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Aktuálnû z mûsta

PoÏár ubytovny si vyÏádal lidsk˘ Ïivot
V nedûli 23. kvûtna krátce po 18. ho-
dinû byly pfiivolány jednotky hasiãské-
ho záchranného sboru k poÏáru, kter˘
nûkolik desítek minut pfiedtím zachvá-
til ubytovnu na tfiídû HrdinÛ ã. 56.

OheÀ, kter˘ vzplál v jednom

z bytÛ v prvním poschodí, se

v dfievûné budovû rychle ‰ífiil

a v krátké dobû pohltil stfiechu

objektu. V prostoru poÏáfii‰tû u-

hofiela pûtatfiicetiletá nájemni-

ce, která svou nepozorností pa-

trnû oheÀ zpÛsobila. Podle jed-

né z neoficiálních verzí se oheÀ

vzÀal od elektrického vafiiãe,

ov‰em pfiesná pfiíãina poÏáru je

pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Plameny se roz‰ífiily do okol-

ních bytÛ, v nichÏ v tu dobu by-

li pfiítomni prakticky v‰ichni

nájemníci, ktefií ve chvíli, kdy

zpozorovali nebezpeãí, pfiivola-

li pomoc.

Na místo do pûti minut dorazilo

tfiicet hasiãÛ, profesionálÛ

z R˘mafiova a Bruntálu i dobro-

volníkÛ z R˘mafiova, Horního

Mûsta a Bfiidliãné. „KdyÏ jsme
pfiijeli na místo, byl oheÀ uÏ velmi
rozsáhl˘, plameny ‰lehaly z oken.
Lidé ve snaze se zachránit vyska-
kovali z oken, protoÏe únikové v˘-
chody jiÏ byly v plamenech.
Doslova na poslední chvíli se
nám podafiilo zachránit rodinu se
dvûma dûtmi,“ fiekl velitel zásahu

Ing. Jifií Patrovsk˘ a pfiirovnal si-

tuaci ke „sklenûnému, respektive

dfievûnému peklu“. Podle jeho

slov vznikl v silnû hofilavé budo-

vû dusiv˘ koufi a siln˘ Ïár, takÏe

hasiãi mu-

seli pouÏít

d˘chací pfií-

stroje. S v˘-

jimkou u-

hofielé Ïeny

se jim po-

d a fi i l o

v ‰ e c h n y  

obyva te le

domu eva-

kuovat vãas

a lokalizo-

vat oheÀ

tak, aby ne-

z a c h v á t i l

obvodovou

konstrukci.

PoÏár po-

‰kodil v‰ech

dvanáct by-

tov˘ch jed-

notek v do-

mû a podle

prvních od-

hadÛ zpÛso-

bil ‰kodu za pfiibliÏnû 5 milionÛ

korun. „Co nezniãil oheÀ, to zni-
ãila voda pfii ha‰ení,“ uvedla fie-

ditelka Bytermu Ing. Lenka

Vavfiiãková a doplnila, Ïe vzhle-

dem k typu stavby jsou pokusy 

o její vysu‰ení a rekonstrukci ne-

reálné. ZáleÏí pochopitelnû na vy-

jádfiení statika, ale je pravdûpo-

dobné, Ïe mûsto jakoÏto vlastník

objektu bude muset vyhofielou 

ubytovnu zbourat. DÛm je neoby-

vateln˘ a Byterm se snaÏí urych-

lenû zajistit nájemníkÛm náhradní

bydlení. „Nabídli jsme jim ubyto-
vání v hotelu Excelent, v krátké

dobû by mûlo b˘t k dispozici sedm
obecních bytÛ a poãítáme také
s brzk˘m dokonãení pÛdních ve-
staveb,“ dodala fieditelka

Vavfiiãková. Mûsto rovnûÏ nabíd-

lo postiÏen˘m moÏnost doãasné

úschovy jejich majetku a pomoc

pfii vyfiizování pojistn˘ch událostí.

Podobn˘ pfiípad se nedávno ode-

hrál v Brnû, kde také vyhofiel ob-

jekt okálového typu. Bilance této

nehody je je‰tû dûsivûj‰í: zahy-

nuli pfii ní ãtyfii lidé. R˘mafiovsk˘

poÏár si tak vysokou daÀ nevy-

bral díky tomu, Ïe lidé v okamÏi-

ku, kdy vznikl, je‰tû nespali.

Dfievûné domy jsou náchylnûj‰í

k poÏárÛm, navíc ubytovna po-

stavená podle star‰í technologie

nevyhovovala souãasn˘m proti-

poÏárním opatfiením. ZN, JiKo

Hasiãi bourali pfii v˘jezdu
k poÏáru ubytovny

Pfii v˘jezdu k poÏáru hofiící ubytovny 23. kvûtna do‰lo k para-

doxní situaci, kdy devûtadvacetilet˘ fiidiã Hasiãského záchranné-

ho sboru s nákladním vozidlem Tatra 815 (hasiãsk˘ speciál) ‰pat-

nû odhadl boãní odstup svého vozidla a zachytil o betonov˘ roh

oplocení. Pfiitom do‰lo k proraÏení levé zadní pneumatiky a o-

dfiení laku na levé stranû nákladního vozidla. ·koda dosáhla v˘‰e

bezmála 20 tisíc korun. Policie tak musela fie‰it nejen pfiíãinu

vzniku poÏáru ubytovny, ale také nehodu hasiãského vozidla. 

(JiKo, zdroj tisk. zprávy PâR)

Fota: Vladimír Polidar a redakce



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2004

3

Nebytové prostory poslouÏí uãili‰ti jako domov mládeÏe
V pondûlí 10. kvûtna se uskuteãnilo jednání rady
mûsta, pfii nûmÏ bylo pfiijato ãtyfiicet usnesení,
z nichÏ ãtrnáct mûlo charakter doporuãení pro
jednání zastupitelstva.
Radní odvolali Ing. Tomá‰e Köhlera z dozor-

ãí rady Tepla R˘mafiov, s. r. o., v souvislosti

s jeho zvolením do rady mûsta a na jeho mís-

to jmenovali Ing. Milana Kropáãe. Z dozorãí

rady Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o., rada mûsta ta-

ké odvolala dal‰ího nedávno zvoleného rad-

ního MUDr. Bohumila Servuse a na jeho

místo jmenovala pana Miroslava Vojáãka.

Radní vzali na vûdomí zprávu o hospodafiení

Stfiediska volného ãasu, Mûstské knihovny,

Mûstského muzea v R˘mafiovû a spoleãnosti

Sovinecko, o. p. s., za rok 2003.

V rámci majetkov˘ch záleÏitostí pfiijali radní

usnesení t˘kající se zámûru pronájmÛ po-

zemkÛ nebo jejich ãástí, schválili poskytnutí

finanãního pfiíspûvku na vybudování soukro-

mé studny v Janovicích, schválili uzavfiení

nájemní smlouvy s ¤ímskokatolickou far-

ností v R˘mafiovû na vûÏ kostela sv.

Michaela v R˘mafiovû za úãelem montáÏe

TV vysílaãe pro vysílání Prima TV a také 

uzavfiení podnájemní smlouvy se spoleãností

B Plus TV, a. s., která má vysílaã instalovat

a provozovat vysílání Primy. Rada mûsta dá-

le schválila pronájem voln˘ch nebytov˘ch

prostor na Sokolovské ulici v R˘mafiovû

Stfiednímu odbornému uãili‰ti a odbornému

uãili‰ti R˘mafiov za úãelem zfiízení náhradní-

ho domova mládeÏe. JiKo

Nové dopravní znaãení pfiinese zmûny nejen v parkování
V blízké dobû dojde ke zmûnû do-
pravního znaãení na námûstí Míru.
Cel˘ prostor námûstí bude znaãen
jako jednosmûrná pozemní komuni-
kace, a to uÏ od kfiiÏovatky s Horní
ulicí. Na celém námûstí Míru bude
platit zákaz stání mimo místa, která
jsou oznaãena jako parkovi‰tû.
V souvislosti s tûmito zmûnami

Ïádáme fiidiãe, aby si v‰ímali do-

pravního znaãení, aby nedochá-

zelo ke zbyteãn˘m kolizím a ne-

bezpeãn˘m situacím. Podle

dlouholet˘ch statistik a prÛzku-

mu u motoristické vefiejnosti by-

lo zji‰tûno, Ïe vût‰ina fiidiãÛ je

postiÏena tzv. provozní slepo-
tou, tj. jezdí popamûti a neregist-

ruje zmûny v dopravním znaãe-

ní. Mnoh˘m fiidiãÛm dûlají pro-

blémy základní pojmy, pfiede-

v‰ím pojem zastavení, stání, za-
stavení vozidla. Podle zákona 

ã. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích (dále

jen zákon o provozu), v platném

znûní, je v˘klad tûchto pojmÛ

následující:

Zastavit - znamená uvést vozid-

lo do klidu na dobu nezbytnû

nutnou k neprodlenému nastou-

pení nebo vystoupení pfiepravo-

van˘ch osob anebo k neprodle-

nému naloÏení nebo sloÏení ná-

kladu.

Stát - znamená uvést vozidlo do

klidu nad dobu dovolenou pro

zastavení.

Zastavit vozidlo - znamená pfie-

ru‰it jízdu z dÛvodu nezávislého

na vÛli fiidiãe.

Pfii stání musí zÛstat voln˘ ales-

poÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘ ne-

jménû 3 m pro kaÏd˘ smûr jízdy,

pfii zastavení musí zÛstat voln˘

alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘

nejménû 3 m pro oba smûry jíz-

dy.

To znamená, Ïe na jednosmûrné

pozemní komunikaci staãí 

3 m pfii zastavení i stání, na 

obousmûrné pozemní komunikaci

pfii zastavení postaãí 3 m, ov‰em

pfii stání musí zÛstat 3 m pro kaÏ-

d˘ smûr jízdy, tedy celkem 6 m.

Problém se zastavováním a stá-

ním na silnici je aktuální zejmé-

na na Horní a Husovû ulici a na

tfiídû HrdinÛ v úseku od námûstí

Míru po kfiiÏovatku s Husovou 

ulicí. ¤idiãi ustanovení zákona

nedodrÏují a tím sobû i dal‰ím 

úãastníkÛm silniãního provozu

zhor‰ují prÛjezdnost uveden˘ch

tras a ohroÏují bezpeãnost silniã-

ního provozu.

V souvislosti se zmûnou doprav-

ního znaãení dojde na území

mûsta R˘mafiova k vytvofiení pû-

‰í a obytné zóny. V obytné a pû-

‰í zónû smûjí chodci uÏívat po-

zemní komunikaci v celé její ‰ífi-

ce. Hry dûtí na silnici jsou dovo-

leny jen v obytné zónû. Do pû‰í

zóny je povolen vjezd jen vozid-

lÛm, která jsou vyznaãena ve

spodní ãásti dopravní znaãky

„Pû‰í zóna“. V obytné a pû‰í zó-

nû smí fiidiã jet rychlostí nejv˘‰e

20 km/hod., musí dbát zv˘‰ené

ohleduplnosti vÛãi chodcÛm,

které nesmí ohrozit, a v pfiípadû

nutnosti musí své vozidlo zasta-

vit. Stání je dovoleno jen na mís-

tech oznaãen˘ch jako parkovi‰tû.

Zdenûk Trojan,
vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Vzdûlanostní struktura v Moravskoslezském kraji se mûní
Vzdûlanostní struktura v Moravskoslezském

kraji se mûní ve prospûch maturitního vzdû-

lávání. Vypl˘vá to z V̆ roãní zprávy o stavu

koncepce a rozvoje sítû a o stavu a rozvoji

v˘chovnû vzdûlávací soustavy

v Moravskoslezském kraji za ‰kolní rok

2002/2003.

„Zatímco v devadesát˘ch letech bylo pro-
cento vzdûlan˘ch v maturitních oborech
35% a vyuãen˘ch 65%, v souãasné dobû se
tento pomûr obrátil,“ sdûlila Jaroslava

Wenigerová, námûstkynû hejtmana kraje.

Pfiispívá k tomu napfi. nav˘‰ení kapacit

ãtyfilet˘ch gymnázií o 400 míst za poslední

dva roky (do roku 2006 je cílem kraje na-

v˘‰it kapacitu o dal‰ích 250 míst), povole-

ní lyceálních programÛ, nástavbového stu-

dia ve 33 ‰kolách zfiizovan˘ch krajem, kde

si absolventi uãili‰È mohou doplnit maturit-

ní vzdûlání, ale i otevfiení waldorfské stfied-

ní ‰koly ãi podpora tzv. ‰kol druhé ‰ance.

„Od záfií leto‰ního roku bude navíc otevfie-
na bilingvní tfiída se ‰panûlsk˘m vyuãova-
cím jazykem na ostravském Gymnáziu
Hladnov,“ doplnila Wenigerová. V této

souvislosti Tomá‰ Bouda, vedoucí odboru

‰kolství, mládeÏe a sportu Krajského úfiadu

MSK, popfiel ãastá tvrzení, Ïe Moravsko-

slezsk˘ kraj není pfiipraven vzdûlávat ãesky

nehovofiící dûti cizincÛ: „Jsme pfiipraveni
vyuãovat v cizích jazycích, aÈ uÏ individu-
álnû, skupinovû ãi celé tfiídy. Dosud jsme
v‰ak Ïádn˘ zájem o otevfiení celé tfiídy ne-
zaznamenali.“
Ve ‰kolním roce 2002/2003 se v kraji ve ‰ko-

lách, pfied‰kolních a ‰kolsk˘ch zafiízeních

vzdûlávalo více neÏ 244 000 ÏákÛ v 3889

souãástech ‰kolsk˘ch subjektÛ, jimiÏ bylo

napfi. 629 matefisk˘ch ‰kol, 467 základních

‰kol, 37 gymnázií, 84 stfiedních odborn˘ch

‰kol a 57 stfiedních odborn˘ch uãili‰È. 

