativnû osvíceného

pfiístupu k Ïenské otázce, si nûkte-

fií zpozdilci dokáÏou Ïenu pfiedsta-

vit v˘luãnû buì jako matku, nebo

jako feministku alias muÏatku.

Ostatnû paralelní existence obou

mezinárodních svátkÛ nebyla

v na‰í zemi po dlouhá léta bûÏná -

jako obvykle tomu v‰ak bylo pfie-

dev‰ím z dÛvodÛ politick˘ch.

Podobnû jako Mezinárodní den

Ïen má i Den matek své historické

kofieny. První známky uctívání

matefiství nacházíme jiÏ v pravû-

k˘ch artefaktech (vzpomeÀme 

alespoÀ v˘mluvné tvary Vûsto-

nické venu‰e), svÛj hold mu vzdá-

vali stafií ¤ekové v kultu matky

bohÛ Rhey a neopomenuteln˘ je

také kfiesÈansk˘ kult Panny Marie.

Svátek v dne‰ním slova smyslu se

v‰ak ustálil teprve v 16. století

v Anglii a nesl název Mothering

Sunday neboli Matefiská nedûle.

Slavil se ov‰em jindy neÏ nyní,

je‰tû pfied Velikonocemi. První ná-

vrh na ustanovení Dne matek vy-

slovila Julia Ward Howeová

z USA roku 1872, po ní následo-

vala Anna Reevers Jarvisová a její

dcera, která v roce 1907 zahájila

kampaÀ za statut Dne matek coby

národního svátku. JiÏ za dva roky

se slavil v pûtaãtyfiiceti americ-

k˘ch státech. Oficiálního uznání

dostal Den matek v roce 1914

a k nám se jeho ideje dostaly záhy

po skonãení první svûtové války

prostfiednictvím organizace YM-

CA (Young Men`s Christian

Association = KfiesÈanské sdruÏení

mlad˘ch lidí). My‰lenky se ujaly

rÛzné humanitární, zdravotnické,

katolické, Ïenské a sportovní spol-

ky, vãetnû Sokola, Orla ãi âer-

veného kfiíÏe, a úspû‰nû je ‰ífiily.

Velkou propagátorkou svátku byla

dcera prvního prezidenta Alice

Masaryková.

Tradice ãesk˘ch oslav Dne matek

zapoãala roku 1923, ov‰em 

v 50. letech byla pfieru‰ena a na-

hrazena o mnoho „pokrokovûj-

‰ím“ Mezinárodním dnem Ïen

(samozfiejmû v pfiíslu‰né ideolo-

gické dezinterpretaci). Teprve po

revoluci v listopadu 1989 nastala

pfiíhodná doba pro renesanci 

oslav matefiství. O obnovení tradi-

ce se zasadila organizace 

YWCA (Young Women`s Chris-

tian Association) v roce 1992.

Naopak MDÎ byl vzhledem ke

své ideologické pokfiivenosti zru-

‰en a dlouhá léta se z totalitní slup-

ky oãi‰Èoval. Obnoven byl teprve

letos. Oba svátky tak po dlouh˘ch

letech mohou znovu existovat

vedle sebe. KaÏd˘ z nich má své

zastánce i odpÛrce. Jedni halasí, Ïe

MDÎ je komunistick˘ pfieÏitek,

druzí argumentují tím, Ïe Dne ma-

tek a kultu matefiství zneuÏili

k propagandû nacisté za druhé

svûtové války. KaÏdá politizace

zkrátka pfiiná‰í jen krátkodob˘ 

úãinek a negativní konotace aÏ do

tfietího pokolení. Hodnoty jako

Ïenskost a matefiství jsou ov‰em

trvalé. ZN
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pátek 30. dubna 19.30

Ruská archa
Historická epopej (Rusko/SNR 2002)

2000 hercÛ, 300 let ruské historie, 33 místností ErmitáÏe, 3 Ïivé or-

chestry, 1 nepfieru‰ovan˘ zábûr. Jedin˘m zábûrem do jedineãné histo-

rie Ruska. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 1. kvûtna 19.30

Jak básníci neztrácejí nadûji
Komedie (âR 2003)

Básníci Du‰ana Kleina a Ladislava Pecháãka - trochu zestárli, ale zÛ-

stal jim smysl pro humor, sny a na‰tûstí i dÛvod k Ïivotu. Po smrti ma-

minky se ·tûpán musí rozhodnout, jak naloÏí se sv˘m Ïivotem. Pracuje

jako lékafi záchranky, jeho vztah s Ute zev‰ednûl a ke v‰emu se k nû-

mu nastûhuje Kendy, kter˘ se právû rozvádí. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 7. kvûtna 19.30

Edi
Drama (Polsko 2004)

Citliv˘ pfiíbûh o Edim - sbûraãi kovového ‰rotu a knih. Pro svou se-

ãtûlost a neatraktivitu je jednoho dne vybrán drsn˘mi mafiánsk˘mi

bratry, aby douãoval jejich sestru, kterou po smrti rodiãÛ vychová-

vají. Za nûkolik mûsícÛ v‰ak sestra otûhotní a podezfiení padá na

Ediho ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 8. kvûtna 19.30

Velká ryba
Drama (USA 2003)

Edward Bloom je vá‰niv˘m vypravûãem neuvûfiiteln˘ch historek

z mládí, kter˘mi se mu dafií okouzlit v‰echny kromû svého syna.

KdyÏ Edward onemocní, musí si k nûmu jeho syn znovu najít cestu.

V hlavní roli: Ewan McGregor. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 14. kvûtna 19.30

Fricassé
Anekdota (âR 2002)

Krátk˘ film o jídle, je‰itnosti a o tom, co se mÛÏe stát, kdyÏ musí mít

opravdov˘ gurmán poslední slovo za kaÏdou cenu. Pilotní snímek

chystaného cyklu Aperitivy.

Kámo‰
Komedie (Norsko 2003)

Film o dvojici poveden˘ch pfiátel, ktefií mají jedin˘ cíl - pofiádnû se ba-

vit. Nûkteré ze sv˘ch akcí si nahrávají na video. Nahrávky se jednou

náhodou dostanou do rukou fieditele televize a ten obûma mladíkÛm

nabídne, aby vytvofiili vlastní televizní pofiad. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 15. kvûtna 19.30

Poslední samuraj
DobrodruÏn˘ - historick˘ (USA 2003)

Tváfií v tváfi nepfiíteli v sobû objevil srdce a du‰i bojovníka. Americk˘

kapitán Algren je unesen samuraji a zcela propadne obdivu k jejich tra-

dicím a zpÛsobu Ïivota. V hlavní roli: Tom Cruise. Pfiístupn˘ od 12 let

!! Od zaãátku bfiezna je promítání v nedûli zru‰eno !!
! V pátek promítáme od 19.30 !

a Filmového klubu

Do kina pfiicházejí Edi a Buddy
Filmov˘ klub uÏ nabídl r˘mafiovskému divákovi moÏnost poznat rus-

kou, maìarskou, rakouskou, islandskou, irskou nebo slovinskou kine-

matografii, teì nabízí to nejlep‰í z polské a norské filmové kuchynû.

V pátek 7. kvûtna se pfiedstaví Edi (2004) Piotra Trzaskalského, o t˘-

den pozdûji Buddy (v ãeské verzi Kámo‰, 2002) Mortena Tylduma.

V obou pfiípadech jde o celoveãerní debuty mlad˘ch autorÛ se zku‰e-

ností z televizní tvorby, ktefií hned napoprvé vytvofiili skvostná filmo-

vá díla a sklízejí s nimi úspûchy na svûtov˘ch festivalech.

Edi je bezdomovec. Cel˘ jeho svût pfiedstavuje vozík na ‰rot, nuzn˘

pfiíbytek bez elektfiiny, slaboduch˘ Jureczek, o nûjÏ se stará, krãma,

v níÏ spoleãnû utrácejí své drobné v˘dûlky, a stará lednice - plná

knih. Edi je na bezdomovce neobyãejnû vzdûlan˘ ãlovûk. Po nocích

ãte Shakespeara, ale na Ïivot má racionální pohled. Jeho Ïivotní filo-

zofie je jednoduchá - Ïít pfiítomn˘ch okamÏikem, nehrabat se v mi-

nulosti a nemyslet na budoucnost. Jednou mu ale do cesty vstoupí

dvojice mafiánsk˘ch bratrÛ s nabídkou, aby douãoval jejich sedm-

náctiletou sestru. Ediho si vybrali, nejen proto, Ïe je tak seãtûl˘, ale

také pro jeho vnûj‰í nepfiitaÏlivost. Sestra je totiÏ v rozpuku a její

gangster‰tí sourozenci dbají na její nevinnost.

Za pár mûsícÛ v‰ak vyjde najevo, Ïe je Ïádoucí sestfiiãka v jiném sta-

vu. V okolí se sice motá mnohem pravdûpodobnûj‰í strÛjce její hanby,

nicménû mafiáni (o nichÏ se pfiece ví, Ïe jim to moc nemyslí) uvûfií

dívãinû verzi o znásilnûní a za potenciálního otce oznaãí Ediho. Edi se

náhle dostane do zcela nové role, která zmûní cel˘ jeho Ïivot. Za trest

zmrzaãen a s nemluvnûtem v náruãí se odstûhuje na venkov a tam 

udûlá osudovou chybu - zaãne myslet na budoucnost.

Poetick˘ a souãasnû velmi syrov˘ pfiíbûh nás vtahuje do svûta zpoãát-

ku ponurého a bezcitného (svûta velkomûsta), posléze v‰ak harmonic-

kého a klidného (svûta venkova). Tento prostorov˘ kontrast je parale-

lou hluboké promûny v Ïivotû hlavní postavy i ve smûfiování celého

vyprávûní. Právû v tomto kontrastu je implicitnû vyjádfieno mnohem

víc, neÏ by bylo moÏno fiíct slovy. Ostatnû slovy je zde fieãeno jen má-

lo. Ani Edi toho moc nenamluví. I pfiesto nám dovolí proniknout do

hlubin své du‰e a poznat, Ïe pod uboh˘m povrchem, kter˘ jsme zvy-

klí s odporem pfiehlíÏet, se mohou skr˘vat neobyãejné kvality.

Hrdinou norského snímku Kámo‰, je mladík Kristoffer. Îije v bytû na

pfiedmûstí Oslo spoleãnû se dvûma pfiáteli, Geirem a Stigem Inge, a Ïi-

ví se jako lepiã plakátÛ. SvÛj bezstarostn˘ Ïivot si zpestfiuje recesis-

tick˘mi kousky, které natáãí na videokameru. V‰e by ‰lo poklidnû dál,

kdyby se nestaly dvû

v˘znamné události.

Nejdfiív ho opustí pfií-

telkynû Elisabeth. To je

samozfiejmû pohroma.

A pak jej osloví tele-

vizní producent, kter˘

náhodou na‰el

Kristofferovy videode-

níky, a nabídne mu

vlastní pofiad. Z outsidera se pfies noc stává hvûzda. Popularita je

ov‰em o‰emetná záleÏitost. ·oubyznys postupnû okrádá Kristoffera

nejen o soukromí, ale také o pfiátele, ktefií nejsou tolik nad‰ení z toho,

Ïe jsou terãem zábavy televizních divákÛ. A pfii v‰em smyslu pro hu-

mor - o nûkter˘ch vûcech se prostû neÏertuje.

Divácky úspû‰n˘ film, pfiirozenû vtipn˘, neokázal˘ a velmi uvûfiitel-

n˘, variující klasická témata pfiátelství, slávy, rozchodÛ a jin˘ch prÛ‰-

vihÛ, osloví patrnû hlavnû mladé obecenstvo. Má v sobû nûco z nená-

roãné komerãní zábavy i z umûleckého poãinu, jemuÏ nechybí hloub-

ka my‰lenky. V ãesk˘ch pomûrech b˘vá pfiirovnáván k SamotáfiÛm ãi

k Návratu idiota, nicménû na druhé nadechnutí se dodává, Ïe je

o mnoho povedenûj‰í.

Kámo‰ jde do kin doprovázen˘ ãtrnáctiminutov˘m „aperitivem“

Fricassé reÏiséra Martina Krejãího, kter˘ do hlavních rolí své gur-

mánské etudy obsadil slovenské herce Martina Hubu a Stano

Danãiaka. Slovo „fricassé“ oznaãuje urãit˘ zpÛsob pfiípravy pokrmÛ,

ve francouz‰tinû v‰ak totéÏ slovo znamená také „promarnûn˘“. NuÏe,

nechejme se pfiekvapit. ZN
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Po sovineckém zámeckém hejt-

manu Jáchymu Pivcovi z Hradãan

a Klim‰tejna, jenÏ se svou ‰le-

chtickou hodností, nikoli v‰ak pe-

nûzi, mohl svému pánu rovnat

a o nûmÏ jsme se dfiíve zmínili,

nastoupil je‰tû za Vavfiince Edera

dal‰í drobn˘ moravsk˘ ‰lechtic

Jan Mala‰ka z Rejdlichu a na

Sukolomi. JiÏ na poãátku devade-

sát˘ch let v‰ak ode‰el. Za

Kobylky pak zastávali dÛleÏitou

funkci jiÏ neurození úfiedníci

·Èastn˘ Starosedsk˘ a Nûmec

·tûpán Preyer, kter˘ byl autorem

prvého nûmeckého urbáfie panství

v roce 1609. Na rozdíl od nûmec-

k˘ch EderÛ se za ãeského

Kobylky zaãala vést jistá ãást ad-

ministrativy nûmecky, coÏ je jen

dÛkazem toho, jak málo tehdy zá-

leÏelo na etnickém pÛvodu pod-

dan˘ch ãesk˘ch králÛ a morav-

sk˘ch markrabat, vulgární aÏ smr-

tící nacionalismus zanefiádil

Evropu aÏ od století devatenácté-

ho. Je‰tû na sklonku kobylkov-

ského Sovince se vrátil do hejt-

manské funkce syn rytífie

Mala‰ky, Jan mlad‰í. Jinak se slo-

Ïení správy nadále nijak neli‰ilo

od byrokracie ederovské. 

Problémem v‰ak pfies stoletou

snahu Kobylkov˘ch pfiedchÛdcÛ

i samotného Kobylky zÛstávaly

nadále nûkteré poustky z uher-

sk˘ch válek (1474). Zdafiilo se

jen koneãnû kolem roku 1609

znovu osadit Lomnici sedmnácti

ãtvrtláníky, ale Mí‰kov nûkde po-

blíÏ RyÏovi‰tû na úpatí Einsie-

delbergu se jiÏ obnovit nezdafiilo

stejnû jako Bradlov u Tûchanova.