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Problematická dopravní situace na ulici Husovû
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Informace o základních zásadách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území âeské republiky

konan˘ch v pátek dne 11. ãervna 2004 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 12. ãervna 2004 od 8.00 do 14.00 hodin

Podmínky hlasování obãanÛ
jin˘ch ãlensk˘ch státÛ EU ve volbách
do Evropského parlamentu na území

âeské republiky

Obãan jiného ãlenského státu EU má právo

volit ve volbách do Evropského parlamentu

na území âeské republiky, jestliÏe nejpozdûji

druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let a je nej-

pozdûji od 27. dubna 2004 veden v evidenci

obyvatel (má na území âeské republiky povo-

lení k pobytu) a je zapsán v seznamu voliãÛ

pro volby do Evropského parlamentu. Obãan

jiného ãlenského státu EU mohl u obecního 

úfiadu, v jehoÏ správním obvodu je veden v e-

videnci obyvatel, poÏádat nejpozdûji 

do 2. kvûtna 2004 o zápis do tohoto seznamu.

Hlasování ve volební místnosti

Voliã k tomu, aby mohl hlasovat, prokáÏe po

pfiíchodu do volební místnosti svou totoÏ-

nost, státní obãanství a skuteãnost, Ïe má na

území âeské republiky povolení k pobytu.

Voliãe, kter˘ není zapsán ve v˘pisu ze sezna-

mu voliãÛ, nelze jiÏ do tohoto seznamu ve

dny voleb dopsat a umoÏnit mu tak hlasová-

ní. To neplatí, pokud voliã hlasuje na voliã-

sk˘ prÛkaz.

Po záznamu ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ ob-

drÏí voliã od okrskové volební komise

prázdnou úfiední obálku. Na Ïádost voliãe

mu okrsková volební komise vydá hlasovací

lístky. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není

pfiípustné.

Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlaso-

vacích lístkÛ, se musí voliã odebrat do pro-

storu urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ,

kde nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ s vo-

liãem, a to ani ãlen okrskové volební komi-

se. V tomto prostoru vloÏí voliã do úfiední o-

bálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím

lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiado-

vého ãísla nejv˘‰e u dvou kandidátÛ uvede-

n˘ch na témÏ hlasovacím lístku vyznaãit,

kterému z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné ú-

pravy na hlasovacím lístku se neprovádí.

Voliã hlasuje tak, Ïe vloÏí úfiední obálku

s hlasovacím lístkem pfied okrskovou voleb-

ní komisí do volební schránky. S voliãem, kte-

r˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek pro tû-

lesnou vadu anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛ-

Ïe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlaso-

vacích lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã a hlasovací

lístek za nûho v souladu s jeho pokyny 

upravit, vloÏit do úfiední obálky a vhodit do

volební schránky.

Hlasování na voliãsk˘ prÛkaz

Pokud voliã nebude moci nebo nehodlá volit

ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v se-

znamu voliãÛ pro volby do Evropského par-

lamentu, mohl nejpozdûji do 27. kvûtna 2004

poÏádat obecní úfiad o vydání voliãského prÛ-

kazu, kter˘ ho opravÀuje hlasovat v kterém-

koli volebním okrsku na území âeské repub-

liky. Voliã, kter˘ se dostaví do volební míst-

nosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po

prokázání shora uveden˘ch skuteãností tento

prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi,

která jej pfiiloÏí k v˘pisu ze seznamu voliãÛ

pro volby do Evropského parlamentu a voli-

ãe do tohoto v˘pisu dopí‰e. ZároveÀ mu vy-

dá hlasovací lístky a úfiední obálku.

Hlasování mimo volební místnost
do pfienosné volební schránky

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména

zdravotních, dÛvodÛ obecní úfiad a ve dnech

voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hla-

sovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro

kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.

V takovém pfiípadû okrsková volební komise

vy‰le k voliãi dva své ãleny s pfienosnou vo-

lební schránkou, úfiední obálkou a hlasovací-

mi lístky.

Dal‰í informace k volbám do Evropského
parlamentu jsou zvefiejnûny na internetov˘ch
stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz,
a zároveÀ se lze obrátit na obecní, mûstsk˘
nebo krajsk˘ úfiad.

Odbor vnitfiních vûcí MûÚ

Informace Ïivnostenského úfiadu

Jak podnikat v zemûdûlství
Novela zákona ã. 252/1997 Sb., o ze-
mûdûlství, z leto‰ního roku pfiinesla
novou právní úpravu na úseku podni-
kání v zemûdûlství. Podle dosud plat-
né právní úpravy k provozování ze-
mûdûlské v˘roby nebylo tfieba Ïád-
ného zvlá‰tního oprávnûní. U práv-

nické osoby takové podnikání zname-
nalo, Ïe je zapsána v obchodním rej-
stfiíku, u fyzické osoby obchodní zá-
koník pfiedpokládal zápis do evidence
pfiíslu‰ného obecního úfiadu v soula-
du se zákonem l05/1990 (zákon
o soukromém podnikání obãanÛ).

Nová právní úprava jednoznaãnû

stanoví, Ïe fyzická nebo právnická

osoba, která hodlá podnikat v ze-

mûdûlství, je povinna se zaevido-

vat v místnû pfiíslu‰ného obecního

úfiadu s roz‰ífienou pÛsobno-

stí, v jehoÏ kompetenci se nachází

místo podnikání zemûdûlce.

Novû musí Ïadatel doloÏit splnû-

ní zákonem stanoven˘ch podmí-

nek. Fyzická osoba dokládá, Ïe

dosáhla 18 let, svou zpÛsobilost

k právním úkonÛm, odbornou

zpÛsobilost stanovenou záko-

nem a trval˘ pobyt na území âR,

nejedná-li se o obãana âR anebo

obãana ãlenského státu EU.

V pfiípadû právnické osoby musí

uvedené podmínky stanovené

zákonem pro fyzickou osobu

prokázat odpovûdn˘ zástupce té-

to právnické osoby.

Pro samostatnû hospodafiící rol-

níky, ktefií dosud provozují ze-

mûdûlskou ãinnost podle zákona

l05/l990 Sb., platí dfiíve vydané

osvûdãení je‰tû po dobu pûti let

za pfiedpokladu, Ïe se do jednoho

roku (tj. do 1. 5. 2005) zaevidují.

V opaãném pfiípadû jejich opráv-

nûní k provozování zemûdûlské

ãinnosti zaniká. Právnick˘m oso-

bám nastává povinnost zaevido-

vat se ode dne úãinnosti zákona,

tj. k 1. 5. 2004. Úfiad vydá Ïada-

teli, pokud splÀuje zákonem sta-

novené podmínky, osvûdãení

o zápisu do evidence zemûdûl-

sk˘ch podnikatelÛ.

Evidenci zemûdûlsk˘ch podnika-

telÛ vede Obecní Ïivnostensk˘ 

úfiad R˘mafiov pro územní obvod:

R˘mafiov, Stará Ves, Dolní

Moravice, Malá Morávka, Malá

·táhle, Velká ·táhle, Bfiidliãná,

RyÏovi‰tû, Jifiíkov, Huzová

a Horní Mûsto vãetnû jejich ãástí.

Kontaktní adresa: Obecní Ïivno-

stensk˘ úfiad R˘mafiov, 8. kvû-

tna 48, 795 0l R˘mafiov, 

tel. 554 254 250-5. 

Jana PoÏárová,
vedoucí Ïivnostenského úfiadu

MûÚ R˘mafiov
Foto: zdroj internet
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·kolství

Studentka gymnázia zvítûzila v celorepublikové soutûÏi
V leto‰ním roce si z popudu OSN pfiipomínáme 
10. v˘roãí Mezinárodního roku rodiny, s nímÏ je
spojena fiada oslav a doprovodn˘ch akcí. Jednou
z nich byla literárnû-v˘tvarná soutûÏ s názvem
List z na‰í rodinné kroniky, kterou vyhlásily vloni
na podzim Asociace Center pro rodinu a Národní
centrum pro rodinu v âeské republice. SoutûÏ za-
mûfiená na dûti a dospívající mládeÏ probíhala ve
dvou kolech - krajském a národním, do nûjÏ postu-
povaly nejlep‰í práce z celé republiky. Mezi vítûzi
národního kola literárnû-v˘tvarné soutûÏe je také
studentka Gymnázia R˘mafiov Marta Merková.
Lidská spoleãnost se vyvíjí velmi rychle.

Prudk˘ rozvoj civilizace pfiiná‰í kromû zvy-

‰ování Ïivotní úrovnû také svá negativa.

Postihuje pfiedev‰ím to, co povaÏujeme za sa-

mozfiejmost, a ãeho si tím pádem málo váÏí-

me: Ïivotní prostfiedí, resp. pfiírodu, ale také

pevné rodinné vztahy. Právû rodina jakoÏto

nepostradatelná a nezastupitelná sloÏka spo-

leãnosti, která je stále v˘raznûji naru‰ována,

se stala hlavním tématem projektu literárnû-

v˘tvarné soutûÏe List z na‰í rodinné kroniky.

SoutûÏ byla vyhlá‰ena ve ãtyfiech vûkov˘ch

kategoriích pro dûti a mládeÏ od pûti do ‰est-

nácti let. Úkolem jejích úãastníkÛ bylo lite-

rární nebo v˘tvarnou formou zprostfiedkovat

svÛj pohled na vlastní rodinu, na její Ïivot, 

události, kter˘mi prochází, na jednotlivé ãle-

ny, a tímto zpÛsobem vyjádfiit svou pfiedstavu

o tom, co rodina vlastnû znamená.

Do soutûÏe se zapojila celá fiada základních

i stfiedních ‰kol po celé republice. Z nesãet-

ného mnoÏství prací, které byly zaslány do

krajského kola (v na‰em pfiípadû do

Ostravy), byly jiÏ v bfieznu tohoto roku pofiá-

dány v˘stavy. Díla, která byla na krajské 

úrovni vyhodnocena jako nejlep‰í, postupo-

vala do národního kola, jeÏ bylo ukonãeno

slavnostním vyhlá‰ením vítûzÛ v den pfied

Mezinárodním dnem rodiny (15. kvûtna)

v prostorách âeského v˘boru pro UNICEF

na námûstí Kinsk˘ch v Praze.

·estnáctiletá Marta Merková, studentka

kvinty Gymnázia R˘mafiov, se do soutûÏe

pfiihlásila na podnût své profesorky ãe‰tiny

Mgr. Jaroslavy Slaviãínské s prozaick˘m

ztvárnûním osudÛ vlastní rodiny, doprovoze-

n˘m autentick˘mi fotografiemi, a ve velké

konkurenci krajského kola (Moravskoslez-

sk˘ kraj se do sou-

tûÏe zapojil nejvût-

‰ím mnoÏstvím

prací) za nûj získa-

la první místo.

Druhé místo v kra-

ji získala dal‰í stu-

dentka r˘mafiov-

ského gymnázia

Magda Pechová.

Tento úspûch byl

korunován o nûko-

lik t˘dnÛ pozdûji,

kdyÏ gymnázium

obdrÏelo pozvánku

na vernisáÏ a slav-

nostní vyhlá‰ení 

ocenûn˘ch úãast-

níkÛ celorepubli-

kového kola pro svou studentku Martu

Merkovou, vítûzku ãtvrté vûkové kategorie

literárního oboru.

Marta Merková pfievzala v pátek 14. kvûtna

v Praze diplom z rukou odborn˘ch porotcÛ

soutûÏe, Rut Kolínské, zakladatelky Sítû

Matefisk˘ch center, a Jifiího Vávry, ‰éfredak-

tora ãasopisu Kvûty. Úãastnila se také verni-

sáÏe v˘stavy nejlep‰ích v˘tvarn˘ch soutûÏ-

ních dûl a natáãení stanice Prima, která záz-

nam celé akce vysílala v televizi. Na otázku,

jaké pocity v ní vítûzství v soutûÏi zanecha-

lo, odpovídá: „První místo jsem opravdu ne-
ãekala, proto jsem z nûj mûla a stále mám
úplnû neuvûfiitelnou radost. Je to první velk˘
úspûch v mém Ïivotû a zároveÀ podnût, abych
se psaní vûnovala dál a peãlivûji.“ Ke gratu-

lacím ke skvûlému úspûchu se touto cestou

pfiipojuje i na‰e redakce. ZN

Jak uspûli gymnazisté pfii zkou‰ce dospûlosti?
R˘mafiov‰tí gymnazisté uÏ mají le-
to‰ní maturity za sebou. V tomto ro-
ce maturovaly dvû tfiídy, ãtvrt˘ roã-
ník ãtyfiletého studia a oktáva osmi-
letého. Celkem pfii‰lo k maturitám
pûtaãtyfiicet studentÛ a témûfi polo-
vina z nich odmaturovala s vyzname-
náním.
Tréma a nervozita opadla, perná

hodinka ubûhla, maturanti si od-

dechli. Zkou‰ka dospûlosti na

gymnáziu skonãila. Jedenáct ok-

tavánÛ a deset studentÛ ãtvrtého

roãníku si navíc mohlo gratulo-

vat k vyznamenání. Proti pfied-

chozím letÛm pfiedstavuje tento

v˘sledek zfieteln˘ nárÛst úspû‰-

nosti. Vloni si vyznamenání od-

neslo osm maturantÛ ze sedma-

dvaceti, o rok dfiíve devût z pû-

tatfiiceti. Îádn˘ ze studentÛ od

maturit „nevyletûl“, jen tfii stu-

denti k nim nebyli pfiipu‰tûni.