Kolonizovalo se v‰ak dál pfiede-

v‰ím jiÏ v sídlech obnoven˘ch

dfiíve a lidé pfiicházeli i do mûste-

ãek aÏ z Nûmecka. Jinou vûcí je

samozfiejmû, Ïe pacholek ryÏo-

vi‰Èského kata byl synem v˘-

znamného tiskafie z Lutherova

Wittenbergu. Nej-vût‰í v˘znam

1618 tradiãnû drÏelo RyÏovi‰tû,

z nûhoÏ se snaÏil Jan Kobylka vy-

tvofiit v˘znamné a skuteãnû mûst-

ské stfiedisko obchodu a fiemesel

se 106 usedl˘mi (tj. usazen˘mi

rodinami), zatímco Sovinec mûl

tehdy jen 26 usedl˘ch a Fr˘dlant

46. Nejedna ves byla vût‰í, napfi.

Tûchanov mûl 30 usedl˘ch, Dolní

Moravice 53 stejnû jako Lomnice,

kde prudce stoupal poãet nov˘ch

sedlákÛ.

Nyní kolonizované vsi jiÏ mûly

men‰í rozlohu poddansk˘ch polí

neÏ star‰í, protoÏe majitel panství

zámûrnû roz‰ifioval plochu, kte-

rou nechal obdûlávat pfiímo ve

vlastní reÏii. Po vzoru vrchnosti

roz‰ifiovali svÛj pozemkov˘ ma-

jetek téÏ dûdiãní rychtáfii, tfieba

sovineck˘ zakoupil od Kuby

Hájíãka zahradu za 26 zlat˘ch

a malo‰táhelsk˘ cel˘ tfiiãtvrtûlá-

nov˘ statek za 256 zl. Majetek

získan˘ svobodn˘mi obyvateli

panství se stával téÏ svobodn˘m.

Prodávaly se i neustále bohatnou-

cí rychty. Vajglovskou získal dvo-

reck˘ Moc Hamp uÏ za 1600 zl.,

pfiestoÏe její cena, kterou zaplatil

Adam Rys Mertovi Weinerovi ro-

ku 1572, byla je‰tû 900 zlat˘ch,

pfiitom hodnota penûz tehdy zÛ-

stávala velmi stabilní.

Také Kobylka se snaÏil

zbavit tûÏkopádné natu-

rální danû a zavést je-

jí finanãní ekviva-

lent. 1599 se doho-

dl na reluici robot

RyÏovi‰Èsk˘ch.

Pfiesto na rozdíl od

b˘valého králov-

ského R˘mafiova

zÛstával Brunzejf

je‰tû viditelnû sídli‰-

tûm poddansk˘m, ale

nespornû utû‰enû bohatl,

ba dokonce od roku 1600 jiÏ

získával právní nauãení

v Olomouci a nadále rostly jeho

cechy. Kobylka pomohl na svût

cechu krejãích (1619), spoleãné-

mu cechu kováfiÛ, zámeãníkÛ

a koláfiÛ ãi stolafiÛ a bednáfiÛ

(1617). Na rozdíl od R˘mafiova

v‰ak zÛstal v Bfiidliãné i RyÏovi‰ti

hlavní osobou správy mûsta pan-

sk˘ rychtáfi, ale vedle nûj pÛsobila

téÏ na jeden rok volená samosprá-

va tvofiená purkmistrem a ‰esti

kon‰ely. Jedin˘m profesionálním

pracovníkem radnice byl mûstsk˘

písafi a vzácnû zároveÀ kantor.

V ãele ostatních obcí stál vÏdy

pansk˘ rychtáfi a volení star‰í

s kon‰ely.

Pokud se t˘ká povinností podda-

n˘ch, bylo jich nemálo a moÏno

fiíci, Ïe za EderÛ do‰lo k jist˘m 

úlevám, zatímco Kobylka ledaco

pfiidal. Nejlep‰í pfiíleÏitostí bylo

potvrzování star‰ích privilegií po

nástupu nového pána. Moravic-

k˘m pfii uvedené pfiíleÏitosti k jiÏ

tak dost ko‰at˘m povinnostem

je‰tû pfiidal k jejich malé radosti

dovûtek o dosud nevyÏadovaném

ofiezávání, sekání a vození klád na

panskou pilu v obci, uloÏil navíc

téÏ úãast na honech, kladení tenat,

lovení ryb v fiece Moravici a ulo-

venou zvûfi nafiídil sedlákÛm od-

váÏet na místo podle pfiíkazu.

V roce 1618 je‰tû pfiidal povinnost

sklízet po jeden den obilí u bruná-

fiovského dvora. Zahradníci mûli

navíc olupovat dfiíví a sekat jej pro

potfieby vrchnosti. Vajglovsk˘m

k reluovan˘m robotám (z lánu

roãnû 48 gr.) je‰tû pfiidal „.jestli by

potfieba byla, aby zase robotovali“.

âástka za reluice se zvedala rov-

nûÏ velmi vytrvale.

Jen v RyÏovi‰ti, jeÏ se mu jinak

cítilo zavázáno, narazil, kdyÏ od

mû‰ÈanÛ zaãal vymáhat roboty.

Vyvolalo to témûfi vzpouru a 1598

‰el za pobufiování pykat BlaÏej

Meissner, patrnû vÛdãí 

osobnost rebelantÛ, do

krutého zámeckého

vûzení, kde za zá-

hadn˘ch okolností

„upadl do nebez-

peãné slabosti

a zemfiel“. Odpor

v‰ak nebyl zbyteã-

n˘, protoÏe Kobyl-

ka následujícího ro-

ku, moÏná téÏ zpyto-

val své svûdomí, osvo-

bodil RyÏovi‰Èany zvlá‰t-

ním privilegiem od robot a ji-

n˘ch povinností za roãní daÀ 

2 zlaté a 4 gro‰e. Jen brunzejf-

sk˘m (ryÏovi‰Èsk˘m) sedlákÛm

zbyla povinnost orat na brunáfiov-

sk˘ch (knûÏpolsk˘ch) polích

a v‰ichni se mûli úãastnit pfiíleÏi-

tostn˘ch stavebních prací na

Sovinci a pansk˘ch dvorech.

Nutno v‰ak upozornit, Ïe zatímco

Hoffmannové na janovickém pan-

ství zvlá‰tû za Ondfieje dali podda-

n˘m moÏnost vyplatit se z ohrom-

ného mnoÏství robot za nepfiíli‰

vysok˘ peníz (reluici), coÏ bylo

pro poddané velmi v˘hodné,

ov‰em na Moravû téÏ ojedinûlé,

sovineck˘ Kobylka naopak rozsah

robot (bez reluice) zvy‰oval.

Abychom si udûlali obrázek

o movitosti prÛmûrného poddané-

ho na panství, pohlédnûme do zá-

vûti sovineckého pÛlláníka (sedlá-

ka vlastnícího pÛl lánu, tj. kolem

11 ha) Pavla Kuchafie. Dûdici ob-

drÏeli „3 krávy, 1 jalovici, 1 svini,

loÏní ‰aty na dvû postele, cínové

náãiní: 2 velké a 4 prostfiední mí-

sy, 4 talífie a 1 velkou a 2 men‰í

konve, 2 mûdûné pánvice, 1 ple-

chovou, otcovy chodûcí ‰aty, 

tj. suknici, poctivice (kalhoty), ka-

bát, ruãnici a 2 kordy“. To Jíra

¤ítka z Tûchanova byl bohat‰í,

zÛstaly po nûm: „pár koní, vÛz,

dvoje brány, 3 háky (orné), pluh, 

4 husy, 6 krav, 1 jalovice, 2 staré

a dvû mladé kozy, 1 svinû, 23 ov-

cí, 16 jehÀat a 43 vãelích úlÛ (!),

pily, 3 klamry (svorky), tesafiská

a pût men‰ích seker, 1 Ïelezn˘

klín, 4 nebozíze, 1 pofiíz, 2 kosy, 

2 o‰krdy (kladiva na kámen), 1 fe-

istl (?), 3 truhly, kotel, almaryje

(skfiíÀ), stolicí i fiezací s kosífiem,

stÛl, almárka, 12 pefiin, dva cho-

dûcí kabáty, et item men‰í kabát, 

8 ‰tuk pfiíze (1 ‰tuka - 6 pfiaden), 

2 truhly plátna, pÛl kopy semence

k setí, kopa pohanky, 12 s˘rÛ, hr-

nec másla, 2 ruãnice, 2 meãe, te-

sák, 3 motyky, o‰tûp, senné vidle,

rejã a kosné kladívko.“

Sely se nadále oves s Ïitem i trocha

p‰enice a jeãmene, pohanka,

hrách, konopí a krmná fiepa. V za-

hradách rostly jablonû a ‰vestky.

Na rozdíl od Janovicka se zde cho-

valo více ovcí na vlnu a ovãí s˘ry,

ale i hodnû skotu, bravu a koní.

Vût‰ina potravin se zkonzumovala

doma nebo padla na dávky pánovi

a církvi. Jen bohat‰í sedláci vozili

na domácí trh, do ciziny odcházelo

jen nûco koní. Sbíhání poddan˘ch

na jiná panství s v˘hodnûj‰ími

podmínkami nebylo za Kobylky

mnoho, prodali jen grunt sbûhlého

Holce Azlara z RyÏovi‰tû. Více zís-

kával Jan Kobylka z vlastního hos-

podafiení (aÏ 10 000 zl. roãnû),

z poddanského bylo ménû (1 700

na daních a 300 z pronájmÛ).

V̆ nos zhruba 12 000 zl. se tak

o mnoho neli‰il od stavu ostatních

‰lechtick˘ch majetkÛ, ba dokonce

nûkdy pfiinesl víc neÏ níÏinná pan-

ství. Roku 1619 bylo sovinecké

zboÏí velikostí, poãtem podda-

n˘ch i v˘nosem prvním, tj. nej-

bohat‰ím ze v‰ech moravsk˘ch 

rytífisk˘ch statkÛ a cenilo 

se na 100 000 zlat˘ch, tj. ve své

dobû na astronomickou cenu.

Celkovou hodnotou se dostalo na

tfietí místo za majetek Eli‰ky

Zoubkové ze Zdûtína a Bernáta

BokÛvky z BokÛvky (Tfieme‰ek,

Ivanovice, Paãlavice). 16. století

a poãátek 17. století byl na celém

R˘mafiovsku dobou velkého rozk-

vûtu, ale tragická válka, vyãerpá-

vající Evropu cel˘ch tfiicet let, po-

zitivní v˘voj dokonale zvrátila

a trvalo léta, neÏ zaãalo docházet

ke konsolidaci. Mgr. Jifií Karel

Úfiedníci, poddaní a kolonisté sovineck˘ch manÏelÛ

Z historie
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

Otevírací doba
Mûstského muzea R˘mafiov

Po: zavfieno,  Út - So: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 
Ne: 13.00 - 16.00

Pfií‰tí v˘stava:
Jaroslav Frydrych - obrazy

VernisáÏ expozice se uskuteãní v úter˘ 4. kvûtna 2004 

v 16.00 v Mûstském muzeu.

Hrad Sovinec zve na akci

Pfiízrak z temné vûÏe
1. a 2. kvûtna

M˘ticko-démonick˘ program pln˘ ohÀov˘ch efektÛ
s netradiãními prohlídkami hradních sklepÛ

Pfiedstaví se:
Nejúspû‰nûj‰í kejklífi v âR Vojta Vrtek

·ermífii Allegros, Remember a MCE
Divadelní soubor Magnet

Katovna Ordál a orientální taneãnice

Rej ãarodûjnic:
Slet ãarodûjnic po oba dny ve 13 hodin

Pití lektvarÛ, peãení hadÛ, ãarování a vû‰tûní z koule
V 16 hodin vyhodnocení a pasování ãarodûjnic
V sobotu od 18 hodin zapálení pekelného ohnû

âarodûjnice mají sníÏené vstupné

Po oba dny celodenní kost˘mov˘ program
v sobotu 9.00 - 21.00, v nedûli 9.00 - 18.00

V sobotu veãer ohÀová show
BliÏ‰í informace na tel.: 777 205 029

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 -17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘),

26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Mûstská knihovna

NezapomeÀte
První kvûtnové úter˘ (4. 5.) v 17.00 se ve spolupráci mûstské kni-

hovny a muzea uskuteãní dal‰í ze zajímav˘ch pfiedná‰ek Mgr.

Jifiího Karla. Tentokrát se zájemci spolu s autorem vypraví na ná-

v‰tûvu Hrádku a na procházku historick˘m areálem mûsta, kde bu-

de pfiiblíÏen prÛbûh stfiedovûké fortifikace. Prohlídka spolu s pfied-

ná‰kou nese název:

Stfiedovûké mûsto a mûstsk˘ hrad

Neustále pokraãuje anketa
Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu

V Mûstské knihovnû v R˘mafiovû se mohou ãtenáfii stále vyjádfiit

v celostátní anketû Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu k tomu, která kníÏ-

ka je pro nû nejzajímavûj‰í, nejãtenûj‰í, zkrátka nej ...

Jak si vybrat svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Nejoblíbenûj‰í knihu lze vybírat podle nerÛznûj‰ích hledisek a kaÏd˘

musí rozhodnout, které je pro nûj nejdÛleÏitûj‰í. MÛÏe to b˘t napfiíklad:

- kniha, která mû nejvíce ovlivnila

- kniha, ke které se ãasto vracím

- kniha, kterou bych doporuãil/a dobr˘m pfiátelÛm

- kniha, která zmûnila mÛj Ïivot

- kniha, na kterou nemohu zapomenout

- kniha, která mne uvedla do jiného svûta

- kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pust˘ ostrov apod.

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00, So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

Freeze Dance jde od vítûzství k vítûzství
Taneãní skupina Stfiediska volného
ãasu Freeze Dance pod vedením
Petry âechové pokraãuje ve své
spanilé jízdû od jednoho úspûchu ke
druhému. Mladé hip-hopové taneãni-
ce zvítûzily v Karviné i o t˘den po-
zdûji v Litovli.
R˘mafiovské hip-hoperky se 

11. dubna úãastnily regionálního

kola taneãní soutûÏe v Karviné,

v nûmÏ získaly první místo v ka-

tegorii Hip hop juniofii.

Postoupily tak na Mistrovství

Moravy 2004, které se konalo

v sobotu 24. dubna v Ostravû

pod zá‰titou âeskomoravské ta-

neãní organizace. V ostravském

semifinále sice na medailové po-

zice nedosáhly, nicménû úãast na

soutûÏi takové úrovnû jiÏ sama

o sobû znamená skvûl˘ úspûch.

Své pohybové nadání i tvrdou

pfiípravy pfii trénincích zúroãily

ãlenky Freeze Dance také v sou-

tûÏi „O erb mûsta Litovle“, která

se uskuteãnila v nedûli 18. dub-

na. V kategorii Hip hop juniofii

získaly R˘mafiovanky opût první

místo. Podle slov trenérky skupi-

ny Petry âechové bylo vítûzství

v konkurenci taneãních formací

z Krnova, Olomouce, Litovle

a dal‰ích mûst pro reprezentant-

ky R˘mafiova velk˘m pfiekvape-

ním, které jim do oãí vehnalo sl-

zy z neãekané radosti.