V‰ichni maturanti museli ab-

solvovat písemnou zkou‰ku

z ãe‰tiny a povinnou ústní

zkou‰ku z ãeského a cizího ja-

zyka. Z nepovinn˘ch pfiedmûtÛ

si studenti nejãastûji vybírali

základy spoleãensk˘ch vûd 

(28 studentÛ), na druhém místû

byla biologie (19 studentÛ)

a matematika (18 studentÛ), za

ní fyzika (9 studentÛ) a infor-

matika (5 studentÛ). Po tfiech

studentech maturovalo ze ze-

Foto: Jaroslava Slaviãínská

Foto: Vladimír Polidar
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Anketa

Byla pro vás maturita tûÏká? A kam se chystáte po ní?

Dûti z r˘mafiovské ‰kolky vystoupily na festivalu v Nymburce
V‰em chci touto cestou podûko-

vat za pomoc pfii pofiádání ob-

lastního kola R˘mafiovské mate-

fiinky - Stfiedisku volného ãasu,

SSO· Prima, SOU a OU

R˘mafiov, Základní ‰kole na uli-

ci 1. máje, podnikatelÛm ad.

O tom, Ïe se nám vystoupení po-

vedlo, svûdãí skuteãnost, Ïe

v pátek 7. kvûtna odjelo ãtrnáct

dûtí ze tfiídy Soviãek z Matefiské

‰koly na ulici 1. máje na celo-

státní festival Matefiinka 2004 do

Nymburka. Na‰e dûti zde zastu-

povaly R˘mafiovskou matefiinku

spoleãnû s dûtmi z Matefiské ‰ko-

ly na OkruÏní ulici v Bruntále.

R˘mafiovské dûti pfiedvedly

v Nymburku své vystoupení pod

názvem „Rok aneb Neposedné

hodiny“, bruntálské dûti zase

„Rozvíjej se poupátko“. Obû ta-

to pfiedstavení mûla charakter

dramaticko-pohybov˘ a vyprá-

vûla pohádku. Pfies ve‰kerou

nervozitu a únavu z brzkého

vstávání na‰e dûti pfiedvedly

jedno z nejhezãích vystoupení,

za které sklidily velk˘ potlesk.

Jejich nejvût‰ím záÏitkem

ov‰em bylo setkání s Michalem

Nesvadbou, kter˘ cel˘ program

moderoval. Povídání a fotogra-

fování nebralo konce.

V‰em, ktefií pomohli s organi-

zací, hlavnû paní uãitelce Janû

Dohnalové a dûtem i rodiãÛm,

patfií podûkování za pûkn˘ zá-

Ïitek.  EvÏenie Resnerová,
fieditelka M·

mûpisu a dûjepisu. Mírná pfie-

vaha pfiírodovûdného zamûfiení

se projevila nejen pfii v˘bûru

maturitních pfiedmûtÛ, ale i na

pfiihlá‰kách na vysoké ‰koly.

Na pfiírodovûdecké obory se

hlásí o devût gymnazistÛ více

neÏ na obory humanitní.

Dfiíve, neÏ se ãerství maturanti

z r˘mafiovského gymnázia na-

dobro rozprchnou na vysoko-

‰kolská studia do Prahy, Brna,

Olomouce ãi Ostravy, pfii‰li se se

sv˘mi profesory rozlouãit. Na

ãtvrtek 13. kvûtna veãer pro nû

gymnázium pfiipravilo slavnostní

pfiedávání maturitních vysvûdãe-

ní v sále základní umûlecké ‰ko-

ly. Rodiãe, studenty i pedagogy

pfiivítala Mgr. Zdena Sedláãko-

vá. Kulturní program veãera vy-

plnil Jaroslav Slaviãínsk˘ s kla-

vírní skladbou Edvarda Griega

Svatba na Troldhaugenu a stu-

dentky kvarty Ludmila

Ondra‰íková a Helena Chlebco-

vá, které pfiednesly ukázky z ma-

turitních písemek Ludmily

HorÀáãkové a Martina Lo‰Èáka

na téma Nejen svût Harryho
Pottera je pln˘ kouzel (oba úryv-

ky si mÛÏe ãtenáfi pfieãíst v rubri-

ce Studentsk˘ klub). S absolven-

ty se posléze rozlouãila fieditelka

‰koly PhDr. Emílie Zavadilová,

Ladislav Velebn˘, ãlen Rady

‰koly Gymnázia R˘mafiov a za-

stupitelstva Moravskoslezského

kraje, a místostarosta Ing.

Jaroslav Kala. Poté uÏ studenti

z rukou sv˘ch tfiídních profesorÛ,

Mgr. Marie Novotné a Ing.

·tefana Jano‰Èáka, pfievzali ma-

turitní vysvûdãení, my‰lenkami

snad uÏ úplnû jinde.

Maturita je pro nû teprve prvním

krokem do dospûlosti. âekají je

je‰tû pfiijímací zkou‰ky na vyso-

kou ‰kolu, a pokud budou pfiijati,

celá fiada dal‰ích a dal‰ích zkou-

‰ek. Bûhem studia budou nava-

zovat na to, co se nauãili na

stfiední ‰kole. Odnesou si s sebou

vzpomínky na mûsto sv˘ch gym-

nazijních let. Otázkou zÛstává,

kolik se jich vrátí zpátky. ZN

Lubo‰ Hlavienka (19
let), absolvent 4. roãníku

Maturita pro mû nebyla

tûÏká. Dostal jsem tfii jed-

niãky a dvojku z angliãti-

ny. Po maturitû se

chystám na filosofii do

Olomouce.

Martin Lo‰Èák (19 let),
absolvent oktávy

Maturita tûÏká nebyla,

protoÏe jsem se pfiipravo-

val. Dostal jsem ãtyfii jed-

niãky. Teì se chystám na

Ïurnalistiku nebo na filo-

sofii.

Vladimír Polidar (19
let), absolvent oktávy

TûÏká ani ne. Dostal jsem

ãtyfii jedniãky. Pfiipravuji

se na religionistiku na

Filozofickou fakultu Ma-

sarykovy univerzity v Brnû.

Lída HorÀáãková (19
let), absolventka 4. roã-
níku

âekala, jsem, Ïe bude ma-

turita taková, jaká byla. Po

‰kole se hlásím na obor

Politologie a mezinárodní

vztahy na FSS Masary-

kovy univerzity v Brnû.

Robert Hangody (19 let),
absolvent 4. roãníku

Maturita pro mû byla ze

zaãátku tûÏká, zvlá‰È ang-

liãtina, ale pak uÏ to bylo

celkem rutinní zkou‰ení.

Dostal jsem dvû dvojky

a dvû jedniãky. Po maturitû

se chystám na antropologii

nebo na fyzioterapii . ZN

Fota: archiv M· 1. máje
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âarodûjnice pfiiletûly i do matefiské ‰koly
Co se dûlo v pátek 30. dubna?

Do Matefiské ‰koly na ulici 

1. máje se slétly malé i velké,

krásné i o‰klivé, hodné i zlé

ãarodûjnice na sv˘ch ko‰Èa-

tech. Nauãily dûti tanãit ãaro-

dûjnick˘ tanec. Pro závody,

které tvofiily dvû disciplíny, let

na ko‰tûti a tanec s ko‰tûtem,

vyãarovaly ve svém kotli slad-

kosti a odmûny. A protoÏe jim

na cestu svítilo sluníãko, vy-

daly se podívat, jak vypadá

na‰e námûstí. Vrátily se právû

vãas, s velkou chutí spofiádaly

v‰echny obûdy a ulehly k za-

slouÏenému odpoãinku. Dûti

si tak uÏily pûkné ãarodûjnic-

ké dopoledne.

EvÏenie Resnerová,
fieditelka M·

Akademie pokaÏdé tak trochu jinak
·kolní akademie jsou kaÏd˘m rokem oãekávány
s velk˘m napûtím, pfiedev‰ím ze strany rodiãÛ
a pfiíbuzn˘ch ÏákÛ. Je to vlastnû vyvrcholení prá-

ce dûtí a jejich uãitelÛ za cel˘ ‰kolní rok.
V R˘mafiovû se ve ‰kolní akademii tradiãnû pfied-
stavují v‰echna ‰kolská zafiízení - obû základní

‰koly, uãili‰tû, gymnázium a letos poprvé pfied ro-
diãi vystoupily také dûti ze Zvlá‰tní ‰koly
R˘mafiov.

Dûti vûnovaly maminkám voÀavou Kytiãku
V pátek 7. kvûtna se pochlubily

dûti ze Základní ‰koly na ulici 

1. máje velmi zdafiilou akademií,

jeÏ se konala ke Dni matek

v mûstském kinû a nesla pfiíznaã-

n˘ název Kytiãka pro maminku.

Byla v podstatû zrcadlem umûní,

dovednosti, píle a hlavnû ne-

zmûrné chuti pfiedvést to, ãemu

se Ïáci za poslední rok ve ‰kole

nauãili. Pfiipravili si spolu se

sv˘mi kantory osmnáct vystou-

pení, ve kter˘ch se stfiídaly pû-

vecké vstupy s pohybov˘mi kre-

acemi, cviãení s létajícími talífii,

básnická, pûvecká a taneãní vy-

stoupení, cviãení s tyãkami, roz-

vern˘ videoklip na motivy písnû

Jaromíra Nohavici Grónská zem,

obecenstvo pfii‰li pozdravit

i ·moulové a osmáci pfiidali na-

vrch je‰tû fotbalov˘ rock’n’roll.

Moderátory podveãera byli Jan

Rydzyk z 9. B a Adam Walak

z 9. A. ReÏii mûli pod palcem zá-

stupce fieditele Jifií Gajdo‰ spo-

leãnû s paní uãitelkou Vûrou

Mofikovskou. Pfiedstavení trvalo

více jak dvû hodiny a sledovalo

jej asi 300 divákÛ. Není nutno,
aby bylo stále veselo, to ov‰em

v Ïádném pfiípadû neplatilo pro

tuto velmi úspû‰nou Kytiãku pro

maminku. Známou píseÀ Uhlífie

a Svûráka pfii‰li na samotn˘ zá-

vûr zazpívat v‰ichni úãinkující.

Za ozvuãení sálu patfií také dík

zamûstnancÛm Stfiediska volné-

ho ãasu Jifiímu Sigmundovi

a Janu Pfiikrylovi.

Îáci uãili‰tû prezentovali ‰kolu s ostychem, ale s otevfien˘m srdcem na dlani
O t˘den pozdûji, v pátek 14. kvûtna,

se v mûstském kinû pfiedstavili 

s akademií Ïáci Stfiedního odborné-

ho uãili‰tû a odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû. Páteãní dopoledne

mnoho divákÛ sice nepfiilákalo, ale

o to víc byla znát obrovská chuÈ,

s níÏ mladí lidé pod vedením paní 

uãitelky Aniãky Kratochvílové

a PhDr. Jitky Vaculové pfiedvedli

své uãÀovské kvality v nejrozmani-

tûj‰ích Ïánrech. UãÀovskou akade-

mii uvádûly Mí‰a & Mí‰a, tedy par-

don, moderátorky Michaela âapková

a Michaela Kerhartová ze 3. roãníku

oboru kuchafi-ãí‰ník. V nûkter˘ch 

okamÏicích se ve vystoupeních tu

a tam projevila ost˘chavost, kterou

ov‰em trumfla snaha a upfiímná in-

terpretace s otevfien˘m srdcem na

dlani. Zejména pokud se jednalo

o recitaci ãi prózu na velmi citlivé

téma, jak˘m je závislost na drogách,

alkoholu a koufiení. Kromû taneã-

ních a pûveck˘ch vystoupení mûli

diváci, pfiedev‰ím pak Ïenská ãást

publika, moÏnost obdivovat svalové

tonusy kulturisty Miroslava Skalky,

kter˘ uÏ má za sebou nejeden spor-

tovní úspûch. Na mistrovství

Moravy a Slezska v Bohumínû 

27. bfiezna vybojoval v kategorii

star‰ích dorostencÛ do 67 kg stfiíbr-

nou medaili a postoupil na mistrov-

ství âeské republiky do Hronova,

kde 3. dubna leto‰ního roku ve stej-

né kategorii obsadil ãtvrtou pozici.

Bez nadsázky lze fiíci, Ïe také Ïáci 

uãili‰tû pfiedvedli to nejlep‰í, co

umí.

Pozvánka
na koncert

duchovní hudby
V nedûli 30. kvûtna v 16.00

hodin se uskuteãní v kostele

Tfií králÛ v Bfiidliãné koncert

duchovní hudby. Pfiedstaví

se Smí‰en˘ pûveck˘ sbor

Bruntál s komorním orchest-

rem ZU· Bruntál a Smí‰en˘

chrámov˘ sbor Bfiidliãná.

Dobrovolné vstupné bude

vûnováno na opravu venkov-

ní omítky kostela Tfií králÛ.

Bernardina Mereìová Foto: archiv M· 1. máje
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Dûti ze zvlá‰tní ‰koly poprvé zakusily hfiejiv˘ pocit potlesku na otevfiené scénû
VÛbec poprvé pfiedstoupily pfied

vefiejnost ve stfiedu 19. kvûtna

Ïáci Zvlá‰tní ‰koly v R˘mafiovû.

Pro komorní pódium koncertní-

ho sálu základní umûlecké ‰koly

si spolu s kantory pfiipravili

komponovan˘ pofiad, ve kterém

rodiãe dûtí, kamarádi a spoluÏáci

shlédli taneãní kreace, lidové

písnû, velmi úspû‰né vystoupení

maÏoretek, dÏezgymnastiku ãi

pásmo ver‰Û ke Dni matek.

Nejvdûãnûj‰í a asi divácky nej-

úspû‰nûj‰í byly pohádky.

Myslím, Ïe není potfieba blíÏe

pfiedstavovat klasické pohádky

O koblíÏkovi, O vlku a kÛzlát-
kách nebo O veliké fiepû.