Redakce pfieje za v‰echny pfiíz-

nivce talentovan˘m taneãnicím

mnoho energie a ‰tûstí v dal‰ích

soutûÏích. JiKo, ZN

Foto: David Komínek
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Cestování jako vá‰eÀ aneb Z Broumova aÏ do Afriky
Témûfi kaÏd˘ vám na otázku, co by

dûlal, kdyby vyhrál velkou sumu

penûz, odpoví, Ïe by cestoval.

Najal by si pohodln˘ vÛz nebo ro-

vnou jachtu a hurá poznávat svût.

Cestování je pro vût‰inu z nás spo-

jeno s urãitou pfiedstavou blahoby-

tu. I proto bûhem dovolen˘ch

smûfiujeme spí‰e do tradiãních pfií-

mofisk˘ch letovisek, do leno‰ivé-

ho bezpeãí jejich pláÏí a hotelo-

v˘ch pokojÛ, a svÛj pojem o ce-

stování naplÀujeme maximálnû

autobusovou projíÏìkou po histo-

rick˘ch památkách. Nicménû fiada

pfiedev‰ím mlad˘ch lidí se s touto

konvenãní pfiedstavou neztotoÏÀu-

je. Automobily, autobusy a letadla

radûji zamûÀují za kola, vlastní

nohy ãi autostop a vyráÏejí do míst

ménû turisticky oblíben˘ch, ba do-

konce obávan˘ch. Více neÏ dobro-

volné roÏnûní na slunci je pfiitahu-

jí vysokohorské v˘‰lapy, dlouhé

túry a nároãné cykloexpedice.

Pfiíkladem cestovatele tohoto typu

je Martin Stiller, student a turistic-

k˘ prÛvodce z Broumova, kter˘

zavítal ve stfiedu 14. dubna do r˘-

mafiovské knihovny. Pfii besedû

vyprávûl o cyklistické v˘pravû do

severoafrického Maroka, kterou u-

skuteãnil spoleãnû s Lenkou Jarou

ze Svatého Pole u Dobfií‰e (s níÏ se

mimochodem seznámil teprve

krátce pfiedtím pfies cestovatelsk˘

inzerát) v létû roku 2001. Expedice

trvala více neÏ dva mûsíce, pfiesnû-

ji 64 dnÛ, a vedla deseti státy -

z ãeského Broumova do marocké-

ho Fésu. Cestovatelé bûhem ní ura-

zili na kolech více neÏ 5 750 km.

Jak jste pfii‰el na nápad uspofiá-
dat cykloexpedici z âech aÏ do
Maroka? Co vás na Maroku pfii-
tahovalo?
JiÏ dfiíve jsme jezdili hodnû na ko-

lech, ale vÏdy krat‰í cesty, maxi-

málnû tûch 1 000 aÏ 2 000 km.

Chtûli jsme tedy jednou udûlat nû-

co vût‰ího, a tak jsme hledali nûja-

k˘ v˘znaãn˘ bod a tím se stal

Gibraltar. No a jak jsme tu trasu

více plánovali, padl návrh zakon-

ãit na‰i cykloexpedici Afrikou, te-

dy blízk˘m Marokem. Na Maroku

nás jistû lákala exotika, úplnû jin˘

svût, svût sucha, muslimÛ atp.

Jak dlouhá byla va‰e trasa a ku-
dy vedla?
Celá cesta byla dlouhá cca 5 750

km a vedla z âR pfies Nûmecko,

Rakousko, Lichten‰tejnsko, ·v˘-

carsko, Francii, dále Pyrenejemi

pfies Andorru do ·panûlska a ná-

slednû centrálním ·panûlskem na

nejzápadnûj‰í bod Evropy mys

Cabo da Roca, nacházející se

v Portugalsku. Odtamtud jsme se

stoãili na jih a vnitrozemím

Portugalska a ·panûlska jsme jeli

aÏ do pfiístavu Algeciras, odkud

jezdí lodû na ãern˘ kontinent.

V Maroku jsme najezdili na ko-

lech asi 500 km a expedici defini-

tivnû podle plánu zakonãili v krá-

lovském mûstû Fés. Cesta zpát-

ky uÏ probíhala stopem, vlakem,

úplnû v˘jimeãnû minimální úse-

ky na kole.

Která ze zemí,
jimiÏ jste pro-
jíÏdûli, je podle
va‰eho názoru
nejlépe uzpÛso-
bená pro cyklo-
turistiku, aÈ uÏ
stavem silnic
a existencí cyk-
lostezek, tak
charakterem
krajiny?
Urãitû nejzají-

mavûj‰í na kolo

je vnitrozemské

· p a n û l s k o .

Silnice zde jsou

perfektní, je tu

minimální pro-

voz, jen to teplo

znepfiíjemÀuje

cyklistÛm Ïivot.

Proto se zde na

kole témûfi ne-

jezdí. Z hlediska

cyklostezek ur-

ãitû vyhrává Rakousko, ale pfii této

cyklocestû jsme se na rakouském

území projeli úplnû minimálnû.

Kolik kilometrÛ jste museli dennû
zdolat? Jak˘ byl vá‰ denní re-
kord?
PrÛmûrnû jsme dennû museli zdo-

lat nûco málo pfies 100 km ãistého,

tj. vãetnû voln˘ch a polovoln˘ch

dní, tzn. Ïe kdyÏ jeden den odpoãí-

váte, druh˘ den to musíte dohnat

a ujet 200 nebo si tu ztrátu rozloÏit

do více dní. Na‰e nejdel‰í trasa mû-

fiila 162 km, jiná 155, dal‰í 152 atp.

Jak dlouho jste se na tak obtíÏ-
nou cestu pfiipravovali, jak fyzic-
ky, tak organizaãnû?
Cestu jsme plánovali pofiádnû pfii-

bliÏnû tfii mûsíce pfied odjezdem.

Nûjaké pfiípravy byly samozfiejmû

ale jiÏ rok dopfiedu. To z hlediska

organizace. Z pohledu fyzické pfií-

pravy nevidím Ïádn˘ rozdíl, pro-

stû sportovní aktivity jako normál-

nû, kdyby se nikam nejelo.

Tak dlouhá cesta na kole zfiejmû
znamená i pro trénovaného ãlo-
vûka velkou fyzickou zátûÏ.
Neodrazilo se to nûjak na va‰em
zdraví?
Na‰tûstí se tato zátûÏ na nás nijak

dlouhodobû neodrazila. âlovûk

byl bûhem cesty samozfiejmû dost

ãasto unaven˘, ale to je normální.

Hlavní je odhodlání jet a pokraão-

vat. Fyzická kondice je aÏ na dru-

hém místû. Zde vyhrává vÛle

a chuÈ jet!

âlovûk, kter˘ cestuje na kole, je
vystaven v‰em rozmarÛm poãasí.
Jak jste se vyrovnávali s mûnícím
se klimatem?
Na na‰í trase se nedá fiíci, Ïe jsme

byli vystaveni v‰em rozmarÛm

poãasí. Dé‰È jsme témûfi nepoznali

a zimu také ne. Ale to vedro - nû-

kdy to bylo aÏ nesnesitelné. Byly

noci, kdy jsme kvÛli horku ne-

mohli usnout. Na na‰í trase se kli-

ma mûnilo pozvolnû, jak jsme se

blíÏili k jihu, proto se dá fiíci, Ïe

jsme mûli ãas aklimatizovat se.

âím v‰ím se musí cykloturista na
takovou cestu vybavit - jak vypa-
dala va‰e v˘stroj?
V̆ stroj byla minimální. Jedny

krátké a jedny dlouhé cyklistické

kalhoty, tfii triãka, jedna bunda, mi-

kina, náhradní kraÈasy a dlouhé

kalhoty pro v‰echny pfiípady - a to

je asi v‰e. Více toho ani není tfieba,

byla by to zbyteãná zátûÏ. Co se t˘-

ãe v˘zbroje, tedy nûjakého náfiadí

atp., vezli jsme s sebou jen to zá-

kladní - kle‰tû, klíãe, ‰roubovák,

centrklíã atd. Nechybûly samozfiej-

mû náhradní dráty, brzdová lanka,

du‰e a také jeden náhradní plá‰È.

Cesta byla nejspí‰ nároãná i fi-
nanãnû. Kdo vás podporoval?
Finanãnû jsme se museli dopfiedu

zabezpeãit sami. SnaÏili jsme se

náklady sníÏit na minimum. Spali

jsme volnû v pfiírodû, jídlo naku-

povali v levn˘ch supermarketech

atp. NeÏili jsme tedy nijak kom-

fortnû, ale kdo cestuje, tak ví, Ïe to

není nic stra‰ného.

ZaÏili jste cestou mnoho zajíma-
vého, vidûli fiadu vyhlá‰en˘ch tu-
ristick˘ch atrakcí a potkali spou-
stu lidí. Na kterou ze sv˘ch zastá-
vek vzpomínáte nejradûji?
Ajéje, to je tûÏká otázka. V kaÏdém

státû bylo nûco, tûÏko fiíci, co se

nám líbilo nejvíce. Pokusím se to

vzít z více hledisek. Asi nejkrásnûj-

‰í architektonickou památkou byl

chrám Palais Idéal poblíÏ francouz-

ského Lyonu, krásná to stavba

z pfielomu 19. a 20. století, postave-

ná podle vzoru aztéck˘ch chrámÛ.

Z hlediska pfiírody se nám moc lí-

bilo na mysu Roca nebo ve skalním

mûstû La Ciudad Encantada ve

·panûlsku. No a z hlediska nejpÛ-

sobivûj‰ího a nejzábavnûj‰ího zá-

Ïitku urãitû vyhrává nûkolikahodi-

nové handlování v obchodû s ko-

berci v marockém Tetouanu.
Fota: archiv M. Stiller

Foto: Lenka Îmolíková
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Jak jste se s místními lidmi doro-
zumívali?
Vût‰inou jsme se snaÏili mluvit

anglicky nebo nûmecky, kdyÏ to

ne‰lo, zkou‰eli jsme na‰i úplnû

chabou ‰panûl‰tinu, která vût‰i-

nou nepomohla, a tak jsme muse-

li pouÏít ruce a nohy. Jednoduch˘

a velmi úãinn˘ to nástroj komu-

nikace.

Cesta byla plná i rÛzn˘ch nesná-

zí, defektÛ a komplikací.
Pfiihodila se vám cestou nûjaká
skuteãná katastrofa?
Tak to asi ne. Defekty a problémy

s koly byly, to jo, ale urãitû ne ka-

tastrofické. Spí‰e veliké zdravotní

problémy v podobû prÛjmu,

mdlob, bolestí hlavy, kfieãí a hore-

ãek velmi nabouraly ná‰ program

v Maroku. Ale po nûjaké dobû

jsme se z toho vykfiesali. Ov‰em

nepfiál bych to nikomu zaÏít.

Co vám zpÛsobilo tyto potíÏe -

místní jídlo?
Tak tuto otázku se nám nepodafiilo

nikdy rozfie‰it. Vodu jsme pili jen

balenou, jídlo se snaÏili jíst tepel-

nû upravené a ani s hygienou jsme

nijak nezaostávali. Doteì opravdu

nevíme, snad to pfii‰lo vzduchem,

prostû tûÏko fiíci.

Pfii besedû jste fiekl, Ïe s va‰í kole-
gyní Lenkou, s níÏ jste cestu do
Maroka absolvoval, jste se sezná-
mil pfies inzerát. Není to trochu
odvaha vydat se tak daleko s nû-
k˘m témûfi neznám˘m?
Jojo, pfiesnû tak, opravdu jsme se

seznámili pfies cykloinzerát. Byl to

risk a vy‰lo to. V‰ak se fiíká, Ïe

risk je zisk, a nebo ztráta. Já jsem

pevnû vûfiil v to první. Ale i s ne-

zdarem jsem samozfiejmû poãítal.

Máte nûjakou dobrou radu pro ty,
ktefií by se chtûli vydat na podob-
nou expedici?
Ano, to bych mûl. Pokud pojedete

podobn˘m smûrem jako my, ne-

jezdûte v létû. Ty horka jsou fakt

nepfiedstaviteln˘! A pro ty, ktefií se

chystají nûkam jinam, tûm bych

doporuãil, aÈ zkusí nabrat co nejví-

ce zku‰eností a rad od jin˘ch. Jak

se fiíká „kaÏdá rada dobrá“, zde to

platí dvojnásob!

Vedle studia pracujete pro cestov-
ní kanceláfi jako prÛvodce pfii
sportovnû zamûfien˘ch zájezdech
do Alp, na Island atd. Cestování
je tedy v˘znamnou souãástí va‰e-
ho Ïivota. Plánujete nûjakou po-
dobnou v˘pravu, jako byla tato
do Maroka?
Pfiesnû tak, cestování je smyslem

mého Ïivota uÏ asi od maliãka.

Na‰i mû nûjak k tomu navedli, dá-

le to urãitû podpofiil skauting a od

té doby mû pfiíroda, hory a daleké

krajiny prostû nepustily.

V hlavû nûkolik velk˘ch cest

mám, ale zatím chybí nejvíce ãas.

Urãitû se ale v pfií‰tích letech vy-

dám na pfiejezd Austrálie ze zápa-

du na v˘chod nebo otoãím fiídítka

svého kola z Broumova ne smû-

rem jihozápad, tedy do Afriky, ale

na jihov˘chod, tedy do Asie. 

No uvidíme, sám je‰tû nevím.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Osadní v˘bory informují

Do Evropské unie po ãisté cestû
Pod zá‰titou obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko se uskuteãní v sobotu 1. kvûtna 

úklid silnice a pfiilehlého okolí z R˘mafiova

do Stránského. „Bylo by v˘borné, kdyby se
dostavil co nejvût‰í poãet ochotn˘ch lidí, kte-
r˘m nevzhlednû vypadající okolí není lhostej-
né a taky se nebojí pfiiloÏit ruku k dílu,“ fiekl

fieditel spoleãnosti Sovinecko Petr Schäfer

a dodal, Ïe ti, kdo se rozhodnou pomoci, se

sejdou v 10.00 hodin v parãíku pfied kostelem

ve Stránském. Urãitû nebudou litovat.