Pochvalu si zaslouÏí dûvãata,

která si pod vedením Ïákynû

‰estého roãníku Renaty Sojkové

pfiipravila vystoupení maÏoretek

zcela bez cizí pomoci, stejnû tak

i vystoupení dívek z taneãního

krouÏku, které si s Ïákyní ‰esté-

ho roãníku Klárou Turtákovou

v ãele pfiipravily ukázku dÏez-

gymnastiky. Osmáci a deváÈáci

„vybalili“ tûlov˘chovnou pohy-

bovou skladbu Metal show.

V‰ichni úãinkující spolu s kanto-

ry ‰koly odvedli poctiv˘ kus prá-

ce a zaslouÏí si velké podûková-

ní. Premiéra akademie zvlá‰tní

‰koly se vydafiila, a to je hlavní.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe je zbyteãné

podrobnû vypisovat celé progra-

my jednotliv˘ch akademií a hod-

notit kaÏdé vystoupení zvlá‰È.

Chtûl bych jen podotknout, Ïe se

bylo opravdu na co dívat.

Programy byly bohaté a rozmani-

té a mûly co nabídnout. Diváci

v sálech mûli pfiíleÏitost (bez nad-

sázky) kulturního vyÏití v rámci

moÏností a schopností ÏákÛ jed-

notliv˘ch ‰kol. Vidûli rÛzné styly

tancÛ, poslechli si nûco z lidové,

ale i rockové hudby, stejnû jako

pûkné hlasy pûveckého sboru,

shlédli aerobic, zábavné scénky

a zaposlouchali se do recitace.

Myslím, Ïe dal‰í komentáfie jsou

naprosto zbyteãné. Jenom jsem

Ïasl, kolik talentÛ ze v‰ech obo-

rÛ nám „bûhá“ po ‰kolách.

V publiku panovala pfiíjemná at-

mosféra, kaÏd˘ si na‰el aspoÀ

jedno ãíslo, které mu zcela jistû

padlo do noty, a spoluÏáci, ti dr-

Ïeli palce sv˘m kamarádÛm na

jevi‰ti. Zkrátka bezva atmosféra.

A tak to má b˘t. JiKo

Jak to vlastnû bylo s EvÏenkou?
Chata EvÏenka leÏí ve v˘‰ce 1030 m nad

mofiem. V roce 1967 nabídl Lesní závod

Janovice chatu Gymnáziu R˘mafiov jako re-

kreaãní zafiízení pro jeho studenty. PonûvadÏ

‰kola nemohla tehdy b˘t vlastníkem podob-

n˘ch zafiízení, byla uskuteãnûna následující

dohoda: Lesní závod pfievodem kmenového

jmûní pfiedal chatu MûNV v R˘mafiovû

s podmínkou, Ïe bude chatu obhospodafiovat

Gymnázium R˘mafiov. Byly sepsány smlou-

vy o pronájmu EvÏenky, poslední smlouva

byla uzavfiena jako nájemní smlouva mezi

mûstem R˘mafiov a SdruÏením rodiãÛ a pfiá-

tel ‰koly Gymnázia R˘mafiov v roce 1993.

(Od roku 1992 je provedena registrace SRP·

na Ministerstvu vnitra âeské republiky.)

A tak se vlastnû zaãala psát novodobá histo-

rie EvÏenky. V samotn˘ch poãátcích, kdy

chata pfie‰la pod správu SRP·, byly její pro-

story v dezolátním stavu a samotné uvedení

chaty do provozu vyÏadovalo spoustu práce

a nákladÛ. Studenti provádûli brigádnické

práce, sponzorován byl materiál na opravy.

Ve spolupráci s SOU stavebním Vy‰kov byla

opravena stfiecha chaty. Chata byla vyuÏívá-

na pro lyÏafiské kurzy studentÛ na‰eho gym-

názia a v˘lety jin˘ch r˘mafiovsk˘ch ‰kol,

Domem dûtí a mládeÏe, studenty Gymnázia

Bruntál i ‰kolami mimo okres.

V dal‰ích letech byla provedena vût‰í rekon-

strukce chaty - podlahy, stûny, stropy a pfiíã-

ky a pfiístavba verandy. Akci financovala fir-

ma RD R˘mafiov. Lena R˘mafiov sponzoro-

vala vybavení pokojÛ skfiínûmi. Souãasnû

byly vyrobeny postele pro jednotlivé pokoje

a vybavena kuchyÀ. Vût‰inou pomohly pod-

niky, jejichÏ zamûstnanci mûli dûti na gym-

náziu.

Dal‰í akcí byla instalace ústfiedního topení

(na nucen˘ obûh) a realizace elektrické pfií-

pojky zemním ka-

belem na trafosta-

nici pod Alfredo-

vou chatou. Po po-

‰kození kabelu ble-

skem a následnû

tûÏkou technikou

Lesního závodu by-

la pfiípojka obno-

vena a chata byla

napojena na Alfré-

dovu chatu, která

byla tehdy majet-

kem TJ Kovohutû

Bfiidliãná. Práce

a materiál byly

hrazeny ãásteãnû

sponzorsky, ãás-

teãnû z penûz za

poskytování chaty ‰kolám a organizacím.

Byl postaven bunkr na uhlí, zhotoveny kon-

tejnery na odpad, zakoupeno loÏní prádlo.

Aby mohla b˘t chata dále vyuÏívána, bylo

tfieba zlep‰it její sociální zázemí. Ve smyslu

nov˘ch hygienick˘ch pfiedpisÛ byla se sou-

hlasem MûÚ zpracována projektová doku-

mentace, kterou hradil MûÚ, ten také v po-

sledních letech pfiispíval na rekonstrukci dal-

‰ími finanãními ãástkami.

Práce byly zahájeny v ãervenci 2001 a pfieru-

‰eny v bfieznu 2002, kdy vyhofiela Alfrédova

chata. Tím zÛstala EvÏenka bez elektrické 

energie. Do jednání s RNDr. Sedlákem, ma-

jitelem Alfrédky a trafostanice, byl zapojen

MûÚ R˘mafiov a jednání probíhá doposud.

Z tûchto dÛvodÛ je chata mimo provoz.

BohuÏel!

Zásluhou Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov a fir-

my Stas byla provedena úplná pfiestavba so-

ciálního zázemí chaty. Nyní jsou k dispozici

dva sprchové kouty, nová WC chlapcÛ a dí-

vek, um˘vací prostory, úklidové kouty, nová

kuchyÀská linka s dfiezem. Firma Teplo na

pûtileté splátky instalovala nov˘ kotel ú-

stfiedního topení, dva bojlery na teplou vodu

a radiátory v sociální ãásti chaty. Kompletní

vodoinstalaci provádûla firma Procháska 

- Vavrou‰ek, tesafiské práce firma Ry‰ánek,

elektroinstalaãní práce firma Easy Control

Morava, s. r. o.

Propoãet nákladÛ na rekonstrukci na základû

projektové dokumentace ãiní 806 500 Kã.

Objem proveden˘ch prací placen˘ch z úãtu

SRP·, MûÚ a sponzorsky provádûn˘ch pra-

cí ãiní k tomuto dni 597 200 Kã. Zb˘vá pro-

vést práce (materiál je jiÏ pfieváÏnû zaji‰tûn)

za 200 tis. Kã, které pfiedstavují ãástku na

ãistiãku odpadních vod.
Foto: zdroj internet
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TK JES R˘mafiov bilancuje
Kolem osmdesáti vystoupení

rÛzn˘ch taneãních souborÛ pfii-

nesla soutûÏní pfiehlídka

O Popelãin stfievíãek, která se 

uskuteãnila 8. kvûtna 2004

v Uniãovû. Tancovat pfiijelo

v rÛzn˘ch taneãních disciplínách

kolem 800 taneãníkÛ v dûtské

i juniorské vûkové kategorii. TK

JES jehoÏ zfiizovatelem je

Základní ‰kola na Jelínkovû uli-

ci, reprezentovala R˘mafiov se

tfiemi choreografiemi. Sv˘m vy-

stoupením si soubor zajistil vyni-

kající umístûní! V dûtské katego-

rii v parketov˘ch kompozicích 

1. místo se skladbou „Vûtfiíãek“,

v juniorské kategorii pak tfietí

místo se skladbou „Traviãka ze-

lená“, která rovnûÏ patfiila do

parketov˘ch taneãních kompo-

zic, 2. místo v show formacích

obsadila skladba „Cigarety“. Za

tímto ocenûním se skr˘vá obrov-

ská dfiina, hodiny tréninku, potu,

bolav˘ch svalÛ i víkendov˘ch

soustfiedûní.

Dal‰í úspûch zaznamenal TK JES

na regionálním kole Dance for-

mací v Karviné. Ve velmi silné

konkurenci ostravsk˘ch tûles po-

stoupil se skladbou „Cigarety“ na

mistrovství Moravy do Ostravy.

PfiestoÏe mu postup na mistrov-

ství republiky proklouzl mezi prs-

ty, pfiipravuje se soubor na dal‰í

soutûÏe a pfiehlídky, které jej je‰tû

letos ãekají. Alena Tome‰ková

Îivotní jubileum

S nestorem MaheÀákÛ o divadle i Ïivotû
„Byla to velká zku‰e-
nost a Ïivotní záÏitek
zahrát si na r˘mafiov-
sk˘ch prknech po bo-
ku takové herecké
osobnosti jakou byl
pan Jaroslav Vojta,“
fiíká v rozhovoru dnes
jiÏ sedmdesátilet˘
kronikáfi mûsta R˘-
mafiova a uãitel pan
Vratislav Koneãn˘.

Tfiináctého kvûtna oslavil v plném zdraví,

pohodû a optimismu pan Vratislav Koneãn˘,

nejstar‰í ãlen ochotnického divadelního sou-

boru Mahen, uãitel chemie, fyziky a obãan-

ské v˘chovy a kronikáfi mûsta R˘mafiova, v˘-

znamné jubileum - 70 let na cestû Ïivotem.

O divadelních zaãátcích a Ïivotních názo-

rech jsme si povídali s ãlovûkem, jehoÏ dob-

ráck˘ úsmûv dokáÏe navodit u mnoh˘ch po-

hodu a dobrou náladu.

Nebudeme, VraÈo, pfied ãtenáfii pfiedstírat,

Ïe si vykáme. Známe se pût let a na‰e cesty
se spojily v divadle Mahen, kde jsme se pot-
kávali na zkou‰kách. KdyÏ se ohlédne‰ zpût
a zavzpomíná‰ na své herecké prvotiny
v Mahenu, co se ti vybaví v první chvíli?
V Mahenu jsem zaãínal v roce 1965, v tom-

téÏ roce jsem zaãal uãit také na Základní ‰ko-

le na Jelínkovû ulici. Má první role byla

v Na‰ich furiantech. Hlavní roli tenkrát

ztvárnil národní umûlec Jaroslav Vojta. 

Po celou dobu jsem jej na zkou‰kách zastu-

poval, on pfiijel tfii dny pfied premiérou.

Sponzofii, bez kter˘ch by nebylo moÏné re-

konstrukci provést a kter˘m znovu touto ces-

tou dûkujeme:

1. bourací a stavební práce

Mûstské sluÏby R˘mafiov
2. dfievûn˘ materiál

KATR, a. s., Stará Ves
3. klempífiské práce - stfiecha

Klempífiství a pokr˘vaãství PIPA
4. stavební materiál, ocel. pfieklady apod.

·opík Ferdinand, R¯MSTAV CZ, s. r. o.
5. materiál na dlaÏbu a obklady

RD R˘mafiov, s. r. o.
6. obkladaãské práce + cement

STAS, v. o. s
7. dvefie, okna, kuch. linka

ROJANA, s. r. o., KASARD, s. r. o.,
KARDE, s. r. o.

8. bezplatné praní loÏního prádla

Prádelna ·opík

Od roku 1968 do roku 1992 se konaly na

chatû EvÏence v‰echny lyÏafiské a branné

kurzy studentÛ gymnázia prakticky zdar-

ma. Od roku 1993 do roku 2001 se usku-

teãnilo pfies 50 akcí pofiádan˘ch

Gymnáziem R˘mafiov. Od roku 1970 bylo

na EvÏence uskuteãnûno 1800 akcí, víken-

dov˘ch nebo t˘denních. Pro zaji‰tûní pro-

vozu chaty bylo rÛzn˘mi dopravními pro-

stfiedky najeto pfies 50 000 kilometrÛ.

V minulém ‰kolním roce poÏádal v˘bor

SRP· rodiãe o ãástku 100 Kã jako pfiíspû-

vek na rekonstrukci EvÏenky. Podot˘kám,

Ïe za celou dobu trvání pronájmu chaty by-

ly takto poprvé pouÏity finance rodiãÛ na

jiné úãely neÏ na dotace akcí studentÛ -

sportovní akce, olympiády apod. Tyto pení-

ze se v‰ak studentÛm vrátí ve formû rÛz-

n˘ch akcí na EvÏence, buì zdarma nebo za

reÏijní poplatek. I pfies dluhy, které máme,

nechceme Ïádat rodiãe o dal‰í cílen˘ pfiís-

pûvek. ¤e‰íme finanãní situaci pfiíspûvky

MûÚ, sponzorÛ a ochotou podnikÛ. Dal‰í

sponzory pochopitelnû vítáme.

Ve‰keré práce spojené se znaãn˘mi finanã-

ními náklady a ãasovû nároãn˘mi koordi-

nacemi jednotliv˘ch prací dûláme proto,

aby chata slouÏila úãelÛm uveden˘m ve

smlouvû s MûÚ v R˘mafiovû: konání lyÏafi-

sk˘ch kurzÛ, sportovních a turistick˘ch ak-

cí, ‰kolních v˘letÛ apod. pfiedev‰ím pro

studenty gymnázia a v‰ech r˘mafiovsk˘ch

‰kol. Chceme umoÏnit na‰im dûtem nejen

velice levné, ale i kulturní prostfiedí k vyu-

Ïití jejich studentského ãi volnoaktivního

Ïivota.

K uvedení chaty do provozu je tfieba obno-

vit dodávku elektrické energie, provést do-

konãovací práce na odpadní jímce a v pÛ-

vodním objektu chaty a koneãnû plánova-

nou pÛdní vestavbu pro zabezpeãení po-

tfiebné kapacity chaty. Chatu je tfieba po

tûchto pracích zkolaudovat.

Je‰tû jednou zdÛrazÀujeme, Ïe uÏ vzhledem

k závazkÛm vÛãi sponzorÛm, rodiãÛm a stu-

dentÛm chceme chatu nadále provozovat.

Stanislav Vitásek,
ãlen v˘boru SRP· a správce chaty EvÏenka

Fota: archiv TK JES
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âí to byl nápad, aby v R˘mafiovû hostoval
Jaroslav Vojta?
Byl to nápad Franti‰ka Vychodila a se sv˘m

názorem se pfiipojilo i vedení tehdej‰ího

Jednotného kulturního stfiediska v R˘mafiovû.

Jak je moÏné, Ïe Jaroslavu Vojtovi staãily
pfied premiérou tfii dny, aby se s herci
Mahena v Na‰ich furiantech sehrál? Copak
Furianty hrál také v Praze?
Ano, Jaroslav Vojta mûl roli nastudovanou

z Prahy, tady se s námi jen herecky sÏil.

Pamatuji se, Ïe pfiijel hodnû nemocn˘, mûl

chfiipku. Léãil jej doktor Nûmeãek a bûhem

velice krátké doby jej uzdravil, takÏe Vojta

mohl odehrát premiéru a vÛbec to na jeho

v˘konu nebylo vidût. V Na‰ich furiantech

jsem hrál men‰í roli - ãetníka. To byla také

vÛbec moje první role.

A jak se ti hrálo po boku Jaroslava Vojty?
Jednak jsem byl rád, Ïe jsem si s Vojtou mo-

hl zahrát, protoÏe v té dobû to byla velmi v˘-

znamná herecká osobnost, a nejen divadelní,

ale také filmová. Jaroslav Vojta hrál ve filmu

Na‰i furianti, ale tam hrál jinou roli neÏ na

divadle. KdyÏ jsme si vyprávûli, vzpomínal

na natáãení filmu. V R˘mafiovû ov‰em hrál

roli hlavní.

Pokud správnû poãítám, tak Na‰e furianty
jste hráli k dvacátému v˘roãí zaloÏení
Mahena?
Pfied Furianty se hrála je‰tû Vojnarka - v fiíj-

nu roku 1965 - a v podstatû Vojnarka i Na‰i

furianti byly opravdu hry k 20. v˘roãí zalo-

Ïení ochotnického divadelního spolku mûsta

R˘mafiova.

Pak následovaly dal‰í a dal‰í role. KdyÏ za-

vzpomíná‰, která ti pfiirostla k srdci a na
kterou vzpomíná‰ rád?
K srdci mnû kupodivu pfiirostly role, které

jsem nikdy nehrál. Nesmírnû se mi líbila hra

Agnus Dei, kde ov‰em figurovaly tfii Ïenské

postavy. Hra byla dokonale zvládnuta jak po

herecké, tak i po textové stránce. Jediné mí-

nus bylo to, Ïe ji shlédly jen tfii stovky divá-

kÛ a hrála se pouze jednou. Dal‰í velmi zají-

mavou hrou byla Hodina Antigony, kterou

jsme hráli v roce 1982. Vzhledem k tomu, Ïe

tato hra byla v té dobû takzvanou devizovou

hrou, byly s ní ideologické problémy.

Nakonec jsme ji mohli zahrát dokonce i na o-

kresní pfiehlídce. Porota se k jejímu hodnoce-

ní vyjádfiila laxnû a nijak zvlá‰È v˘-

kony hercÛ nehodnotila. Ov‰em na

pfiehlídce v roce 1991 tatáÏ porota

v ãele s pfiedstaviteli opavského di-

vadla hodnotila jinou na‰i hru a jed-

na z prvních vût, kterou pfiedseda

poroty - vedoucí dramaturg opav-

ského divadla nebo reÏisér, to uÏ si

nepamatuji - vyslovil, byla ta, Ïe

zpûtnû ocenil na‰i Hodinu

Antigony. ¤ekl, Ïe to byl vynikající

v˘kon a jen díky tomu, Ïe tato hra

byla „devizovka“, tak nás nemohli

poslat nûkam dále. Dostalo se nám

tímto dodateãného uznání.

Pokud vzpomenu na hry, ve kte-

r˘ch jsem hrál a které, jak fiíká‰, mi

pfiirostly k srdci, pak musím vzpo-

menout z tûch váÏnûj‰ích Stromy u-

mírají vstoje z roku 1979, Dnes je‰-

tû zapadá slunce nad Atlantidou

z roku 1984 a uÏ jmenovanou

Hodinu Antigony. Z veseloher mi

utkvûly v pamûti hry Voskovce

a Wericha Teta z Bruselu, uvádûná

v roce 1980, a Kat a blázen z roku

1995. Pak je‰tû Jelen v lagunû, kterou hrál

Mahen v roce 1992, Dívãí válka z roku 1996,

1+1=3, ta mûla premiéru v roce 1999,

ale i jiné.

Dá se spoãítat, v kolika hrách jsi od ro-
ku 1965, VraÈo, hrál?
Od roku 1965 jsem hrál v témûfi kaÏdé

hfie. V̆ jimku tvofiila léta 1970 - 71, kdy

jsem si roz‰ifioval uãitelskou aprobaci

a vûnoval se studiu. Pak jsem jiÏ hrál

s mal˘mi v˘jimkami ve v‰ech hrách 

uvádûn˘ch Mahenem. Byly to desítky

her a rolí, které jsem ztvárnil.

Je nûco, co bys chtûl v ochotnickém
souboru zlep‰it, s ãím nejsi spokojen?
Trochu mi vadí, Ïe se hrají jen hry zá-

bavného nebo chce‰-li komediálního

Ïánru a role v tûchto hrách rozhodnû

nejsou mojí parketou. Jsem asi charak-

terní ochotník, kter˘ má rád role spí‰e

váÏnûj‰ího rázu. V Ïádném pfiípadû ne-

jsem typ komediálního herce.

V pfií‰tí divadelní sezónû oslaví Mahen
60 let od svého vzniku. ·edesátku by
mûl oslavit detektivní komedii Johna
Patricka Podivná paní Savageová.
Jakou cestou by se mûl Mahen podle
tvého názoru ubírat dál? Po stránce

dramaturgické, reÏijní, v˘tvarné, organi-
zaãnû-manaÏerské a podobnû?
Mahen nemÛÏe v souãasné dobû hrát hry, ja-

ké hrál v ‰edesát˘ch nebo sedmdesát˘ch le-

tech, protoÏe se herecké obsazení znaãnû zú-

Ïilo. Navíc stálí herci dosáhli jistého vûku,

kter˘ jim nikdo nemÛÏe odpárat. Velkou v˘-

hodou je, Ïe se objevují mladí lidé, zájemci

o herectví, a je tím dána nadûje, Ïe ãinnost

Mahena bude pokraãovat. K reÏii pfiipomín-

ky nemám. Domnívám se, Ïe souãasná dlou-

holetá reÏisérka paní Hana Vystrãilová pfii-

stupuje k reÏii zodpovûdnû, má velmi dobré

reÏijní nápady a pfiedev‰ím pfiedstavu, jak by

mûla celá hra vypadat. Pokud se t˘ká v˘bûru

her, a já jsem to jiÏ naznaãil, mohl by b˘t

pestfiej‰í. Nemûly by to b˘t jen hry pro poba-

vení publika, i kdyÏ mají svÛj v˘znam.

Pokud dûj ve hfie a herecké postavy dokáÏí

diváky v hledi‰ti rozesmát, pak to zajisté ne-

byla hra marná. VÏdyÈ smích je kofiení Ïivo-

ta a my herci jsme rádi, Ïe mÛÏeme alespoÀ

tu ‰petkou kofiení divákÛm tímto zpÛsobem

dát. Vedle tûchto her by se alespoÀ obãas mû-

la zahrát hra fieknûme váÏnûj‰ího charakteru.

Troufám si fiíci, Ïe by se mohla zvolit i klasi-

ka nebo taková hra, která by nutila diváky

k zamy‰lení. ¤ekl bych, Ïe jsou hry, které

zvednou diváka ze sedadla smíchem, a jsou

hry, které tlaãí diváka do sedadla svojí hlou-

bkou, sv˘mi my‰lenkami.

Divadelními ochotníky se vût‰inou stávali
kantofii. Je to pravda?
Pro‰el jsem nûkolika ochotnick˘mi soubory

a vÏdy tam kantofii mûli své zastoupení. V nû-

kter˘ch spolcích to zastoupení bylo dokonce

pfievaÏující. Ale také si pamatuji, kdy jsem

v Mahenu je‰tû nehrál, Ïe s MaheÀáky hráva-

li i r˘mafiov‰tí lékafii, a to se jiÏ dlouhou dobu

nedûje. MoÏná by to stálo za úvahu.

Dûkuji za pûkn˘ rozhovor a budu se tû‰it
opût na nûkteré z pfií‰tích setkání, které se
mÛÏe uskuteãnit napfiíklad na konci ‰kolní-
ho roku pfied prázdninami, které zde budou
uÏ za mûsíc. A budeme si povídat o kantofii-
nû, o dûtech, v˘chovû, dovolené a relaxaci.
Já dûkuji za pfiíleÏitost, Ïe jsem si s tebou

mohl popovídat, povaÏuji to za velkou ãest

a jsem rád, Ïe jsem mohl sdûlit nûkteré své

dojmy a my‰lenky. JiKo

Vratislav Koneãn˘ ve hfie Mistr ostrého meãe Karla
R. Krpata v reÏii Z. Br‰Èáka ztvárnil v roce 1970 roli
primátora mûsta. Na fotografii s hereãkou Budilovou
v roli Anny. Foto: archiv divadla Mahen
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Zajímavost

Hudební událost roku: Opera v R˘mafiovû
Kulturní Ïivot v malém mûsteãku,

jak˘m je R˘mafiov, nab˘vá rozmû-

rÛ, kter˘ by nám mohli závidût lidé

z daleko vût‰ích a pfiístupnûj‰ích

mûst. Po tfiech letech sem opût za-

vítá ‰piãkov˘ hudební soubor

Ensemble Damian, kter˘ se specia-

lizuje na interpretaci soudobé vo-

kálnû instrumentální tvorby a kter˘

r˘mafiovskému publiku pfiedvede

operu Yta innocens (Yta nevinná).

Autorem díla je mlad˘ hudební

skladatel a vedoucí souboru Tomá‰
Hanzlík. Opera mûla premiéru 

1. února 2004 ve Stavovském diva-

dle v Praze, kde sklidila znaãn˘ ob-

div - úspûch pfiedstavení vedl k za-

kázce pro Tomá‰e Hanzlíka na dal-

‰í dvû opery pfiímo pro Národní di-

vadlo. R˘mafiov‰tí diváci mohou

b˘t právem hrdí na to, Ïe první re-

príza tohoto díla bude právû

v R˘mafiovû - v sobotu 19. ãervna
v 18 hodin v kapli V Lipkách.

Autor opery Tomá‰ Hanzlík (nar.

1972) je absolventem katedry mu-

zikologie a katedry hudební v˘-

chovy Univerzity

Palackého v Olo-

mouci. Po studiích

byl zamûstnán ja-

ko redaktor pro

váÏnou hudbu

v âes-kém rozhla-

se, se kter˘m spo-

lupracuje externû

doposud. Od roku 1998

v Olomouci pfiipravuje a produku-

je kaÏdoroãnû mezinárodní festi-

val staré hud-

by BARO-

KO, zamûfie-

n˘ na uvádûní

novodob˘ch

pre-miér. Od roku 2000 je festival

obohacen také o provádûní sou-

dob˘ch dûl spjat˘ch textovû s ba-

rokem. Tématem jeho doktorské

disertaãní práce byla hudba pia-

ristick˘ch skladatelÛ 17. a 18.

století. Piaristické texty vyuÏil

i pfii kompozici vlastních dûl, o-

per Epibateron, Endymio, Yta in-
nocens a Torso (spoleãnû s Vítem

Zouharem). Vedle kompozic pia-

ristÛ vydal tiskem kritickou edici

dûl T. N. Kou-

tníka a anonymní

klávesové skla-

dby z choceÀ-

ského manuskri-

ptu. Je umûlec-

k˘m vedoucím

Ensemble Da-

mian, se kter˘m

realizoval fiadu koncertÛ, mj. pro

Maraton soudobé hudby Praha,

Forfest KromûfiíÏ, JanáãkÛv máj

O s t r a v a

a Janáãkovy

Hukvaldy.

Na jafie 2003

reprezento-

val âR s operou Coronide Víta

Zouhara na turné v Pobaltí.

Pofiadatelem pfiedstavení je

Základní umûlecká ‰kola R˘ma-

fiov a firma RD R˘mafiov.

Mgr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov

Kam na v˘let

Pfies Hraniãné Petrovice k pramenÛm Tû‰íkovské kyselky
Kam tentokráte na v˘let? Je‰tû jednou do

Nízkého Jeseníku. Vût‰inou v‰ichni známe Ïe-

lezniãní traÈ z Val‰ova do Olomouce, která

sleduje tok fiíãky Bystfiice - od Dûtfiichova nad

Bystfiicí, kde pramení, aÏ k Olomouci. Vede

nejromantiãtûj‰ím územím Nízkého Jeseníku,

které bylo vyhlá‰eno pfiírodním parkem Údolí

Bystfiice. Ménû v‰ak jiÏ známe nûkteré obce

a mûsteãka u trati leÏící, jako jsou napfi.