Nebude nouze o legraci, ale také o zaslouÏe-

nou odmûnu. „Odpoledne se v‰ichni, kdo se
budou podílet na zvelebení okolí, sejdou u tá-
boráku, kde nejenÏe obdrÏí malé obãerstvení
zdarma, ale také jim pro dobrou náladu za-
hraje Keltgrass Band. Uspofiádáme velk˘ tur-
naj v kuliãkiádû o ceny a zájemci o projíÏìky

na koních také nepfiijdou zkrátka,“ doplnil

Petr Schäfer a podotkl, Ïe ti, kdo nesou podíl

na zneãi‰tûní okolí u silnice ve smûru

R˘mafiov - Stránské, by své chování mûli pfie-

hodnotit a zamyslet se nad tím, kam patfií od-

padky. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se od-

polední program pfiesune do prostor na statku

u BeránkÛ ve Stránském. Organizátofii zvou

v‰echny místní i pfiespolní. JiKo

Nejstar‰í obãan mûsta R˘mafiova oslavil osmadevadesát
„Pan uãitel Nûmec“, tak jej znají
mnozí, ktefií se s ním setkali u tabu-
le na základní ‰kole. A mnozí, které
uãil, se jeho leto‰ního jubilea jiÏ ne-

doÏili. Ano, pan uãitel Jaroslav
Nûmec oslavil 12. dubna úctyhod-
n˘ch 98 let.
Dlouholet˘ fotograf, pfiírodovû-

dec, badatel a pfiedev‰ím neoby-

ãejnû skromn˘ ãlovûk, kter˘ za-

svûtil svÛj Ïivot mnohostrann˘m

zájmÛm, pfiedev‰ím pak fotografii

v nejrÛznûj‰ích podobách. Îivot

Jaroslava Nûmce je velmi bohat˘

a pestr˘. VzpomeÀme jen, Ïe byl

jeden z prvních, kdo stáli u zrodu

ãeského ‰kolství v R˘mafiovû, byl

zakladatelem první mû‰Èanské

‰koly a od poãátku byl jejím fiedi-

telem. Do dÛchodu ode‰el v roce

1968 a v roce 1991 byl jmenován

ZaslouÏil˘m obãanem mûsta

R˘mafiova. V odborn˘ch kruzích

je znám téÏ pátráním po osudech

v˘znamného jesenického botani-

ka Kolenatiho (1813 - 1864)

a Karla Schinzela (1886 - 1951),

vynálezce první komerãnû vyuÏi-

telné barevné fotografie.

Pfies svÛj vysok˘ vûk opl˘vá

moudrostí a jeho pamûtnické vy-

právûní nemá konce. Jak sám fie-

kl, dopsal pûtatfiicátou stranu

sv˘ch pamûtí, a pokud mu síly

dovolí, bude psát dál.

K tomu, aby mu síly staãily, aby

se ve zdraví doÏil „stovky“, mu

pfii‰li blahopfiát starosta mûsta

Ing. Petr Klouda, pfiedsedkynû

kulturní komise paní BoÏena

Filipová a dlouholet˘ pfiítel

a znalec historie zdej‰ího kraje

Mgr. Jifií Karel.

Také na‰e redakce se pfiipojuje

s pfiáním pevného zdraví, du‰ev-

ní svûÏesti a optimismu. JiKo

„Fotografie vnitfinû obohacuje
mÛj Ïivot natolik, Ïe se stala
krásnou nutností, bez níÏ se jiÏ
nemohu obejít. Dává mi nov˘,
‰ir‰í a také hlub‰í pohled.
Vnímám daleko intenzivnûji a pl-
nûji, mám z kaÏdé vûci, jevu,
vztahu silnûj‰í záÏitek.“

(Jaroslav Nûmec)
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Úsmûvnû

Záchranná akce
Ten kluk je jako z hadích ocáskÛ, fiíkali

o nûm. A byl. Kde se co dûlo a dûje, tam je

PéÈa. Úrazy, tedy malé nehody, odfieniny, to

uÏ nebere v úvahu. Taková „silniãní vyráÏ-

ka“ se o‰etfií a jde se dál. Nedávno se obje-

vil ve dvefiích pfiedsínû a hlásil: „Jde se ‰ít!“

Tím mínil svou rozbitou bradu, ne ko‰ili. Na

chirurgii uÏ ho znají a mají ho sv˘m zpÛso-

bem rádi. Je to stál˘ zákazník.

Jarní sluníãko láká dûti ven, v‰ak to známe

v‰ichni. A tak se s nov˘mi silami vrhá i ná‰

PéÈa do nov˘ch her. Na hfii‰ti, u zahrádky, na

louãce, u lesíka. U lesíka? Ano? Tam z toho

je‰tû neolistûného stromu bude urãitû krásnû

vidût!

My‰lenka - ãin! Leze bystfie a sviÏnû jako

vevefiiãka, jako mal˘ drevokocúr. UÏ je na

vrcholku, vûtve plné mízy se lehce kymáce-

jí. To je krásn˘ rozhled! Vtom ale pohlédl

dolÛ. Hrozná a nebezpeãná hloubka. I ty vût-

ve jsou nûjak dál od sebe, asi na nû nedo-

sáhnu. Urãitû na nû nedosáhnu! „Klucí!

Klucí! Pomóc! Mamí!“ V‰ichni se sbíhají,

hlavnû klid. UklidÀují vystra‰eného horolez-

ce, aÈ se pevnû drÏí, pfiiná‰ejí dlouhatánsk˘

Ïebfiík a ‰tíhl˘ mladík ze sousedství leze

a leze a udílí rady. Podafiilo se! PéÈa se drÏí

svého zachránce kolem krku. Je viditelnû

‰Èastn˘ a je‰tû ‰Èastnûj‰í je maminka horo-

lezce, vlastnû stromolezce.

KdyÏ se nohy obou dotknou zemû, neví,

jestli má PeÈku obejmout nebo mu naplácat.

Zvítûzilo to první. Jinak si v prÛbûhu zá-

chranné akce pfiedstavovala hasiãe, jak pfii-

jíÏdûjí s v˘suvn˘m Ïebfiíkem, napínají

plachty nad zem, prostû byl to hororov˘

scénáfi.

PéÈa si jistû brzo zase nûco vymyslí. Bude to

urãitû originální. Napí‰u vám o tom. Si

Studentsk˘ klub

- -  -   Pozor! Znovu pfiipomínáme . . .   -  -  -

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

V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ bez ohle-

du na vûk, spoleãenské postavení, náboÏen-

ské vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ

potrvá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiís-

pûvky bez rozdílu vyhodnoceny odborníky

na slovo vzat˘mi. V záfií bude pro autory

tûch nejlep‰ích uspofiádán literární veãer

spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰ením a ocenû-

ním vítûzÛ. SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû

ani teritoriálnû vymezena (hranice r˘mafiov-

ského regionu nejsou zavazující). Zasílejte

nám své básnû, povídky, fejetony i v˘tvarné

poãiny, ty nejzajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû

otiskovat. KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m

jménem a kontaktem.

Vladislava Kukli‰ová
Jak se ne-stát sluhou vlastního dítûte

Stala jsem se matkou. První t˘den

proÏívám hezké chvilky.

Miminko se pfiihlásilo o svÛj prv-

ní pfiídûl.

Nastává chvíle.

Právû o Ïivotû rozhoduje nûco, co

neumí mluvit, ale plnû ovládá vá‰

Ïivot.

Netvrdím, Ïe jeho chuÈ k jídlu je

nakaÏlivá. Zkuste pfiisát k sobû

nûco bezzubého, co se opravdu,

ale opravdu nechce pustit.

Kolotoã zopakujte nûkolikrát den-

nû a prodluÏte na celou noc. Právû

jste poznali stav beztíÏe a hlubo-

kého bezvûdomí. V takov˘ch

chvílích nevíte, jak se jmenujete

a kter˘ je den.

Ráno, je vÛbec ráno? Vstávám

pomalu do nového dne.

Nenávidím zpûv ptákÛ a venku

svítí slunce.

Vypadám jak po pfievratu.

Nejenom já, byt je v dezolátním

stavu, pln˘ plínek, mastiãek.

VÛnû, rozhodnû to není parfém za

nûkolik stovek.

MÛj mal˘ savec si opût Ïádá svo-

ji ãtyfiicetiminutovou dávku.

Poãítám do deseti.

„Klid, maminka pfiijde, zobne si

jenom nûco k jídlu.“

Miminka mají „slab˘“ hlásek.

Oz˘vá‰ se. Slabé slovo, plíce má‰

pofiádné. Pravda, jíst nemu-

sím, abych ti nepfiibra-

la. Zuby si také ne-

musím ãistit a ãesat se je

nepodstatná ãinnost. Stejnû

vypadám jako yetti.

„Mámo, záchod

- na co? Pfiece

jsi koupila noã-

ník na hor‰í ãa-

sy.“ Ty právû

nastaly.

„Uvûdom si,

prosím tû, jsi

mÛj majetek.

Dûlám si s tebou,

jenom co uznám za

vhodné, a nemíním to

mûnit dal‰ích 30 nebo

50 let.“

Zmûní se to? Smutnû

konstatuji, Ïe nikoliv.

MÛj krásn˘ balíãek mû

potfiebuje, ãi spí‰e jeho zadní ãást?

Jsem matka nerozhodná, nevím,

která plínka je pro tvÛj zadeãek nej-

lep‰í a proã jsou v‰echna miminka

bájeãnû voÀavá. Dûlá to snad ta

koupelová pûna? Proboha, bublin-

ky dokáÏí hodnû, ale ne

uvést tvÛj zadeãek do

absolutní ãistoty.

Jsem na pokraji ner-

vového zhroucení.

Paní doktorka ozna-

muje: „Maminko,

v‰echno není vhodné

pro va‰eho drobeãka.“

A co dermatologicky

testováno?

Pfieãetla jsem

spoustu kníÏek,

poradím si snad se

v‰ím. Ka‰líãek, tep-

lota, bezesné noci.

Jdou na mû mdloby.

Postupem ãasu se

z nás stávají soupefii,

kaÏd˘ stojíme na jiné

stranû barikády. ZáleÏí

pfiedev‰ím na síle hlasu.

Musím uznat, Ïe Lucie

Bílá má slab‰í jeãák.

„Klásné miminko.“ Sousedka se

snaÏí pohladit tvou milou tváfiiã-

ku.

Má‰ pro ni pfiichystané pfiekvape-

ní. Pst, dokonalá zbraÀ. První

zoubek, je‰tû o nûm neví.

„Nesná‰ím cizí pracky na svojí

krásné tváfiiãce. A co hygiena, ba-

bo? Opravdu není vhodné se mû

dot˘kat. Mám novou zbraÀ!“

Nechápe‰, proã se paní, která tû

obdivuje, kácí na zem. Tvoje my-

sl je soustfiedûná, alespoÀ se na

konci Ïivota sveze sanitkou.

Urazili jsme spolu dlouhou cestu.

Vrtí‰ hlavou nad hromadami pol-

‰táfiÛ kolem rohu skfiíní? Proã se

táta nemÛÏe dostat z koupelny,

kdyÏ se ti ten klíã moc líbil? Proã

pan doktor nesouhlasí s tvojí u‰ní

fazolovou ozdobou? Proã mamin-

ka nemá pochopení pro tvé pfie-

rovnávání zboÏí v obchodû? Proã

panenky po tvém zásahu nemají

hlavy?

MÛj recept na ‰Èastné dûtství -

plácnout sebou na zem, zufiivû ko-

pat a jeãet.

Tak kdo je pánem v na‰í rodinû?

Jste na správné cestû k odhalení

vítûze?

Stále si myslíte, Ïe máte doma

sladkého drobeãka?
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Z okolních obcí a mûst

Muzikant tûlem i du‰í Se stolním tenisem to myslí na
Základní ‰kole v Bfiidliãné váÏnû

Záchrana mláìat kosa ãerného (Turdus merula)

Celkovû jiÏ pát˘ turnaj ve stolním

tenise uspofiádal pedagog této

‰koly Mgr. Antonín Zaìa Zavadil

pro Ïáky a Ïákynû na 2. stupni.

Turnaj „O velikonoãního zajíãka“

mûl velk˘ ohlas a celkovû se ho

zúãastnilo 28 ÏákÛ. Pfiekvapením

turnaje bylo vítûzství Ïáka

Gregovského, kter˘ cel˘ turnaj

vyhrál. Je vidût, Ïe nestor stolního

tenisu Zavadil to vzal za správn˘

konec. R. Mûfiínsk˘

Ve ãtvrtek 15. dubna pfiinesli Ïá-

ci Základní ‰koly v Bfiidliãné

Luká‰ Komínek a Jaroslav

Benko spadlé hnízdo kosa ãer-

ného i s pûti mláìaty. Na‰li jej

pfied sv˘m domem na zemi, kde

zfiejmû upadlo z nûkterého blíz-

kého stromu. Mláìata byla ku-

podivu v pofiádku, tak jsme se

rozhodli umístit hnízdo zpût na

nûkter˘ ze stromÛ. NejdÛle-

Ïitûj‰í bylo urãit strom, kde se

pÛvodnû hnízdo nacházelo. To

nám nakonec prozradila samice,

která na jednom stromû sedûla

a zfiejmû hledala své ratolesti.

Hnízdo jsme tam umístili a klu-

ci dostali za úkol pozorovat, zda

rodiãe opût na hnízdo létají a kr-

mí svá mláìata. Na druh˘ den

jsme zjistili, Ïe v hnízdû bylo

je‰tû jedno mládû, kterého se 

ujala AneÏka Gazárková ze sou-

sedního domu. Mládû krmila

vlastnoruãnû nasbíran˘mi ÏíÏa-

lami. Asi za pût dní uÏ byla

v‰echna mláìata pfiipravena 

opustit svÛj domov a nyní jsou

jiÏ samostatná. A tak díky klu-

kÛm a jedné sleãnû byly zachrá-

nûny Ïivoty pûti ptáãkÛ, ktefií

jsou navíc uÏiteãní a bez jejichÏ

zpûvu si nedokáÏeme pfiedstavit

pfiicházející jaro.

Zajímavost z ornitologie: V úte-

r˘ 20. dubna pfiiletûli do

Bfiidliãné ãápi bílí (Ciconia ci-

conia) na své jiÏ nûkolikaleté

hnízdo. Je to zfiejmû jeden z nej-

pozdnûj‰ích pfiíletÛ v na‰í re-

publice, protoÏe podle ornitolo-

gick˘ch pozorování jsou jiÏ 

ostatní ãápi dávno na sv˘ch

hnízdech. Miroslav Glacner

V˘stava dûtsk˘ch prací nad jiné

V nedávn˘ch dnech oslavil nej-

star‰í kapelník ‰iro‰irého regio-

nu pan Talián své narozeniny.

Bez jak˘chkoliv okázalostí, jen

v kruhu sv˘ch muzikantÛ, zavr-

‰il tento neúnavn˘ pán, muzi-

kant, jak˘ch je v na‰í oblasti vel-

mi málo, dal‰í rok svého plodné-

ho muzikantského Ïivota nad 

onûch osmdesát let.