Doma‰ov nad Bystfiicí a Jívová.

Bystfiice se nedaleko Doma‰ova nad

Bystfiicí dostává do hluboce zafiíznutého

skalnatého údolí, které je o více neÏ 100

m níÏe poloÏené neÏ okolní krajina.

Vystoupíme-li z vlaku v Doma‰ovû nad

Bystfiicí, pfiijdeme do mûsteãka, které má

od roku 1323 svÛj erbovní znak a v minu-

losti mimo jiné slouÏívalo k ozdravn˘m

pobytÛm - jak letním, tak i zimním. V do-

bách je‰tû nedávno minul˘ch stanice slou-

Ïila také sovûtsk˘m vojskÛm pro dopravu

materiálu do vojenského prostoru Libavá.

Ale vojenské operace se tam odehrávaly jiÏ

v 18. století, kdy v bitvû o Olomouc velel vo-

jensk˘m oddílÛm

také z písniãek zná-

m˘ generál Laudon.

My se v‰ak vydáme

na opaãnou stranu

údolí.

Modrá znaãka nás

pfiivede podcho-

dem pod tratí ke

kostelu a dále na-

horu na kopec smû-

rem k obci Hrani-

ãné Petrovice, od-

kud je pûkn˘ roz-

hled na panorama

JeseníkÛ, Sluneã-

nou, Moravsk˘ Be-

roun, Velk˘ i Mal˘

Roudn˘ i na Li-

bavsko.

Po modrém znaãení pÛjdeme pfies Hraniãné

Petrovice dále spolu se znaãením zelen˘m

pfieváÏnû po silnici k pramenÛm Tû‰íkovské

kyselky. Dobrá a osvûÏující voda není sice

tak známá jako kyselka Ondrá‰ovská, pfiesto

v‰ak pro její vodu jezdívá hodnû lidí. Od pra-

menÛ kyselky lze pfies Tû‰íkov dojít po zele-

né znaãce do ·ternberka na autobus, kam je

to 8 km.

My se ale vrátíme do Hraniãn˘ch Petrovic,

kde odboãíme po zelené znaãce vpravo a opût

se po místní silnici otevfienou krajinou dosta-

neme do Jívové. Mûsteãko leÏí na staré ob-

chodní cestû z Olomouce do Opavy a svÛj er-

bovní znak obdrÏelo privilegiem císafie

Rudolfa II. v roce 1581, protoÏe v 16. století

bylo po pfiedchozím zpustnutí opûtovnû obno-

veno. Patfií k nejv˘‰e poloÏen˘m obcím

Nízkého Jeseníku. Mají tam zajímav˘ kostel

i upravené námûstí s parãíkem, kde se dá na

laviãkách dobfie odpoãinout.

Z obce pÛjdeme po místní silnici kolem po-

tÛãku na Ïelezniãní zastávku Jívová a odtud

se vrátíme vlakem zpût pfies Val‰ov do

R˘mafiova. Cestu mÛÏeme absolvovat i obrá-

cenû, je v‰ak tfieba si nejdfiíve zjistit, které vla-

ky v Jívové zastavují.

Vzdálenosti: 

Doma‰ov nad Bystfiicí - Tû‰íkovská kyselka 6 km

Tû‰íkovská kyselka - Jívová obec 5 km

Jívová obec - Jívová zastávka âD 4 km. 

Hana Ka‰parováPramen Tû‰íkovské kyselky Foto: zdroj internet
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V˘trÏníci jsou stíháni
za ublíÏení na zdraví

Policejní komisafi v Bruntále za-

hájil 7. kvûtna 2004 trestní stíhá-

ní dvacetiletého mladíka

z R˘mafiova pro trestné ãiny v˘-

trÏnictví a ublíÏení na zdraví.

Podle obvinûní mûl 8. listopadu

2003 pfied pohostinstvím na ná-

mûstí Míru v R˘mafiovû fyzicky

napadnout osmnáctiletého

chlapce a zpÛsobit mu pûstmi

zranûní v obliãeji. O deset dní

pozdûji zaãalo trestní stíhání

i proti zmínûnému osmnáctileté-

mu mladíkovi za tent˘Ï trestn˘

ãin. Chlapci se patrnû poprali

kvÛli banálnímu sporu o florba-

lovou hokejku. Pfii rvaãce si vzá-

jemnû zpÛsobili zranûní hlavy

s délkou léãení jeden mûsíc.

Za po‰kození laku mÛÏe
vyfasovat „flastr“

Oãi pro pláã zbyly majiteli

·kody Fabie poté, co zjistil, Ïe

mu neznám˘ vandal v noci 

z 1. na 2. kvûtna v Jamarticích

zanechal r˘hu v laku jeho vozid-

la. Za opravu bude muset zaplatit

více jak 10 tisícovek. R˘mafiov‰tí

policisté pfiekvalifikovali tento

pfiípad z pfiestupku na trestn˘ ãin.

Îena je stíhána
za neoprávnûné drÏení

platební karty
Ve ãtvrtek 13. kvûtna zahájil po-

licejní komisafi SKPV v Bruntále

trestní stíhání pûtatfiicetileté Ïe-

ny z R˘mafiova proto, Ïe 6. bfiez-

na leto‰ního roku nalezla

v R˘mafiovû platební kartu s PIN

kódem a vybrala z úãtu jejího

majitele pfies 4,5 tisíce korun,

které pouÏila pro vlastní potfiebu.

Agresivní Ïena
putovala na záchytku

V Malé Morávce se v pátek 

14. kvûtna dopoledne domáhala

vstupu do domu své matky ãtyfii-

aãtyfiicetiletá podnapilá Ïena Ïijí-

cí v holobytu. Matka svou agre-

sivní dceru odmítla vpustit do

domu. V̆ trÏnice nejdfiíve rozbila

okno, pak se z místa vzdálila, ale

netrvalo dlouho a k domu se vrá-

tila a ve svém útoãení pokraão-

vala. Pfiivolaná policie ovínûnou

Ïenu zajistila a pfievezla sanitním

vozidlem do nemocnice k o‰etfie-

ní zranûní, které si Ïena zpÛsobi-

la pfii rozbití okna. Následnû byla

pfievezena do protialkoholní lé-

ãebny v Opavû. Celou záleÏitost

bude policie fie‰it jako pfiestupek.

Dûti rozdávaly fiidiãÛm
citróny a jablka

V pondûlí 17. kvûtna se v rámci 

okresu Bruntál uskuteãnila do-

pravnû bezpeãnostní akce

„Jablko nebo citrón“. Byla zamû-

fiena na dodrÏování nejvy‰‰í po-

volené rychlosti v obci v blízkos-

ti základních ‰kol. Îáci 1. stupnû

s policisty zkontrolovali v Malé

Morávce celkem 27 vozidel a je-

jich fiidiãÛm rozdali 15 citrónÛ 

a 8 jablek. Policisté uloÏili na

místû ãtyfii blokové pokuty ve v˘-

‰i 1 500 Kã. Podobná akce se 

uskuteãnila v rámci okresu Bruntál

také v Krnovû - Kostelci, kde bylo

rozdáno 23 citrónÛ a 30 jablek 

a uloÏena pokuta ve v˘‰i 200 Kã.

Z vozidla
odcizil autorádio

Neznám˘ pachatel se v sobotu

15. kvûtna bûhem dopoledne

vloupal  do osobního vozidla

Volkswagen Golf. Vozidlo ne-

chala majitelka z R˘mafiova na

odstavné plo‰e u autobusové za-

stávky na Rab‰tejn mezi obcemi

Klepáãov a Îìársk˘ Potok.

Pachatel do Golfu násilím vnikl

a ze stfiedového panelu odcizil

autorádio s CD pfiehrávaãem

v hodnotû 10 000 Kã. Dal‰í ‰ko-

du ve v˘‰i 10 000 Kã zpÛsobil

po‰kozením vozidla. R˘mafiov‰tí

policisté pfiípad dále fie‰í.

Zaãala sezóna: pozor na
krádeÏe jízdních kol!

Ze spoleãn˘ch sklepních prostor

domÛ a ze sklepních kójí jsou jízd-

ní kola kradena nejãastûji. K po-

slednímu takovému pfiípadu do‰lo

na ulici 1. máje v R˘mafiovû.

Neznám˘ pachatel zde v noci 

z 19. na 20. kvûtna po vypáãení

petlice odcizil z koãárkárny horské

jízdní kolo v hodnotû 6 000 Kã.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí
Policie âR Bruntál

Policie vyhlásila pátrání Policie pátrá po podvodnici
Krajsk˘ soud v Ostravû vydal zatykaã na
Martinu Keclíkovou, odsouzenou za spá-
chání trestn˘ch ãinÛ podvodÛ a zprone-
vûr na pût a pÛl roku. Hledaná (nar. 
21. 12. 1975, bytem Dvorce, Námûstí
379) má hubenou postavu, zelené oãi
a stfiednû dlouhé ãerné vlasy.
Trestnou ãinnost dle rozsudku pá-

chala tím, Ïe si od rÛzn˘ch osob

pÛjãovala finanãní ãástky, které ne-

vracela, a zpÛsobila tak celkovou

‰kodu za více jak 4,5 milionu ko-
run. Ve vût‰inû pfiípadÛ se jednalo

o uzavfiení smlouvy o tichém spole-

ãenství s následn˘m vkladem fi-

nanãní hotovosti, ze které mûl b˘t

mûsíãnû vyplácen jednotliv˘m sub-

jektÛm mûsíãní v˘nos, a dále

o zpronevûru vûcí zastaven˘ch v jí

provozované zastavárnû

v Olomouci a pfiedmûtÛ, které pfie-

vzala ke komisnímu prodeji. Tyto

vûci si buì ponechala pro svou po-

tfiebu nebo si pro sebe ponechala fi-

nanãní hotovost z jejich prodeje.

Z dosud provedeného ‰etfiení vyply-

nulo, Ïe hledaná se v místû svého tr-

valého pobytu nezdrÏuje. Mohla by

se pohybovat ve spoleãnosti svého

pfiítele Richarda Z. a údajnû by se

mohla zdrÏovat v zahraniãí.

Poznatky k moÏnému souãasnému

pobytu hledané lze telefonovat

v pracovní dobû pfiímo kriminalis-

tÛm na tel. ãíslo 974 731 336, pfií-

padnû sdûlit na kterékoliv policejní

stanici nebo na lince 158.

JiÏ od listopadu roku 2003 pátrá Policie âeské republiky po
Jifiím Fischerovi, nar. 17. 5. 1954, trvale bytem na Pion˘rské 
ulici 6 v Bruntále. Jedná se o muÏe hubené postavy, kter˘ má
hnûdé oãi a krátké hnûdé vlnité vlasy (viz foto).
Na jmenovaného vydal Okresní soud v Bruntále pfiíkaz

k zatãení, jelikoÏ se nezdrÏuje v místû svého trvalého po-

bytu a není moÏné mu doruãit pfiedvolání k hlavnímu líãe-

ní. Jedná se o muÏe, kter˘ se Ïiví prací na rÛzn˘ch stav-

bách ãi montáÏích a kter˘ je stíhán pro trestné ãiny zane-

dbání povinné v˘Ïivy s dluÏnou ãástkou nejménû 16 500

Kã. Souãasnû byl na nûj

podán návrh na podání

obÏaloby za spáchání

trestného ãinu úvûrové-

ho podvodu.

Souãasn˘ pobyt hledané-

ho není údajnû znám ani

jeho nejbliÏ‰ím rodin-

n˘m pfiíslu‰níkÛm, které

nav‰tûvuje jen v nepravi-

deln˘ch intervalech.

Poznatky k souãasnému

pobytu hledaného pfii-

jme kterákoliv policejní

sluÏebna, pfiípadnû je

moÏno telefonovat na

linku 158.

Foto: archiv Z· M. Morávka
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Milovat a udrÏet je nejlep‰í; milovat a ztratit je druhá nej-

lep‰í moÏnost. William Makepeace Thackeray
Známá i neznámá v˘roãí

29. 5. 1999 v âeské republice ukonãila provoz vlaková po‰ta
- 5. v˘r.

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku - vyhlásila v roce 1988
Svûtová zdravotnická organizace

31. 5. 1809 zemfi. Franz Joseph Haydn, rakousk˘ hudební sklada-

tel (nar. 31. 3. 1732) - 195. v˘r. úmrtí

1. 6. Mezinárodní den dûtí - podnût k jeho vyhlá‰ení
a oslavám vy‰el v roce 1949 od Mezinárodní demo-
kratické federace Ïen, Mezinárodního odborového
sdruÏení uãitelÛ a Svûtové federace demokratické
mládeÏe, poprvé byl slaven v roce 1950

2. 6. Den pozemního vojska
2. 6. 1999 zemfi. Václav Benda, politik (nar. 8. 8. 1946) 

- 5. v˘r. úmrtí

3. 6. 1924 zemfi. Franz Kafka, nûmeck˘ spisovatel, Ïijící v Praze 

(nar. 3. 7. 1883) - 80. v˘r. úmrtí

4. 6. Mezinárodní den nevinn˘ch dûtsk˘ch obûtí agrese
(v˘roãí dûtsk˘ch obûtí izraelského vpádu do
Libanonu roku 1982), pfiipomínán od roku 1983
z rozhodnutí OSN

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, 5. 6. 1972 zaãala ve
Stockholmu konference OSN o problémech Ïivot-
ního prostfiedí

5. 6. Den rozvoje a vzdûlávání dospûl˘ch
8. 6. Mezinárodní den oceánÛ
8. 6. 1924 nar. Josef Bláha, herec (zemfi. 6. 12. 1994) - 80. v˘r. nar.