Kapelníkovi dechové hudby

Talianka je moÏné jen a jen pfiát

mnoho dal‰ích rokÛ ve zdraví,

aÈ svojí taktovkou je‰tû mnohá

léta diriguje hudbu, bez které by

nemohl Ïít. Toto v‰e mu za mno-

hé muzikanty na‰eho regionu

pfieje Radoslav Mûfiínsk˘

V̆ stavka dûtsk˘ch prací na Základní ‰kole v Bfiidliãné ukázala

schopnost, ‰ikovnost a nesmírnû obûtavou práci dûtí i jejich uãitelek,

které se sv˘m mal˘m svûfiencÛm vûnují s takovou láskou, Ïe si za-

slouÏí podûkování a pochvalu. Kdo tuto malou v˘stavku na 1. stupni

‰koly nav‰tívil, nelitoval. Je aÏ neuvûfiitelné, kolik nápadÛ a fantazie

vnuknou uãitelky sv˘m svûfiencÛm, ktefií pak vytváfiejí díla hodná

skuteãného uznání. Je vidût, Ïe i nové vedení ‰koly podporuje po

v‰ech stránkách své podfiízené, ktefií své svûfience vedou k opravdo-

vému cítûní a poznávání v‰eho pûkného. V̆ stavkou jsem byl nad‰en

- vám vdûãn˘ Radoslav Mûfiínsk˘

Fota: R. Mûfiínsk˘
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Proã nechci ve funkci stávajícího starostu?
Tûch dÛvodÛ je hned nûko-
lik:

1. Jako ãlen pfiedstavenstva 

okresního stavebního bytové-

ho druÏstva Bruntál se sídlem

v Krnovû spolupracuji roky

s panem Jifiím DoleÏelem, kte-

r˘ zastává souãasnû funkci ve-

doucího pro regionální rozvoj

pro oblast Krnova a okolí.

Roky podává jeho odbor zají-

mavé projekty a ãerpá peníze

z rÛzn˘ch kapitol EU Phare,

Sapard a dal‰í. Tento pán do-

poruãil Ing. Kloudovi po jeho

zvolení pfii náv‰tûvû v˘stavy

Regiontour v Brnû urychlené

zfiízení odboru pro regionální

rozvoj. To se nestalo. Já sám

jsem starostu nav‰tívil a sdûlil

jsem mu osobní zku‰enosti,

kdy jsem úspû‰nû podal pro-

stfiednictvím Asociace pro

chov masn˘ch plemen pût pi-

lotních projektÛ programu

Phare pro mikroregion

Jeseníky. Vybídl jsem ho k vy-

psání v˘bûrového fiízení na

tento post. Nic. 0.

2. Vzhledem k tomu, Ïe je ne-

zbytnû nutné fie‰it problemati-

ku tzv. energetick˘ch auditÛ,

tj. Ïe domy s vy‰‰í energetic-

kou spotfiebou energií jak 

700 GJ, rozhodl jsem se po

vzoru mnoha bytov˘ch druÏ-

stev realizovat komplexní za-

teplení panelového domu na

Dukelské ulici ã. 4 jako vzoro-

v˘ dÛm a souãasnû vyhodnotit

úãinnost zateplení. Je obrov-

ská ‰koda, Ïe se nám nepodafii-

lo získat pÛvodnû pfiislíben˘

vysok˘ úvûr od Reifeisen sta-

vební spofiitelny, která nabídla

pÛvodnû ‰estimiliónov˘ úvûr

se splatností dvaceti let. Je to-

mu rok, co jsem nav‰tívil Ing.

Kloudu jako b˘valého vedou-

cího Tepla, s. r. o., s dotazem,

jak hodlá fie‰it problematiku

v˘‰e zmiÀovan˘ch energetic-

k˘ch auditÛ. Prohlásil, Ïe mûs-

to nemá peníze, a tudíÏ nebude

fie‰it nic. Opût 0. V souãasné

dobû máme pomalu zimní top-

nou sezónu za sebou a mÛÏeme

konstatovat pfiímou úsporu

tepla, sledovanou na digitál-

ním mûfiiãi na patû domu, ve

v˘‰i 32 %. V pfiípadû komplet-

ní v˘mûny oken za plastová,

zateplení balkónÛ a instalace

digitálních mûfiiãÛ tepla je

moÏné dosáhnout 50% úspory

tepla. Pokud si vezmeme dese-

tilet˘ úvûr, tak pfii úspofie za-

platím postupnû touto ãástkou

a nemusím zvy‰ovat nájem. Je

to jednoduché, jen si vzít tuÏku

a papír, pane „starosto“, a po-

ãítat. Je krajnû nezodpovûdné

nechat obãany bydlet v plísní

napaden˘ch bytech, které jsou

v na‰ich podmínkách postave-

ny nevyhovující technologií,

kde nepomÛÏe Ïádné vûtrání,

ale pouze fiádné zateplení mi-

nimálnû jako v na‰em pfiípadû

100 mm polystyrénem - dÛm je

tepl˘, krásnû vypadající

a o tom to je, pane „starosto“.

V souãasné dobû zaãneme po-

stupnû zateplovat po vzoru

Jeseníku a Svitav v‰echny pa-

nelové domy se souhlasem sa-

mospráv a byl by hlupák ten,

kter˘ nechce zateplit dÛm 

a u‰etfiit 50 % nákladÛ a mít

vyfie‰ené energetické audity.

3. Problém „Zrcadlo“, kter˘

neúspû‰nû pût let fie‰í pan

Nejedl˘, v souãasné dobû ãlen

na‰í obvodové komise OSBD

R˘mafiov, a já rovnûÏ díky ab-

solutní neschopnosti a nekom-

petentnosti nûkter˘ch zastupi-

telÛ, ktefií rozhodují o tak dÛle-

Ïité vûci, jako bezpeãnost ob-

ãanÛ, od zeleného stolu.

Minul˘ t˘den v sobotu jsem se

vracel s manÏelkou a dcerou ze

·umperka a v na‰í inkrimino-

vané kfiiÏovatce ulic Bartákova

- Revoluãní byla dvû havaro-

vaná auta. Kdyby uposlechla

komise a pan „starosta“ dopo-

ruãení vedoucího odboru do-

pravy a silniãního hospodáfi-

ství pana Trojana ze dne 

24. 7. 2003, kde ve svém sta-

novisku doporuãuje pro zvût-

‰ení bezpeãnosti silniãního

provozu a obyvatel mûsta osa-

dit toto silniãní zrcadlo, nemu-

selo dojít k havárii se ‰kodou

témûfi 50 tis. Kã. Ing. Koláfie

jsem osobnû upozornil, Ïe není

moÏné rozhodovat od zeleného

stolu o tak závaÏn˘ch vûcech

a v pfiípadû jakékoliv havárie

podám na tuto komisi trestní

oznámení pro zneuÏití pravo-

moci vefiejného ãinitele.

4. Poslední kapkou povûstné-

ho poháru trpûlivosti je „fie‰e-

ní“ recyklaãního dvora

v R˘mafiovû, díky kterému se

stal pan „starosta“ mediální

hvûzdou pofiadu Report.

Zbyteãná pokuta 50 tis. Kã.

Staãilo pouze nav‰tívit pana

Erbena s prosbou, zda by mo-

hl provozovat tento dvÛr ve

svém podniku, coÏ jsem uãi-

nil. Neschopnost, nekompe-

tentnost a hulvátské chování

jsou dal‰í dÛvody, proã ne-

chci ve vedení mûsta Ing.

Petra Kloudu. Pokud nebude

volba starosty pfiímá a do ãela

obce, mûsta neusedne ãlovûk,

kter˘ má zájem fie‰it ty zá-

kladní potfieby obãanÛ, tak se

situace bude opakovat. 

Ing. Josef ·véda,
obãan R˘mafiova

Odpovídá starosta mûsta
K ãlánkÛm Ing. Josefa ·védy

Ing. ·véda bûhem leto‰ního dubna adreso-

val zastupitelÛm mûsta a pfiedev‰ím mnû

tfii ãlánky a jeden e-mail, v nichÏ vyjadfiu-

je nespokojenost s na‰í minulou a stávají-

cí prací, vyz˘vá mû a nûkteré zastupitele

k rezignaci, pfiípadnû nám udílí rady k ná-

pravû. Vyjmenovává postupnû fiadu témat,

jako napfi. pfiipojení mûsta k Morav-

skoslezskému kraji, problematické zásta-

vy, které mûsto poskytlo v minulosti pod-

nikatelsk˘m subjektÛm, recyklaãní dvÛr

atd. Jejich fie‰ení zastupitelstvo i rada

mûsta mnohokrát projednávaly a pfiijaly

k nim snad uÏ desítky usnesení. Ve své do-

bû tato témata byla nebo je‰tû stále jsou

diskutována v R˘mafiovském horizontu

a v˘sledky jsou obãanÛm, ktefií dûní ve

mûstû sledují, známy. Není úãelem

a v moÏnostech tohoto ãlánku v‰e opût po-

psat a vysvûtlit. Z pfiístupu Ing. ·védy je

zfiejmé, Ïe se o tyto problémy v minulosti

nezajímal nebo o nich není plnû informo-

ván, pfiípadnû informacím nerozumí nebo

je manipuluje tak, aby poslouÏily jinému

úãelu. Pfiesto dûlá u velmi sloÏit˘ch pro-

blémÛ jednoduché a pfiíkré závûry.

Otázkou je, zda lze pisateli vûfiit záchvat

ãinorodosti a upfiímnou snahu kladnû 

ovlivnit a zmûnit dûní ve mûstû, kdyÏ fiada

jím vzpomenut˘ch pfiípadÛ je 10 - 15 let

stará. Proã se sv˘mi v˘tkami tak dlouho 

otálel?

Dobfie vím, Ïe ãlánky a v˘pady tohoto ty-

pu je nutno dÛslednû ignorovat. Pisateli

totiÏ nejde primárnû o fie‰ení popsan˘ch

problémÛ, ale vyuÏívá jich pfiedev‰ím 

k uspokojení vlastního ega. To jeho bude 

uspokojeno aÏ po zniãení nebo deklasová-

ní protivníka, nejlépe podáním trestního

oznámení. Moje odpovûì urãitû pisateli

poslouÏí jen jako olej pro oheÀ. V˘jimku,

proã tedy odpovídám, dûlám proto, proto-

Ïe dvû témata z ãlánku Ing. ·védy - vznik

odboru regionálního rozvoje a zateplení

panelov˘ch domÛ - v Horizontu diskuto-

vána nebyla, a pfiitom dÛleÏitá jsou a ales-

poÀ struãnou informaci si zaslouÏí.

K prvnímu tématu - existenci odboru regi-

onálního rozvoje: Je pravdou, Ïe Ing.

·véda se mnou vznik odboru dvakrát pro-

jednával, ale cudnû zapomnûl doplnit, Ïe

se vÏdy doÏadoval pfiedev‰ím pfiijetí do

pracovního pomûru na tento odbor jako

nejvhodnûj‰í moÏné obsazení. KampaÀ

proti mnû a zastupitelÛm zahájil v okamÏi-

ku, kdy zfiejmû pochopil, Ïe se zamûstnan-

cem Mûstského úfiadu v R˘mafiovû v tom-

to volebním období nestane. Zde nalézám

i odpovûì na otázku, proã se pisatel pustil

do fie‰ení letit˘ch pfiípadÛ aÏ nyní.

Ale nyní váÏnû. Od reorganizace vefiejné

správy (1. 1. 2003) existuje mezi zastupi-

teli a zainteresovan˘mi úfiedníky mûsta

dohoda, Ïe funkci odboru regionálního

rozvoje pfievezme odbor Ïivotního pro-

stfiedí. DÛvodem bylo nejprve poznat pra-

covní nároãnost problematiky a teprve na

základû skuteãn˘ch poÏadavkÛ okolí na

poskytnutí sluÏeb pracovní místo nebo od-
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bor personálnû doplnit nebo zfiídit.

PoÏadavky na pfiípadné budoucí obsazení

pracovních míst budou urãitû nadstan-

dardní ve vûci vzdûlání, jazykové v˘bavy

a komunikaãních schopností, a takoví lidé

se budou v regionu asi obtíÏnû shánût ne-

bo vychovávat. Odbor ÎP v souãasné dobû

práci odboru regionálního rozvoje zastává

v˘bornû. DÛkazem je skuteãnost, Ïe je

mûsto ve spolupráci s na‰imi poslanci vel-

mi úspû‰né v získávání dotací. Hlavní ba-

riérou vy‰‰ího ãerpání dotací není ne-

schopnost odboru, ale omezené finanãní

moÏnosti mûsta na spolufinancování pro-

jektÛ. Odbor navíc nadstandardnû posky-

tuje informaãní servis okolním obcím

a domácím podnikatelÛm.

Ke druhému tématu - zateplení panelo-

v˘ch domÛ: Informace z ãlánku Ing.

·védy je zdánlivû jednoduchá jako facka.

Zb˘vá otázka, proã mûsta, bytová druÏ-

stva a dal‰í majitelé domÛ nemají 15 let po

revoluci na v‰ech panelov˘ch domech ter-

mofasádu, ale spokojí se maximálnû s ná-

tûrem fasádní barvou, pfiípadnû zateplením

‰títov˘ch stûn nebo nûkter˘ch stavebních

prvkÛ, a plnû zateplené domy jsou stále

spí‰e v˘jimkou. Hlavní pfiíãinou je, Ïe

kompletní zateplení domu je pfii dne‰ních

cenách tepla, cenû za zateplení a pfii jeho

Ïivotnosti a úãinnosti stále velmi spornou

investicí a jen nejv˘hodnûj‰í pfiípady se

dostanou pod ekonomickou návratnost 

13 - 15 let. V situaci, kdy se zanedbanost

bytového fondu celorepublikovû odhaduje

na pfiibliÏnû 250 tis. Kã na jeden byt v pa-

nelovém domû a v˘nosy z nájemného stá-

le nepokr˘vají náklady na nutné opravy,

investují majitelé domÛ utrÏené peníze za

nájemné pfiedev‰ím do oprav havarijní po-

vahy. Problém zanedbané bytové údrÏby

vznikal generace a dosahuje v národním

mûfiítku 0,5 bilionu Kã. Popsan˘ stav pla-

tí bohuÏel plnû i pro podmínky R˘mafiova.

PrÛmûrné stáfií mûstského bytového fondu

pfiesahuje 30 let. Roãní v˘nosy z nájmÛ

bytÛ jsou pfiibliÏnû 15 mil. Kã, z nebyto-

v˘ch prostor 5 mil. Kã a mûsto obû ãástky

vûnuje na opravy a správu bytÛ. Na v˘-

stavbu nov˘ch bytÛ pak mûsto pfiidává své

vlastní peníze k získan˘m dotacím. (Kdo

z nás by nechal bydlet nájemníka za ná-

jemné, které nepokr˘vá ani náklady na 

opravy nemovitosti, a je‰tû pfiidával na

podporu tohoto stavu své vlastní peníze?)

V˘‰e nájemného uÏ dva roky stagnuje, jak

dopadlo leto‰ní hlasování o nájemném

v parlamentu, je známo, a tak stát valí pro-

blém zanedbanosti bytÛ dál pfied sebou

a ostatní majitelé povinnû s ním. Omezené

finanãní moÏnosti majitelÛ bytÛ jsou dru-

hou hlavní pfiíãinou pomalého postupu za-

teplování domÛ a zlep‰ování zanedbanosti

bytového fondu v‰eobecnû. Dotaãní pro-

gramy vyhlá‰ené státem a podpofiené de-

sítkami mil. Kã vyznívají v porovnání

s mírou problému platonicky. Zateplení

domu je tak pro vlastníka velk˘m pfiepy-

chem, a proto vûnuje úsilí a skromné fi-

nance pouze infrastruktufie, statikám nebo

stfiechám domÛ, tedy vûcem pfiímo ovliv-

Àujícím obyvatelnost domÛ a bytÛ. Proto

i na‰e mûsto zateplení domÛ a bytÛ prová-

dí jen v nutn˘ch pfiípadech.

Jsem si vûdom toho, Ïe oba popsané pro-

blémy jsem zdaleka nevyãerpal a kaÏd˘ by

si samostatnû zaslouÏil i nûkolik zvlá‰t-

ních vydání. M˘m pfiáním je spí‰e sdûlit,

Ïe se jimi zastupitelé váÏnû zaobírají

a snaÏí se je fie‰it. Pfiitom ten první je plnû

v jejich moci a urãitû si s ním sami poradí,

ten druh˘ bez pomoci a souãinnosti státu

nezvládneme. Svalnaté fieãi Ing. ·védy

nám nepomohou. Petr Klouda

Ve Staré Vsi probûhla bonitace chovn˘ch psÛ
V sobotu 17. dubna, kdy se dé‰È

stfiídal s de‰tûm a na nebi byl je-

den velk˘ tmav˘ mrak, probûhla

na „cviãáku“ Kynologického

klubu Stará Ves bonitace nûmec-

k˘ch ovãákÛ.

Co vlastnû bonitace je a co zna-

mená pro na‰e ãtyfinohé kamará-

dy? Bonitace je poslední akcí

k tomu, aby mohl b˘t pes s prÛ-

kazem pÛvodu uchovnûn.

Pfiedchází tomu svod daného ple-

mene, RTG kloubÛ, v˘stava

a zkou‰ka ze sportovního v˘cvi-

ku. Skládá se ze zkou‰ky povahy,

kdy figurant „pfiepadne“ psa ze

zástûny, a z pro-

tiútokÛ na 50 m.

Pokud to dopad-

ne dobfie, pejsek

postupuje do

druhého kola,

kde se posuzuje

exteriér (vzhled)

psa. Z obou dis-

ciplín rozhodãí

zadá kód a udûlí

tfiídu chovnosti

I., II., III.

Tohle v‰echno

a moÏná je‰tû

nûco navíc mûlo

absolvovat cel-

kem tfiináct pejskÛ se sv˘mi pso-

vody. Zaãalo se ráno o pÛl devá-

té nástupem a první ãást bonita-

ce probûhla bez de‰tû.

Zkontrolovalo se tetování pejskÛ

a následovala kontrola doku-

mentÛ a podkladÛ potfiebn˘ch

k provedení zkou‰ek, tj. prÛkazu

pÛvodu psa, pfiihlá‰ky a veteri-

nárního vy‰etfiení, které potvrzu-

je, Ïe je pes zdrav˘ a Ïe nepo-

chází z místa, kde je nákaza.

Pak uÏ to ‰lo ráz na ráz.

Nachystal se ná‰ figurant David

Polzer a mohla zaãít zkou‰ka po-

vahy. Poté následovalo posuzo-

vání vzhledu psa. Rozhodãí si

vzali do rukou metr, tuÏky a psa-

lo se, mûfiilo a váÏilo, to v‰e jiÏ

za pfiítomnosti padajícího de‰tû.

Ten ale nikomu na náladû neu-

bral. Vafiil se ãaj a s jeho pomocí

to ‰lo hned lépe. Zaãaly vonût

klobásky a uzené ocásky, na kte-

ré se v‰ichni tû‰ili. Kolem obûda

byla bonitace hotova.

Celkov˘ v˘sledek: spokojenost

na v‰ech stranách. Rozhodãí Ing.

Jifií Zavadilík na závûr shrnul, Ïe

byl mile pfiekvapen, kolik krás-

n˘ch a kvalitních psÛ dnes vidûl

a mohl posuzovat.

Co dál pfiipravujeme? V kvûtnu

mezinárodní zkou‰ky dle IPO

a v létû (poslední t˘den v ãer-

venci) to bude celot˘denní v˘-

cvikov˘ tábor, kter˘ bude ukon-

ãen zkou‰kami. Zváni jsou

v‰ichni milovníci pejskÛ se sv˘-

mi miláãky.

Za Kynologick˘ klub ve Staré Vsi
Lucie Matulová

Fota: Lucie Matulová
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Nejen o posledním vlku v Jeseníkách
VáÏená redakce Horizontu!

Na úvod suché konstatování, Ïe
jak Moravská Tfiebová (tfieba)
„není“ na Moravû, tak Lomnice
u R˘mafiova není zase
u R˘mafiova. Jak se o tom ãas od
ãasu pfiesvûdãují skautíci, spat-
fiiv‰e na upadajícím nádraÏí tabu-
li s názvem „u R˘mafiova“, naãeÏ
vystupují, Ïe ten kousek uÏ do-
jdou. No, dobro do‰li, jak se fií-
kávalo, maje 14 km v nohách, ji-
stû si libují. Ale pí‰u vlastnû o nû-
ãem jiném. Péãí na‰eho starosty
dostává se nám do rukou „Bello
horizonte“, jak nûkdo fiíká. V ãís-
le 3/2004 jsem si s chutí pfieãetl
ãlánek p. Bfietislava Chromce
„Patfií vlk do na‰í pfiírody?“.
Pfiiznám se k mnoholetému ãtení
rÛzn˘ch ochranáfisk˘ch a vÛbec
ekologick˘ch tiskovin, a tak jsem
ãekal mírnû plaãtivé a ménû
soudné nafiíkání nad úpadkem
spoleãnosti, odmítající mít tu ne-
bo tam vlka za humny a poÏírají-
cího primitivním, jak jinak, ves-
niãanÛm jakési ovce, králíky,
vãelstva nebo co. AniÏ tyto jed-
noduché, materiálními poÏitky
zcela pokaÏené osoby dokáÏou
pochopit, jaké cti se jim tak do-
stává, a navíc mohou po nûkoli-
kaletém handrkování je‰tû zdar-
ma dostat jak˘si peníz. Stejné je
to s kormorány atd. Nebo ti suro-
ví totalitní (b˘valí, Ïe) pohÛnci
zvaní myslivci, kvÛli jak˘msi za-
jícÛm, srnám a podobné sbûfii ne-
mají vlka v revíru rádi. Ostatní si
doplÀte sami, staãí ãíst dopisy
ãtenáfiek pln˘ch citÛ na stranû
jedné a nûkteré noviny a ãasem
ãasopisy jsou tím proslulé - na
druhé stranû má ãlovûk dojem, Ïe
paní redaktorky by „lajv“ vlka
nepoznaly od prasete.
âlánek pana Chromce je skvûl˘,
vyváÏen˘, rozumn˘. Nevzbuzuje
emoce na stranû jedné a pohrdání
pitomostí na stranû druhé. Staãí?
Ale tím není vlkÛm v dosahu
mûsta R˘mafiova konec: dovoluji
si trochu sáhnout do historie na-
‰eho kraje a pfiiloÏit sice vyãtená,

klopotnû nalezená fakta - tfieba
o posledním vlkovi v Jeseníkách.
Radûji budu citovat:
Na základû mnoh˘ch zpráv, Ïe se
v okolí na‰em pohybuje velká
‰elma vlk, jak o tom strÏená zvûfi
svûdãila, a Ïe byl vidûn dfievorub-
ci, ano i Ïenami na trh do
Berouna pfies Sluneãnou jdoucí-
mi, rozhodnuto po poradû
s úfiadem pfiíslu‰n˘m ‰elmy této
nalézti a uloviti. K tomu úãelu
jest povolena pochÛzka lovecká
jak lesy (dlouhé tituly) lichtenste-
insk˘mi, tak revírem Nûmeckého
fiádu. Po dva dny niãeho nenale-
zeno, aÏ dne tfietího strÏena dvû
zvífiata, Ïivoãi‰né pozÛstatky daly
nadûji. Za syrého dopoledne v le-
se na kopci mezi cestami spatfien
jest vlk, a to silného vzrÛstu.
Vtom zruãn˘m v˘stfielem pohoto-
v˘ byl pan Oldfiich Drechsler,
v Lomnici v ãp. 40 uhlífiství pro-
vozující. ·elma mistrnou ranou
skolena byla vzápûtí mrtva. Stalo
se tak dne 5. listopadu 1876.
Nad‰ené ovace byly udûleny
‰Èastnému stfielci. Vlk byl poté vy-
staven v nové myslivnû, zkoumán
a naãeÏ odeslán cestou (zkráce-
no) lesních úfiadÛ lichteinstein-
sk˘ch do veterinárního uãili‰tû ve
Vídni (?) Po ãase do‰lo k dobroz-
dání, Ïe jest to skuteãnû vlk, a ne
pes nadmûrného rÛstu. Doty-
ãn˘ (!) se sem asi zatoulal aÏ z le-
sÛ v Haliãi. Na místû úlovku po-
zdûji vztyãen mal˘ památníãek
„Poslednímu vlku v Jeseníkách“.
Tolik zpráva ãerpaná jednak ze
staré lomnické kroniky a pak
i z venkovské pfiílohy nûjakého
listu té doby, soudím na olomo-
uckou Die Zeit.
Co k tomu dodat - pomníãek
„kdosi“ zlikvidoval, nebo spí‰ 
ukradl po r. 1990. Kolik reÏimÛ
pfieÏil, si mÛÏete spoãítat. Stfielec
Drechsler byl ãeské národnosti,
byl to pokr˘vaã, a ne uhlífi, ne-
smírnû nadan˘ a piln˘.
Nejkrásnûj‰í bfiidlicové obloÏení
bylo na jeho domû a Lomnice se
jím poprávu chlubila. AÏ kolem
roku 1970 se zjistilo, Ïe v domû

ã. 40 je nûjak „vlhko od oken“,
a dÛm byl, jak jinak, okamÏitû
zdemolován. Ale podobn˘ch do-
mÛ Lomnice (nejen) mûla a uÏ
nemá, Ïe?
Ono je vÛbec zajímavé louskat
staré texty, nacházejí se dost ãas-
to zajímavosti a souvislosti neãe-
kané. Tak tfieba prase divoké, 
abychom zÛstali u zvífiat, je dnes
z hlediska v˘skytu banalita.
Bydlím pár metrÛ od Ïivé silnice
a nûkdy naveãer nebo ráno za ‰e-
ra staãí zajít k zadním oknÛm
a vidím mlaskající a funící stíny
„revidovat“ obsah kompostu.
Jinak bylo v r. 1884. Zima, ob-
rovské závûje aÏ po stfiechy do-
mÛ. Lidé dûlali tunely ke stodo-
lám a chlévÛm.
V usedlosti ã. 84 ‰li ráno lidé
„popravovat“ - tedy krmit zvífiata
a najednou na nû ve snûÏném tu-
nelu vyrazila stra‰livá ãerná zví-
fiata, nikdy nevídaná. Náhl˘m dû-
sem jejich skuteãná velikost je‰tû
vzrostla - ãeledín s dûveãkou
pra‰tili lucernami a bûÏeli do sta-
vení. Hospodáfi Thiel vzal pu‰ku,
jeho syn sekeru, druh˘ vidle a po
hodince otálení - mezitím uÏ sví-
talo - vyrazili do boje! A vida,
stra‰livá zvífiata vcelku pokojnû
Ïrala z truhly s krmn˘m obilím
a dal‰í ve chlévû ze ÏlabÛ vystra-
‰en˘ch domácích prasat.
Pfii spatfiení lidí divoká prasata
odbûhla, asi se uÏ nasytila. Thiel
to hlásil ve v‰ech tfiech lomnic-
k˘ch myslivnách (lichteinstein-
ské, fiádové a obecní) a myslivci
se vydali se psy stopovat. Na‰li
jen stopy od nohou a vymû‰ová-
ní. Teprve o nûco pozdûji jim by-
lo skuteãnû potvrzeno, Ïe ‰lo
o nesmírnû vzácná prasata divo-
ká, zatoulav‰í se sem z rovin
v Polsku.
O dvû století star‰í je zápis
o „pfiíãinû polapení a ulovení“
nûjakého „medvûda vodního“

v náhonu ml˘na p. Langra
v Tylovû. Ten náhon je tam do-
dnes, vede z Moravice a nepohá-
ní ml˘nská kola, n˘brÏ plní vo-
dou pstruhafiství. Z „medvûda“ se
vyklubal bobr (to nevûdûli), ale
jako vodní zvífie byl zafiazen me-
zi zvûfi postní. Po poradû lomnic-
ké kostelníka - faráfi v Lomnici
tehdy je‰tû nebyl - asi jako znal-
ce v oboru duchovním, uãitele
z Tylova a mlynáfie Langra byl
„vodní medvûd“ odeslán do
Olomouce „jepti‰kám v klá‰tefie
poblíÏ brány“ aby poslouÏil coby
postní pokrm. V tu dobu tam to-
tiÏ ‰lo z Lomnice a Tylova proce-
sí, jak to v dobû barokní b˘valo
zvykem. Sice se mÛÏeme dom˘‰-
let, jak „dÛstojn˘m sestrám klá‰-
terním“ postní pokrm po dlouhé
cestû ponûkud více zamfiel, ale to
je jen spekulace.
V Lomnici a Tylovû mÛÏeme po-
slouÏit i skuteãn˘m medvûdem.
Na Vánoce r. 1705 byl organizo-
ván velk˘ hon na medvûdy mezi
Tylovem a N. Plání za úãasti teh-
dej‰ích svûtsk˘ch i duchovních
celebrit. Jak˘ byl v˘sledek jsem,
Ïel, nevyãetl ... tfieba na to nûkdy
dojde, archiv Velkostatku Sovinec
je obrovsk˘ - ale v˘ãet vydan˘ch
potravin pro asi dvû stovky nahá-
nûãÛ medvûda je zfieteln˘. Hlavnû
kofialka, pivo, vafien˘ hrách
a chléb. Nijak se nepfiejídali ani
nepfiepíjeli - tfieba si kaÏd˘ vzal
je‰tû sk˘vu chleba z domova na tu
celodenní procházku, odhadova-
nou tak na 30 km.
Kolik pfii tom „polování“ na
medvûda zahlédli vlkÛ, se tam ta-
ké nepí‰e. Ono se dokonce dle
stra‰livého písma zdá, Ïe ruku
vedla buì náhlá nemoc, nebo
spí‰e kofialka, jak ty fiádky utíka-
ly dolÛ.
To by bylo o nûãem jiném. V nej-
lep‰ím se pfiestává a s pozdravem
zÛstává Jaroslav Chytil, Lomnice

Fota: internet
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UÏiteãná informace

Návraty ke studnám III. - Odbûr vzorkÛ vody
Rozhodne-li se majitel nebo správce studny

pro rozbor vody, není odbûr do první láhve,

která je po ruce, rozhodnû tím nejlep‰ím, co

mÛÏe udûlat. Tomuto kroku musí pfiedcházet

nejménû dva dal‰í:

1) Rozhodnout se, kde si nechám rozbor 

udûlat. Rozbor dûlá dnes za úplatu fiada stát-

ních i soukrom˘ch laboratofií. Jedním z kri-

térií v˘bûru je otázka, zda je laboratofi pro

rozbor Ïádan˘ch ukazatelÛ zpÛsobilá.