9. 6. 1964 zemfi. Václav Kubásek, reÏisér a scenárista, prÛkopník 

ãs. filmu (nar. 3. 6. 1897) - 40. v˘r. úmrtí

11. 6. 1904 nar. Emil Franti‰ek Burian, reÏisér, skladatel a drama-

tik (zemfi. 9. 8. 1959) - 100. v˘r. narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Barbora Hnátová .......................................................... R˘mafiov

Tomá‰ ¤outil ................................................................ Ondfiejov

Katefiina HorÀáãková ................................................... Malá ·táhle

Eli‰ka Bubelová ........................................................... Jamartice

Barbora Bulová ............................................................ Malá ·táhle

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

Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov .................................................... 80 let

Antonie Langerová - R˘mafiov .............................................. 82 let

Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ......................................... 82 let

RÛÏena Zábranská - R˘mafiov ............................................... 82 let

Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov .......................................... 83 let

Marie Straková - R˘mafiov .................................................... 83 let

Marie Podhajská - Jamartice ................................................. 84 let

Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov ......................................... 85 let

Rudolf Ziegler - R˘mafiov ..................................................... 93 let

Rozlouãili jsme se

Leo‰ DoleÏel - R˘mafiov  .........................................................   1980

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - âERVEN 2004

2. 6. SVâ 10.00 “Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘“

- zájezd dûtí z M· 

do divadla v Olomouci

9. 6. SVâ 9.30 Závod v obratnosti dûtí z M·

16. 6. SVâ 13.00 Poslední zvonûní v klubu

- rozlouãení se ‰kolním rokem

19. 6. SVâ 15.00-16.00 Procházka pohádkami

- start od SVâ; 2,5 km

28. 6. SVâ 18.00 Talianka - koncertní vystoupení

29. 6. kino 8.00 a 9.30 Kocourek Modrooãko

- divadlo ·pílberg Brno

- pro M· a 1.-5. tfi. Z·

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

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

Pranostiky na mûsíc ãerven
• Chladn˘ kvûten, ãerven vlaÏn˘ - je pro s˘pky, sudy blaÏn˘.

• Jestli ãerven mokr˘ b˘vá, obilí pak málo rodívá.

• âasto-li se v ãervnu hrom oz˘vá, kalné léto potom pfiicházívá.

• âerven-li více sucho neÏ mokro b˘vá, urodí se hojnost dobrého vína.

• Je-li ãerven mírn˘, nebude v prosinci mráz siln˘.

• Medardova kápû, ãtyfiicet dní kape.

• Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

• Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.

• Na BoÏí tûlo den jasn˘ - cel˘ rok ‰Èastn˘.

• O svatém Barnabá‰i boufiky ãasto stra‰í.

• Dé‰È o svatém Vítu ‰kodí jeãmeni i Ïitu.

• Na svatého Víta o pÛlnoci svítá.

• Na svatého Jana otvírá se létu brána.

• Po svatém Janu kukaãka vû‰tí, málo Ïe mÛÏeme ãekati ‰tûstí.

• Na Petra Pavla den jasn˘ a ãist˘, rok úrodn˘ a jist˘.

• Pr‰í-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojnû hub.
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Taneãní skupina Freeze Dance opût zvítûzila
Taneãní skupina Freeze Dance

se pod vedením Petry âechové

tentokrát vydala bojovat do

Uniãova na soutûÏ O Popelãin

stfievíãek, která se konala 

8. kvûtna.

Na tuto soutûÏ se r˘mafiovské

taneãnice vydaly s hip-hopovou

formací + 20 % zdarma, s níÏ

ve velké konkurenci deseti sou-

tûÏících skupin vybojovaly prv-

ní místo. Pfiípravy na soutûÏ

probíhaly o víkendech, soubûÏ-

nû s tréninkem na dal‰í dvû sou-

tûÏe, které se budou konat zane-

dlouho.

„Trénujeme pûtkrát t˘dnû, nû-
kdy aÏ ãtyfii hodiny dennû. Stojí
to spoustu sil a ãasu, na soutû-
Ïích plno napûtí a nervÛ, ale za
ta krásná umístûní a obrovskou
radost v‰ech taneãnic to stojí,“
fiíká vedoucí Freeze Dance

Petra âechová. Redakce

Dobfie mífiené podání Franti‰ka Nedvûda

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
nabízí
je‰tû nûkolik voln˘ch míst
na letní tábor

Indiánské léto
v Jemnici
1. 7. - 10. 7. 2004
pro dûti od 3. tfiídy
program: 10 dní indiánsk˘ch dobrodruÏství
v˘let do Rakouska - nutn˘ cestovní pas
informace: SVâ - Helena Tesafiová, tel.: 554 211 410

Jsouc pfiíslu‰níkem spí‰e mlad‰í

generace, kfiestní jména bratrÛ

NedvûdÛ si odjakÏiva pletu, stejnû

jako to, kter˘ z nich je vlastnû star-

‰í a kter˘ mlad‰í. TakÏe bez pro-

blémÛ zamûÀuji Franti‰ka za Jana

a Jana za Franti‰ka, rozli‰ujíc je

pouze podle typické fyziognomie

jejich „nedvûdovit˘ch“ postav.

V dobû, kdy koexistovali jako ne-

rozluãná dvojice, to ostatnû ani

moc nevadilo. AÈ uÏ vystupovali

s trampsk˘m Torontem, respektive

Brontosaury ãi folkov˘m Spirituál

kvintetem, byli to zkrátka bratfii

Nedvûdi. Od roku 1992 hrálo sou-

rozenecké duo samostatnû a shrnu-

jící název fungoval spolehlivû dál,

zpeãetûn v roce 1996 megakoncer-

tem na Strahovû k pfiíleÏitosti

Janov˘ch padesátin. Pak se ale je-

jich spoleãná dráha, uÏ v minulosti

poznamenaná krátkodo-

b˘mi rozlukami a opût-

n˘mi spojeními, rozdûlila

úplnû. Rozchod bratrÛ

NedvûdÛ, údajnû prová-

zen˘ prudk˘mi neshoda-

mi (Ïádn˘ hádky ani Ïád-
ná zá‰È / chcem’ to prostû
zkusit kaÏdej zvá‰È, zpívá

navzdory tomu Franti‰ek

ve známé písni), zname-

nal pro rozmûrnou ko-

munitu fanou‰kÛ ‰ok

a zklamání, pro ostatní

nic víc a nic míÀ neÏ nut-

nost zaãít bratry rozli‰o-

vat.

AÈ uÏ byly dÛvody roz-

chodu bratrÛ NedvûdÛ

jakékoliv, podstatné je,

Ïe oba se rozhodli vydat na sólo-

vou dráhu a prosadit se s vlastní

tváfií a osobit˘m zvukem. Jan se

pfiidrÏel linie folkové, Franti‰ek

vsadil na country melodie pfievza-

té od americk˘ch hvûzd - Dona

Williamse ãi Gordona Lightfoota,

pfii koncertech se v‰ak nebrání ani

bratrov˘m písniãkám, které, jak

dobfie ví, zná obecenstvo nazpa-

mûÈ. V tomto duchu se odvíjel i je-

ho koncert, kter˘ v pátek 21. kvût-

na uspofiádalo Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov. Jméno slavného

Nedvûda nezklamalo a zpûvák

s doprovodnou kapelou Druhé po-
dání v zádech se mohl postavit

pfied zaplnûn˘ velk˘ sál s pocitem,

Ïe se jeho (ãi bratrovy) písnû

i v tûchto krajích stále posloucha-

jí. Zaznûla dlouhá fiádka songÛ

z alb Neváhej a vejdi, Druhé po-
dání, Tfietí pokus a âtvrtá sada
(v brzku se patrnû mÛÏeme tû‰it na

Pát˘ ...), ale i ty staré známé hity,

k nimÏ se rádo pfiipojilo publikum

a které hlavní protagonista neopo-

mnûl doplnit nûjakou tou lehce 

ironickou, ale dobrosrdeãnou po-

známkou na adresu svého slavné-

ho sourozence. Jako by tu stále

prosakoval na povrch skryt˘ boj

o samostatnost. Ale zanechejme

freudov‰tiny, koncert pfiíznivce

folku a country jistû potû‰il a tûm

ostatním, neznal˘m, ktefií mají stá-

le tendenci fiadit oba bratry do ne-

rozli‰eného dua, pfiipomnûl, kdo je

kdo. Pofiád se nemohu zbavit do-

jmu, Ïe o to tady jde nejvíc.  ZN

Foto: archiv Freeze Dance
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pátek 28. kvûtna 19.30

Dogville
Drama (Dánsko/·védsko/Francie 2003)

Dogville je malé mûsteãko ve Skalist˘ch horách, kde má v‰e svÛj za-

bûhnut˘ fiád. Jednoho dne se zde v‰ak objeví mladá pÛvabná Ïena

Grace, která hledá úkryt pfied gangstery. Nov˘ film Larse von Triera. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 29. kvûtna 19.30

Jeepers Creepers 2
Horor (USA 2003)

ZrÛdné netop˘fií monstrum zvané Creeper, Ïízniv˘ feÈák laãn˘ krve, 

opût pfiichází. Po dlouhém spánku plánuje s morbidní chutí stra‰idelnou

hostinu, kterou si chce stÛj co stÛj dokonale uÏít. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 4. ãervna 19.30

Sentiment

Drama (âR 2003)
Film inspirovan˘ setkáním s reÏisérem Vláãilem a jeho filmy. Adept

filmové reÏie Tom se vydává za reÏisérem na penzi, aby o nûm natoãil

film. Na ten v‰ak bûhem vzájemn˘ch setkání ãasem pozapomene.

KdyÏ star˘ reÏisér umfie, adept si najednou pfiipadá opu‰tûn˘.

Mistrovské sólo pro Jifiího Kodeta. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 5. ãervna 19.30

Kill Bill 2
Akãní (USA 2004)

Velké finále nejnovûj‰ího filmu Quentina Tarantina. PfieÏila svou smrt

ve svatební den i ãtyfii roky kómatu. „Nevûsta“ se vydává zavr‰it krva-

vou pomstu. Na fiadû je ex-milenec a otec jejího dítûte Bill. Ten ví, co

mu hrozí, a myslí si, Ïe je na to pfiipraven. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 11. ãervna 19.30

Mistfii
Komedie (âR 2004)

âerná komedie o lidech, iluzích a jednom velkém vítûzství. Na malé

vesnici Ïije fiada postaviãek, které mají své rÛzné radosti i starosti.

V‰echny ale spojuje víra ve vítûzství na‰í hokejové reprezentace na

mistrovství svûta. Prostû fandit si musíme sami. Nikdo jinej to za nás

neudûlá. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 12. ãervna !! 17.00 !!

Medvûdí bratfii
Animovaná pohádka (USA 2003)

Nejnovûj‰í animovan˘ film studia Walta Disneye. V severozápadní

Americe Ïije mal˘ indiánsk˘ chlapec Kenai, kterého jednou Velk˘

duch promûní v medvûda - zvífie, jeÏ Kenai z hloubi du‰e nenávidí.

Pfiíbûh o stateãnosti, cti a sebepoznání pln˘ citu a humoru.

MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu

Sentimentální ohlédnutí
za mistrovstvím svûta

Pfií‰tí dva páteãní veãery ve Filmovém klubu budou patfiit ãesk˘m fil-

mÛm. Nejprve se pfiedstaví Sentiment (2003) Tomá‰e Hejtmánka a po

nûm pfiijdou Mistfii (2004) Marka Najbrta. Jsou to snímky diametrálnû od-

li‰né, nicménû oba dva rozhodnû stojí za pozornost.

Film debutujícího reÏiséra Tomá‰e Hejtmánka s názvem Sentiment má

ponûkud zvlá‰tní historii, která nepostrádá ãetné peripetie ani okamÏiky,

kdy uÏ to vypadalo, Ïe film vÛbec nevznikne. Ojedinûl˘ a ne právû snad-

n˘ zrod tohoto pozoruhodného díla v˘znamnû ovlivnil jeho v˘slednou

podobu. Sentiment nejen Ïe navzdory svému názvu není ani moc senti-

mentální, ale navíc do kin mífií coby film hran˘, pfiestoÏe si premiéru od-

byl na loÀském Festivalu dokumentárního filmu v Jihlavû, kde dokonce

získal hlavní cenu.

Zaãínající reÏisér Tomá‰ Hejtmánek zaãal v roce 1997 nav‰tûvovat klasika

ãeské kinematografie Franti‰ka Vláãila s úmyslem natoãit o nûm dokument.

Úcta k Ïivoucí legendû mu v‰ak dlouho bránila poÏádat Vláãila o spoluprá-

ci. Nav‰tûvoval jej v jeho bytû bez kamery, jen s diktafonem, na nûjÏ nahrá-

val vzájemné rozhovory. Vztah mezi mlad˘m a stárnoucím filmafiem se po-

stupnû zdÛvûrÀoval a promûÀoval ve vztah otce a syna, filmového Mistra

a jeho uãnû. Koncem roku 1998 dal Vláãil Hejtmánkovi svolení a ten zaãal

pfiipravovat natáãení s kamerou. Vtom mezi nû vstoupila Vláãilova choroba,

kóma a 27. ledna 1999 smrt. PÛvodní zámûr vytvofiit dokumentární portrét

pfii‰el vniveã. Hejtmánkovi zbylo tfiicet hodin audiozáznamÛ a zcela neopa-

kovatelná osobní zku‰enost, leã na dokument to nestaãilo.