Pokud ano, mûla by pfiedloÏit doklad o au-

torizaci nebo akreditaci. Pokud má b˘t v˘-

sledek rozboru podkladem ke správnímu fií-

zení (kolaudaci), ãi dokonce soudnímu spo-

ru, nebo jde o pravideln˘ kontrolní rozbor

vefiejné studny vyÏadovan˘ zákonem 

o ochranû vefiejného zdraví, je provedení

rozboru v takové laboratofii nutností, vãetnû

odborného odbûru vzorkÛ.

2) Pfiedem kontaktovat vybranou laboratofi,

domluvit si termín a sdûlit, jak˘ typ rozboru

chci provést a pro jak˘ úãel. Podle toho bu-

du od laboratofie pouãen:

- jak odbûr provést a jak rychle a za jak˘ch

podmínek vzorek transportovat do labora-

tofi;

- do jak˘ch nádob a v jakém mnoÏství vzor-

ky vody odebrat - na mikrobiologick˘ roz-

bor je vÏdy potfieba mít sterilní láhev z la-

boratofie;

- zda je, nebo není nutné, aby byl odbûr pro-

veden vy‰kolen˘mi pracovníky laboratofie.

Rozbor vody a poÏadavky na kvalitu

PoÏadavky na kvalitu pitné vody definuje

Vyhlá‰ka MZ ã. 376/2000 Sb., kterou se stano-

ví poÏadavky na pitnou vodu a rozsah a ãetnost

její kontroly. Vyhlá‰ka bude v nejbliÏ‰ích mûsí-

cích novelizována. Tento pfiedpis obsahuje pfies

60 mikrobiologick˘ch, biologick˘ch a fyzikál-

nû-chemick˘ch ukazatelÛ kvality vody.

Z hlediska bûÏné kontroly vût‰iny studní jde

o nadmûrn˘ poÏadavek. UÏ proto, Ïe takov˘

kompletní rozbor není zrovna levn˘. Proto se

u studní provádí tzv. orientaãní rozbor vody,

kter˘ zahrnuje 10 aÏ 20 „hlavních“ ukazate-

lÛ a stojí obvykle okolo 1 000 Kã. Rozsah

rozboru ke kolaudaci domovní studny (ne-

jde-li o studnu, která má b˘t vyuÏívána ke

komerãním úãelÛm) není nikde závaznû sta-

noven a záleÏí v podstatû na rozhodnutí sta-

vebního úfiadu, jak˘ rozsah rozboru bude ke

kolaudaci vyÏadovat.

Mikrobiologické ukazatele

Pfii ovûfiování mikrobiologické nezávad-

nosti vody hledáme bakterie (tzv. indikáto-

ry fekálního zneãi‰tûní), Ïijící ve stfievním

traktu ãlovûka a teplokrevn˘ch ÏivoãichÛ

(E. coli, koliformní bakterie, enterokoky).

Pokud se ve vodû najdou nûkteré z tûchto

bakterií, je podezfiení, Ïe voda pfii‰la do

kontaktu s v˘kaly ãi zbytky ÏivoãichÛ a Ïe

mÛÏe obsahovat patogenní bakterie a viry,

které nejãastûji pocházejí právû ze stfievní-

ho traktu. Vedle indikátorÛ fekálního zne-

ãi‰tûní se je‰tû stanovují tzv. indikátory 

obecné kontaminace (poãet kolonií rostou-

cích pfii 22 °C nebo 36 °C), kter˘m se pfii-

pisuje men‰í hygienick˘ v˘znam.

Chemické, fyzikální
a senzorické ukazatele

Pfii prvním rozboru se doporuãuje nechat si

udûlat rozbor co nejpodrobnûj‰í.

Za minimum se povaÏují následující ukaza-

tele: vápník a hofiãík, vodivost, pH, chemic-

ká spotfieba kyslíku, dusiãnany, dusitany, 

amonné ionty, chloridy, sírany, Ïelezo, man-

gan, zákal, barva, pach a chuÈ. K tûmto uka-

zatelÛm podle místní situace mÛÏe pfiib˘t

i speciální rozbor na tûÏké kovy, nepolární

extrahovatelné látky (ropné produkty) nebo

specifické organické látky (rozpou‰tûdla,

pesticidy atd.). Je dobré si pfiitom uvûdomit,

Ïe zv˘‰en˘ obsah nûkter˘ch neÏádoucích lá-

tek ve vodû nemusí pocházet jen z lidské

ãinnosti, ale mÛÏe b˘t dán i pfiirozenû geolo-

gick˘m podloÏím.

V pfií‰tí ãásti si popí‰eme v˘‰e uvedené uka-

zatele. MVDr. Jitka ·kutová,
vedoucí odboru hygienick˘ch

laboratofií Bruntál
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû

Filozofie nebo realita?
Spoleãn˘m pfiáním i cílem mno-

h˘ch z nás je ochrana Ïivotního

prostfiedí a jeho neustálé zlep‰o-

vání, o ãemÏ svûdãí i stále ros-

toucí vûdomí nutnosti zachování

Ïivota planety Zemû i pro dal‰í

generace, obecnû naz˘vané udr-

Ïiteln˘ rozvoj. Snaha by tedy by-

la, ale... Rozumíme tomu, co po

nás Pfiíroda Ïádá? Rozumíme to-

mu, ãím jsme jí povinováni?

Víme bezpeãnû, kam v Pfiírodû

patfiíme? Jsem pfiesvûdãen, Ïe to

jsou otázky, na které bychom tûÏ-

ko hledali objektivnû uspokojují-

cí odpovûì. Subjektivních a jed-

noznaãnû „zcela správn˘ch“ od-

povûdí jistû najdeme bezpoãet.

Tyto a podobné otázky mû napa-

dají, nejen kdyÏ se dostanu do

volné pfiírody, ale i cestou do za-

mûstnání, kdyÏ míjím fiady za-

parkovan˘ch „pojízdn˘ch ple-

chovek“. Napadají mû pfiitom

i otázky „Kam to v‰echno pove-

de?“ a „Co je toho pfiíãinou?“

Pozorovali jste jiÏ nûkdy mra-

vence pfii jejich ãinnosti? Není

to úchvatné, jak kaÏd˘ mrave-

neãek perfektnû ví, co má dûlat,

jak bezvadnû pracuje na spoleã-

ném díle? Podobnû se chovají

vãely i dal‰í hmyzí spoleãen-

ství. A to pfiesto, Ïe nemají Ïád-

ná psaná pravidla, Ïádné pfied-

pisy, mají pouze jeden jedin˘

zákon - zákon Pfiírody, kter˘

v‰ichni jedinci tûchto spoleãen-

ství beze zbytku ctí a respektují.

V‰ichni pracují, jako by celé

spoleãenství bylo jedno tûlo, je-

den duch. Je to nûco, co souãas-

n˘ ãlovûk nedokáÏe.

Právû to „nûco“ brání lidskému

spoleãenství v dal‰ím postupu,

brání v dal‰ím rÛstu. Toto „nûco“

brání tomu, aby se vzájemnû po-

chopili a vzájemnû si porozumû-

li nejen „ãlovûãí“ jedinci, ale co

je hor‰í, aby se vzájemnû pocho-

pily a vzájemnû si porozumûly

celé národy. V̆ sledkem je celo-

spoleãensk˘ rÛst agresivity, boj

„kdo s koho“, boj o to „b˘t na

v˘sluní“, neustálé války.

Koneãn˘m dÛsledkem je spousta

zmafien˘ch (nejen) lidsk˘ch Ïi-

votÛ a zdevastovaná pfiíroda, aÈ

si „udrÏiteln˘ rozvoj“ skloÀuje-

me tfieba v tisíci pádech.

Bylo tomu tak vÏdycky? Zfiejmû

ne. Mnoho indicií a zfiejmû jiÏ

i fiada dÛkazÛ totiÏ naznaãuje,

Ïe ãlovûk kdysi ovládal techno-

logie a mûl k dispozici energie,

o kter˘ch se nám dnes ani ne-

zdá. DÛkazem toho jsou nejen

rÛzné pozÛstatky, ale celé ob-

jekty, jejichÏ úãel a postup stav-

by dodnes neumíme spolehlivû

vysvûtlit. Zfiejmû byly zhotove-

ny v dobû, kdy ãlovûk nemûl

je‰tû rozvinuto individuální 

egoistické my‰lení, a naopak,

tak jak to hmyzí spoleãenství

vyuÏívá dodnes, vyuÏíval ko-

lektivního vûdomí. Je to nûco,

ãemu se souãasn˘ ãlovûk na ú-

rovni svého egoismu s chutí vy-

smívá. V˘sledkem je soupefiení

a individualismus s následky,

o nichÏ jsem se jiÏ zmínil.

Rozvíjející se individualismus

vede dokonce k tomu, Ïe i mno-

zí „osvícení“ zahazují svoje ide-

ály a pod plá‰tíkem duchovního

rÛstu hledají cesty k penûzÛm

a osobnímu zviditelnûní.

VraÈme se v‰ak zpátky do histo-

rie. S rozvojem lidské spoleã-

nosti docházelo i k uvûdomování

si lidské individuality kaÏdého

jedince a k poznávání sebe sama.

Není to právû ten okamÏik „vy-

hnání z Ráje“, jak nám ho líãí

Star˘ zákon? Není náhodou bib-

lické „babylonské zmatení jazy-

kÛ“ právû okamÏikem rozpadu

kolektivního vûdomí lidstva

a nástupem jakéhosi pseudoko-

lektivismu s nezbytn˘m rozvo-

jem byrokracie a náhradou záko-

na Pfiírody umûl˘mi pfiedpisy

a nafiízeními vytváfien˘mi lid-

sk˘m egem?

PfiestoÏe se mnou mnozí nebude-

te souhlasit, neoddiskutovatel-

n˘m faktem je, Ïe v dÛsledku

rozvinutého individualismu 

a agresivity jsou celospoleãen-

sky vynakládány astronomické

ãástky na rÛzná zabezpeãovací

zafiízení, zbrojní systémy, restrik-

tivní opatfiení atd. (dal‰í pfiíklady

si jistû bez námahy najdete sa-

mi). Pomineme-li peníze, jde

pfiedev‰ím o nezmûrné mnoÏství

lidské práce, materiálu a surovin,

energie a v neposlední fiadû o de-

vastaci lidského vûdomí.

Nauãme se znovu ctít zákon

Pfiírody, hledejme cestu zpátky

do jejího lÛna a pfiestaÀme se z ní

vyãleÀovat a na ni se nadfiazovat.

Chceme-li jako lidstvo uspût

a pokraãovat v dal‰ím v˘voji,

nezb˘vá nám nic jiného, neÏ

znovu budovat lidskou spoleã-

nost na úrovni kolektivního vû-

domí, a to s vyuÏitím na‰eho vy-

spûlého individuálního „Já“. 

Ing. Bohumil Svoboda
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V R˘mafiovû se bude hrát I. liga
DruÏstvo Ïen oddílu kuÏelek TJ
Jiskra R˘mafiov dosáhlo vynikající-
ho úspûchu. V sezónû 2003-2004 vy-
hrálo s pfievahou II. kuÏelkáfiskou li-
gu. V pfiedposledním kole vede s ná-
skokem osmi bodÛ a jiÏ nemÛÏe b˘t
pfiedstiÏeno.
V jednadvaceti kolech r˘mafiov-

ské kuÏelkáfiky pouze jednou

prohrály v Zábfiehu a získaly za-

tím celkem 40 bodÛ. DruÏstvo

hrálo ve sloÏení: kapitánka Vûra

Tomanová a hráãky Monika

MaÀurová, Romana Meziho-

ráková, Mirka Paulerová, Ivana

Schreiberová, Marcela Tillerová

a dorostenky Petra Kfiimská

a Veronika Vidláfiová. Hráãky

podávaly velice pûkné a vyrov-

nané v˘kony, o ãemÏ svûdãí je-

jich umístûní v hodnocení jedno-

tlivkyÀ. Mirka Paulerová je na

prvním místû s prÛmûrem 427,0

shozen˘ch kuÏelek, druhá je

Vûra Tomanová s 419,1. Marcela

Tillerová s 411,4 je osmá,

Romana Mezihoráková s 411,1

devátá a Ivana Schreiberová

s 407,1 je devatenáctá.

V historii oddílu kuÏelek hrály

pouze dorostenky tfii roky první

ligu. V kategorii dospûl˘ch se to

podafiilo aÏ nyní na‰im Ïenám.

První ligu, nejvy‰‰í soutûÏ

v âeské republice, hraje dvanáct

druÏstev. Mezi jin˘mi pfiivítáme

v na‰í kuÏelnû i mistra âeské re-

publiky, druÏstvo Slavia Praha.

Na‰e hráãky ãeká v novém roã-

níku i zmûna hracího systému.

Zatím hrály ve druhé lize 100

hodÛ sdruÏen˘ch, zatímco v nej-

vy‰‰í soutûÏi budou hrát 120 ho-

dÛ sdruÏen˘ch. Je to dosti pod-

statná zmûna a hráãky se na ni

musí v tréninku pfied zahájením

soutûÏe pfiipravit.

V R˘mafiovském horizontu vám

ãasto pfiiná‰íme v˘sledky na‰ich

druÏstev v soutûÏích a informu-

jeme o úspû‰n˘ch akcích, které

ná‰ oddíl pofiádá. Tyto na‰e akce

jsou v‰eobecnû uznávané a rádi

se jich úãastní hráãi a hráãky

z celé republiky i ãe‰tí hráãi star-

tující v zahraniãí. Tím ná‰ oddíl

propaguje nejen dobré jméno

oddílu kuÏelek TJ Jiskra

R˘mafiov, ale i na‰e mûsto.

V nedávné minulosti jsme slavi-

li úspûchy i v soutûÏích jednot-

livcÛ. PfiipomeÀme, Ïe jsme mû-

li mistryni âeské republiky v ka-

tegorii juniorek - Romanu

Mezihorákovou - a v loÀském

roce mistra âeské republiky

v kategorii ÏákÛ - Jana Sochora.

I v ostatních kategoriích ãasto

postupují na‰i hráãi a hráãky aÏ

do závûreãn˘ch turnajÛ o titul

mistra âR.

O minulém víkendu se konaly

krajské pfiebory jednotlivcÛ ve

v‰ech vûkov˘ch kategoriích

a na‰i hráãi a hráãky dosahovali

vynikajících v˘sledkÛ. Do mist-

rovství âeské republiky v mu-

Ïích postoupili z na‰eho oddílu

Milan Dûdáãek a Jaroslav

Tezzele. V Ïenách mûla Vûra

Tomanová k postupu velice blíz-

ko. V dorostencích postupují Jifií

Forcek a Antonín Sochor. V do-

rostenkách Petra Kfiimská

a Veronika Vidláfiová. V katego-

rii ÏákyÀ obsadila Andrea

Fuãíková prvé místo. Tím se sta-

la krajskou pfiebornicí a samo-

zfiejmû postupuje také na mist-

rovství âeské republiky. LoÀsk˘

vítûz v kategorii ÏákÛ Jan Sochor

má postup zaji‰tûn automaticky.

Úãast osmi ãlenÛ na‰eho oddílu

v závûreãn˘ch turnajích o mistra

âeské republiky je vynikajícím

v˘sledkem.

Závûrem pfiejeme na‰im hráãÛm

a hráãkám mnoho úspûchÛ v nej-

vy‰‰í soutûÏi, aby se jim dafiilo

a byli dobr˘mi reprezentanty na-

‰eho oddílu i mûsta R˘mafiova. 

M. Votruba

V Moravici se skákalo o „Velikonoãní vajíãko“
Jezdeck˘ oddíl Hamfiíkova stáj a ob-
ãanské sdruÏení „Setfiená slza“ uspo-
fiádaly 11. dubna v Dolní Moravici ve-
fiejn˘ skokov˘ trénink o „Velikonoãní
vajíãko“. Tréninku se mohli zúãastnit
i závodníci, ktefií nemûli licenci.
Skokové závody zahájily dûti na

ponících následovány juniory na

koních, závûr patfiil dospûl˘m

jezdcÛm. Smyslem tûchto závodÛ

bylo popularizovat tento sport

u dûtí a mládeÏe s cílem, aby

smysluplnû vyuÏívali svÛj voln˘

ãas a netoulali se bezcílnû po mûs-

tû. Letos se mimo jiné uskuteãnil

seriál závodÛ JESENIA CUP

2004 jako druh˘ roãník. Seriál zá-

vodÛ se líbil nejen divákÛm, ale

i jezdcÛm, a my‰lenka se ujala

i u stájí z Olomouckého kraje.

Z kraje Moravskoslezského orga-

nizují tento seriál závodÛ JO

Horymas Horní Mûsto a JS

Hamfiíkova stáj Dolní Moravice.

Pojìme jiÏ nahlédnout do v˘sledkové listiny:

Pony - dûti:
1. Renata Mazalová - Angelika, JO Rudná pod Pradûdem

2. Katefiina Jasinská - Adam, JS Hamfiíkova stáj

3. Michaela Macurová - Markus, JO Rudná

Parkúr 80 cm - dûti a juniofii:
1. Veronika Pfiibilová - Jocker, JS Hamfiíkova stáj

2. Renata Mazalová - Angelika, JO Rudná pod Pradûdem

3. Katefiina Jasinská - Adam 2, JS Hamfiíkova stáj

Ostatní:
1. Kleo Vabrou‰ek - Arti, JC Albrechtice

2. Veronika Pûkniková - Naomi, JO De‰tné

3. Pavel Jarnot - Kroket, JO De‰tné

Parkúr 90 - 100 cm - dûti a juniofii:
1. Jan KfiíÏek - Nil 2, JS Hamfiíkova stáj

2. Jan Vala - Riana, Spolfinn Bruntál

3. Veronika Pfiibilová - Jocker, JS Hamfiíkova stáj

Ostatní:
1. Ing. Sláma - Narkos, JO Horymas Horní Mûsto

2. Ing. Mûrková Jarmila - Vichi, JO Sobotín

3. Sigmundová Vanda - Lejdy, JS Hamfiíkova stáj

Parkúr 110 cm - Ïolík ostatní:
1. Ing. Sláma - Narkos, JO Horyms Horní Mûsto

2. Marek Klus - Domina, JO Horymas Horní Mûsto

3. Veronika Pfiibilová - Murphy, JS Hamfiíkova stáj

Uskuteãnilo se celkem 88 startÛ a nejúspû‰nûj‰í juniorkou závodÛ se

stala Veronika Pfiibilová, která sedlala konû Jockera.  Zdenûk Pfiibil

KuÏelkáfiské druÏstvo Ïen TJ Jiskra R˘mafiov

Foto: archiv JS Hamfiíkova stáj
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Basketbalisté BFAA Oldies R˘mafiov
ukonãili sezónu skvûl˘m fini‰em

Zlep‰ující se formu potvrdil

mlad˘ basketbalov˘ t˘m v po-

sledních zápasech sezóny

2003/2004 v Oblastním pfieboru

Olomouckého kraje. Ve ãtyfiech

závûreãn˘ch kolech ani jednou

nezaváhal a v‰echny své soupefie

zdolal. Na‰i basketbalisté byli

v jarní ãásti tfietím nejlep‰ím cel-

kem, coÏ jim v koneãném úãto-

vání vyneslo 6. místo v tabulce

pfieboru s minimální ztrátou na

ãtvrtou pozici. V̆ sledky v druhé

ãásti soutûÏe, stejnû jako pfiedve-

dená hra, jsou pfiíslibem do nad-

cházející sezóny.  Pavel Vraspír

Vítûzem 17. roãníku Mûstské
basketbalové ligy je t˘m SOU

První dubnovou sobotu skonãil

17. roãník Mûstské basketbalové

ligy. V základní skupinû se utka-

lo ‰est t˘mÛ, z nichÏ první ãtyfii

postoupily do vyfiazovacích bojÛ,

tzv. play-off. V semifinále si obû

nejlep‰í druÏstva základní ãásti

snadno poradila se sv˘mi soupefii

a v jejich dramatickém finálovém

souboji pak bylo úspû‰nûj‰í

Stfiední odborné uãili‰tû, které si

po ãtyfileté úãasti v MBL vybojo-

valo první historické vítûzství.

Koneãné pofiadí ligy: 1. SOU,

2. Turisti, 3. RE-DO, 4. Oldi-

es, 5. Litovel, 6. Pfieseryko.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo

jako tradiãnû v penzionu

Mary. Leto‰ní roãník se nijak

v˘jimeãnû neli‰il od pfiedcho-

zích a lze jej oznaãit za úspû‰-

n˘. Pro pokraãování ligy

v pfií‰tích letech byla slibná

hlavnû úãast ‰esti druÏstev. 

Za rok tedy na shledanou pfii

18. roãníku. Pavel Vraspír

Tabulka po základní ãásti:

1. Turisti 10 9 1 681:457 19

2. SOU 10 7 3 664:556 17

3. Oldies 10 6 4 480:506 16

4. RE-DO 10 5 5 546:548 15

5. Pfieseryko 10 2 8 509:597 12

6. Litovel 10 1 9 379:595 11

Pfiipravil Zdenûk Kudlák

V̆ sledky 20. - 23. kola:

26. 3. 2004 MEZ Mohelnice B - BFAA Oldies R˘mafiov 77:83

9. 4. 2004 TBC Hranice - BFAA Oldies R˘mafiov 60:89

16. 4. 2004 BK Rozsíval Olomouc - BFAA Oldies R˘mafiov 78:81

23. 4. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - SKP BK Olomouc 85:72

Koneãná tabulka oblastního pfieboru:

1. TJ ·umperk „A“ 22 22 0 2076:1491 44

2. TJ Campanula Jeseník 22 17 5 1718:1336 39

3. BC SULKO Zábfieh 22 15 7 1692:1368 37

4. BK ZORA Olomouc 22 12 10 1602:1405 34

5. BK Rozsíval Olomouc 22 12 10 1582:1583 34

6. BFAA Oldies R˘mafiov 22 11 11 1653:1662 33
7. TJ MEZ Mohelnice „B“ 22 10 12 1629:1554 31

8. BK Zlaté Hory 21 8 13 1491:1546 29

9. TJ MEZ Postfielmov 21 8 13 1288:1779 29

10. SKP BK Olomouc 22 6 16 1406:1525 28

11. TJ ·umperk - juniofii 22 6 16 1473:1788 28

12. TBC Hranice 22 4 18 1077:1650 25

Finále:

Turisti-SOU 46:52

O 5. místo:

Pfieseryko-Litovel 62:68

Semifinále play-off:

SOU-Oldies 74:40

Turisti-RE-DO 53:46

O 3. místo:

Oldies-RE-DO 39:59

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA - v˘sledkov˘ servis
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Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuSmlouvu Vám vyfiídíme v sobotu i v nedûli

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

stačí v
ám pouze 

2.400,-stačí v
ám pouze 

2.400,-

stačí v
ám pouze 

1.100,-stačí v
ám pouze 

1.100,-

stačí v
ám pouze 

2.400,-stačí v
ám pouze 

2.400,-

stačí v
ám pouze 

1.600,-stačí v
ám pouze 

1.600,-

stačí v
ám pouze 

2.400,-stačí v
ám pouze 

2.400,-

LEASING ZDARMA - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r. v. 1997r. v. 1996

r. v. 1997od r. v. 1993

r. v. 1998

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

On si na 

opravdové 

auto ještě 

počká
VY NEMUSÍTE!!!

On si na 

opravdové 

auto ještě 

počká
VY NEMUSÍTE!!!

Za úãasti dcery Franti‰ka Vychodila Jany Babíkové byla v sobotu 24. dubna slavnostnû otevfiena Vychodilova stezka o délce 12 kilometrÛ. 
Na pochod vyrazili kromû turistÛ také r˘mafiov‰tí skauti. Podrobnûj‰í informace pfiineseme v pfií‰tím ãísle R˘mafiovského horizontu.
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Auto color Design

VymûÀte Va‰e staré za na‰e nejnovûj‰í

Vyzkou‰ené ojeté vozy se zárukou !

Vá‰ Favorit se nemusí bát na‰ich servisÛ !

Opavská 69, R˘mafiov 
Tel. 554 230 712, 554 230 722
salon.rym@autocolordesign.cz 

Staromûstská 3, Bruntál
tel. 554 715 101, 554 715 103 
salon.br@autocolordesign.cz

·koda Fabia jiÏ od
225.000 Kã

Pfii zakoupení nového
vozu ·koda Fabia Vám

dáme aÏ 40.000 Kã
navíc za Vá‰ ojet˘ vÛz. Pfiijìte se o tom pfiesvûdãit sami.

Pfii pofiízení ojetého vozu na leasing od ·koFINu:

- karta CCS na pohonné hmoty

„nabitá“ na 5.000 Kã zdarma !
- havarijní a povinné poji‰tûní v cenû

leasingu
- záruka 1 rok na v‰echny ojeté vozy 

·koda, SEAT, VW od r. v. 1995
- v˘bûr z 2600 vyzkou‰en˘ch ojet˘ch 

vozÛ u obchodníkÛ ·kodaAuto
... staãí se zastavit

- V˘mûna motorového oleje a filtru
(Olej OMV Super Oil 15W - 40) 497 Kã

- V˘mûna vzduch. filtru 139 Kã

- V˘mûna konc. tlumiãe v˘fuku 686 Kã

- Pneu Kormoran 165/70x13“ 900 Kã

Partner akce: OMV âeská republika s.r.o.



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).

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

Ford Fiesta 1.3 - úprava pro
invalidy, r. v. 1996, 95 tis.
km, rádio, alarm, taÏné, cent-
rál. Cena: 79 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 LX, r. v.
1998, 163 tis. km, 1. majitel,
airbag fiidiãe, centrál, posilo-
vaã fiízení. Cena: 149 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPI Comfort,
klima, r. v. 2000, 2x airbag,
ABS, rádio, posil. fiízení, cent-
rál. Cena: 189 900 Kã.

·koda Felicia LX 1.9 D, r. v.
2001, 45 tis. km, airbag, rá-
dio, posil. fiíz. 
Cena: 159 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4, r.
v. 1997, 223 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã. 

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 129 tis. km, ABS, rá-
dio, centrál a dal‰í. 
Cena: 110 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 1998,
76 tis. km, 1. majitel, rádio,
centrál. 
Cena: 124 900 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 129 tis. km, odpoãet
DPH 22%, rádio, centrál.
Cena: 149 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Ford Escort 1.6-16v-klima-aut.,
r. v.1997, 35 t. km, 2 x air., ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcát-
ka, pos. fiíz. Cena: 129 000 Kã.

Opel Vectra Caravan 2.0 Klima,
r. v. 1997, 114 tis. km, airbag,
ABS, CD, el. okna a zrc., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã.

Opel Combo 1.4 i, r. v. 1996,
rádio. 
Cena 69 000 Kã bez DPH.

· - Felicie GLXi, r. v. 1997, 
70 tis. km, rádio, centrál, me-
talíza, mlhovky, 1. majitel, 
super stav. Cena: 119 000 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, klima, 
r. v. 1996, 93 tis. km, alarm,
posil. fiíz., Al kola, centrál.
Cena: 179 900 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
Color Line, r. v. 1999, 31 tis.
km, CD, alarm, ‰íbr, palub. poã.,
centrál. Cena: 179 900 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 
85 tis. km, tónovaná skla,
zadní stûraã. 
Cena: 110 000 Kã.

Peugeot 307 2.0 HDi Combi,
klima, r. v. 2003, 4 tis. km, 6x 
airbag, ABS, CD, Al kola, cent-
rál vyhfi. zrc. Cena: 425 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 145 000 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 1999,
35 tis. km, 1. majitel, perfekt-
ní stav, nízká spotfieba, servis-
ní kniha. Cena: 129 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi Combi,
r. v. 1999, 109 tis. km, rádio,
centrál. 
Cena: 139 900 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 101
tis. km, rádio, stavitelná se-
dadla, taÏné. 
Cena: 115 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7 TD, r.
v. 1996, 97 tis. km, airbag,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 129 000 Kã.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 399 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Lxi, r. v.
1998, 139 tis. km, rádio,
centrál, el okna. 
Cena: 109 900 Kã.

Opel Combo 1.7 D VAN, 
r. v. 1999, 98 tis. km, 2 x 
airbag, rádio, centrál. 
Cena: 139 000 Kã.