Mlad˘ reÏisér pfiesto dostal moÏnost pokraãovat. Spoleãnû s kamerama-

nem Jaromírem Kaãerem nasnímali VláãilÛv byt (posléze podle nûj

vznikla vûrná kopie v ateliérech âeské televize) a exteriérová dûji‰tû tfií

Vláãilov˘ch filmÛ, Markety Lazarové, Údolí vãel a Adelheid. Stále tu

v‰ak chybûl ten nejdÛleÏitûj‰í - hlavní aktér. V roce 2001 vstoupil do ge-

neze filmu scenárista Jifií Soukup, jejÏ rozhovory s Vláãilem zaujaly. Text

jednoho z dialogÛ se stal posléze podkladem filmového scénáfie a spoleã-

nû se záznamy kamery a citacemi Vláãilov˘ch filmÛ materiálem nového

projektu - hraného dokumentu. Roli reÏiséra na penzi pfiijal Jifií Kodet, 

adepta Toma si zahrál Hejtmánek sám. V̆ sledkem je propojení doku-

mentu a hraného filmu, hraniãící s experimentem (divák si moÏná vzpo-

mene na podobnû koncipovan˘ snímek o Pavlu Juráãkovi Klíã k urãová-
ní trpaslíkÛ), svébytná filmová esej, která nepfiedkládá pouh˘ Ïivotopis

proslulého reÏiséra, ale spí‰e úvahu o údûlu jedineãné osobnosti, o smr-

telnosti umûlce a nesmrtelnosti jeho díla, poctu bez patosu, která je schop-

na navodit nejen atmosféru Vláãilov˘ch filmÛ, ale i ovzdu‰í vzájemn˘ch

setkání s jejich autorem.

Zatímco hokejové mistrovství v Naganu naplÀovalo ãesk˘ národ kolek-

tivní p˘chou, to leto‰ní „mistrÛm“ svûta utlo tipec. O v‰ech „mistrech“,

o mal˘ch existencích, kter˘m díky úspûchu reprezentaãního druÏstva ros-

tou ramena, i o v‰ech charakterov˘ch vadách ãeského ãlovûka vypráví

povedená tragikomedie Mistfii Marka Najbrta a jeho spoluscenáristÛ

Benjamina Tuãka a Roberta Geislera.

Ve vylidnûné sudetské vesnici kdesi na západû âech se v hospodû u tele-

vize scházejí místní usedlíci. Je jich devût a kaÏd˘ má nûjaké trauma, tou-

hy a iluze. Nikdo z nich není spokojen s tím, k˘m je, a v‰ichni naivnû vû-

fií, Ïe se to zmûní. Komunita prosáklá vzájemn˘mi nevûrami, absurdními

averzemi a lÏí se semkne jedinû pfii sledování televizního pfienosu hoke-

jového boje o titul mistra svûta. Ve chvíli, kdy je koneãnû nûco spojuje,

se vyjevuje ve‰kerá prázdnota jejich ÏivotÛ i vztahÛ.

Pfii obsazování v‰ech hlavních postav mûli autofii filmu ‰Èastnou ruku.

V zástupu neokoukan˘ch tváfií exceluje Klára Melí‰ková jako Zdena, ne-

vûrná Ïena hospodského Karla, Jan Budafi (hlavní protagonista Nudy
v Brnû) coby notorik Bohou‰, kter˘ se pod vlivem petroleje a jin˘ch po-

chutin s oblibou vydává do svûta hokejov˘ch halucinací, a Jifií Ornest

v roli chalupáfie Pavelce, zkrachovalého mû‰Èáka a zakukleného ‰ovinis-

ty. Také ostatní postavy jsou k pohledání, nicménû jejich marné plácání

v bahnû malichern˘ch zlomyslností si divák dojista vychutná sám, bez

návodu k pouÏití. Napovíme jen, Ïe na pfietfies pfiijdou témata jako rasis-

mus, xenofobie, opilecké chlapáctví, slabo‰ství a jiné ryze ãeské vlast-

nosti, v‰e ov‰em podáno s notnou dávkou humoru, byÈ ponûkud mrazi-

vého. ZN
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Také Jan Kobylka byl strÏen do ví-

ru událostí a nic nedbal na moud-

ré rady mírumilovného ãeského

bratra a ochránce Komenského

Karla star‰ího ze Îerotína, kter˘

varoval pfied ukvapeností. Zcela

z jiného tûsta byl Ladislav Velen

ze Îerotína s kníÏetem Janem

Jifiíkem Krnovsk˘m, jeho pfiíbuz-

n˘m z rodu Hohen-lohe, a oba se

ocitli s dal‰ími aristokraty v ãele

revoltující pfievahy MoravanÛ.

1618 se na brnûnském snûmu,

Moravané se totiÏ scházeli vÏdy

dvakrát roãnû v Brnû a dvakrát

v Olomouci, stal Jan Kobylka

z Kobylího a na Sovinci ãlenem

komise, jeÏ mûla za pfiítomnosti

katolíkÛ, neboÈ i z nich se nejeden

k povstání pfiidal nebo chtûl, ales-

poÀ jednat o zrovnoprávnûní vzta-

hu mezi vyznáními v citliv˘ch ná-

boÏensk˘ch otázkách. Roku 1619,

kdyÏ se obû zemû dohodly na vy-

hnání Hab-

sburkÛ z ãeského královského

stolce, zasedl spolu s dal‰ími de-

vûtadvaceti zemsk˘mi ‰lechtici

v moravském direktoriu, jakési

doãasné vládû pánÛ, rytífiÛ a mû‰-

ÈanÛ, jeÏ mûla spravovat zemi, kde

by jinak nastalo bezvládí se v‰emi

negativními dÛsledky, a rozhodnû

nebyl jen ãlenem formálním.

Nov˘ ãesk˘ král Bedfiich Falck˘ si

jej vybral za svého radu, protoÏe

byl mezi moravsk˘mi politiky po-

vaÏován za jednoho z nejserióz-

nûj‰ích. Ocitl se téÏ ve ‰tábu sta-

teãného zemského hejtmana

Ladislava Velena ze Îerotína, ale

nikoli jako dÛstojník, válka totiÏ,

aã byl ‰lechtic, nebyla jeho obo-

rem. Vojensk˘ch akcí se tedy Jan

star‰í neúãastnil, uÏ také nebyl

nejmlad‰í a zdraví pfiíli‰ neslouÏi-

lo. Vítûzství se stfiídala s poráÏka-

mi aÏ do tragické a zbyteãné Bílé

hory, jeÏ se mohla stát jen epizo-

dou, neb˘t bojácného Zimního

krále a praÏsk˘ch mû‰ÈanÛ, koneã-

nû zbabûlí pfiedstavitelé ãeského ãi

ãeskoslovenského státu nebyli jen

v˘sadou 17. století.

V lednu 1620, kdy se prozíravûj-

‰ím zaãínalo r˘sovat, Ïe se protes-

tantské Nûmecko ani Anglie s dal-

‰ími souvûrci k rebelii âesk˘ch

zemí proti císafii nepfiipojí, ostatnû

svût mûl i jiné nepfiíjemné staros-

ti, zúãastnil se Jan za moravskou

stranu slavného vyjednávání

s hlavou lutersk˘ch Uher

Bethlenem Gáborem o vzájem-

ném spojenectví, jeÏ se nakonec

uskuteãnilo vysláním proslulé

lehké jízdy a dal‰ích oddílÛ.

Znova se u uherského velmoÏe

objevil je‰tû v listopadu téhoÏ ro-

ku po bûlohorské poráÏce, kdyÏ se

je‰tû snaÏily zaskoãené ãeské

a moravské stavy získat dal‰í, ale

jiÏ ponûkud pozdní pomoc

MaìarÛ.

Není tedy divu, Ïe si

Jan u bûlohor-

sk˘ch vítûzÛ pfií-

li‰ dobré oko

neudûlal, hfií-

chÛ proti cí-

safii mûl aÏ

dost. ·tûstí

a moÏná ne-

‰tûstí, Ïe jiÏ

neÏil císafi

Matyá‰, kter˘

mu tolikrát 

osvûdãil svou

pfiízeÀ. Jeho provi-

nûní z hlediska nové-

ho císafie Ferdinanda II.

nebyla o nic men‰í neÏ u vÛdcÛ

ãeské strany, ktefií v ãervnu 1621

ukonãili svÛj Ïivota bûh na staro-

mûstském popravi‰ti pfies v‰echny

prosby a mnohdy pádnou obhajo-

bu, Ïe byli opravdu Habsburky na

sv˘ch právech je‰tû pfied povstá-

ním zfietelnû a nezákonnû kráceni.

Jan Kobylka se samozfiejmû sna-

Ïil stejnû jako druzí zachránit, co

se dá, aãkoli se nûkteré pokusy

zdají dne‰nímu pozorovateli po-

nûkud trapné.

Vyjednával zfiejmû s kardinálem

Karlem z Dietrich‰tejna, hlavou

a správcem katolické Moravy.

Víme, Ïe pfies v‰echny kritiky pre-

látova jednání nelze Dietrich-

‰tejnovi upfiít jistou toleranci

a mírnost k rodné Moravû, kde

k podobn˘m jatkám jako

v âechách jeho pfiiãinûním nedo-

‰lo. Lze se tedy domnívat, Ïe jej

Kobylka moÏná sv˘mi pÛjãkami

císafii oblomil, protoÏe mu nejen

nebylo ublíÏeno vûzením ani hÛ-

fie, ale dokonce zfiejmû nedo‰lo

ani k v˘znamn˘m konfiskacím je-

ho majetku. Sovinecké panství

mu sice bylo dekretem z 15. bfiez-

na 1622 odebráno za údajné dlu-

hy, tedy nikoli jako trestní konfis-

kát, a propÛjãeno v léno císafiovu

vûrnému Karlu z Liechten‰tej-

na, ale Jan na‰el odvahu k soudu,

jenÏ prokázal, Ïe Ïádné dluhy na

sovineckém zboÏí neváznou

a Liechten‰tejn dostal náhradou

jiné panství.

Sovinec v‰ak nakonec neu-

drÏel a je otázkou, zda

by o nûj stejnû nepfii-

‰el po roce 1628,

tzv. Obno-ve-

n˘m zfiízením

zemsk˘m, po-

kud by nepfie-

stoupil na ka-

tolickou víru.

Pfiesto zní té-

mûfi neuvûfii-

telnû, Ïe mohl

své sovinecké

panství prodat

18. 1. 1623 za

ohromnou ãástku

200 000 moravsk˘ch

zlat˘ch fiádu nûmeck˘ch

bratfií ‰pitálu Panny Marie

v Jeruzalémû, tj. ¤ádu nûmeck˘ch

rytífiÛ, prostfiednictvím jeho vel-

mistra arcivévody Karla Franti‰ka

Habsburského. Rozsá-hlé konfis-

kace probûhly v následujícím ro-

ce, ale i tam bychom Jana

Kobylku stûÏí hledali. O ãástku za

panství se v‰ak vedly dlouhé lici-

tace. ¤ád se k placení nemûl, po-

Ïadoval totiÏ splacení váleãn˘ch

pÛjãek a dluhu za vojenskou po-

moc císafii. Velmistr proto Ïádal,

aby nemalou dluÏnou ãástku pa-

novník umofiil zaplacením

Kobylkovi. K tomu v‰ak jiÏ nedo-

‰lo. Mezi námi - záleÏitost se vel-

mi podobá problémÛm mnoh˘ch

nynûj‰ích podnikatelÛ s neplatiãi.

Azyl získal Kobylka u kníÏat

Minsterbersk˘ch, potomkÛ krále

Jifiího, na jejich severomoravském

zboÏí a pfiímo ve ·ternberku pod

hradem zakoupil velk˘ dÛm se za-

hradou v roce 1626. Chud˘ v‰ak

ani tak rozhodnû nebyl a v Ïádné

bídû neÏil, kdyÏ mohl poskytnout

sv˘m kníÏecím dobrodincÛm

pÛjãku pln˘ch 8000 zlat˘ch

a 6000 stfiíbrn˘ch tolarÛ.

V roce 1626 zaãala po ãeské jiÏ

druhá, tentokrát dánská epizoda

tfiicetileté války. Kobylka nezapo-

mnûl na své vyznání a pfiispûl

1627 DánÛm a ãesk˘m emigran-

tÛm v dÛstojnickém sboru, ktefií

tehdy dobyli Sovinec a obléhali

·ternberk, na nevydafiené taÏení

ãtyfimi tisíci cinkav˘mi zlaÈáky

prostfiednictvím Ladislava

Velena. Celou transakci se nejspí-

‰e podafiilo utajit, protoÏe pfii

sv˘ch star‰ích vroubcích by b˘val

jistû propadl hrdlem. Ale nestalo

se tak a jiÏ roku 1630 se dovolá-

vají noví majitelé Sovince jeho

svûdectví ve sporu o rudu

s Uniãovsk˘mi. Zbytek Ïivota

proÏil v Olomouci ve svém dal-

‰ím domû na Dolním námûstí (ã.

pop. 171) jiÏ jako neznám˘ ãlo-

vûk a na jeho politickou dráhu

i moc jiÏ nikdo ani nevzpomnûl.

Zajímavá, ale nijak neobvyklá je

poslední zpráva o soukromníku

Kobylkovi. Ke konci Ïivota, ale

muselo to b˘t v souvislosti

s Obnoven˘m zfiízením zemsk˘m

(1628), pfiestoupil podle nûkte-

r˘ch tvrzení na katolickou víru.

Zachránil se tak pfied nucenou 

emigrací i ztrátou zbytku b˘va-

lého majetku. Aã zapomenut, ji-

stû nejspí‰ neumíral jako nuzák,

aãkoli podle tzv. traktaãní komi-

se z let 1628/9 zchudl v dÛsled-

ku potrestání a utrpûn˘ch ‰kod,

ale jejich tvrzení podle jin˘ch

pramenÛ je velmi relativní ve

vztahu ke ztrátû Sovinecka, ni-

koli v‰ak k situaci prÛmûrného

‰lechtice. Vstfiícnost Jana i Anny

KobylkÛ k jejich mûsteãku, s mi-

nimálními vadami na kráse, ne-

byla vdûãn˘mi RyÏovi‰Èsk˘mi

zapomenuta a pouze díky jejich

kronice tak mÛÏeme sledovat

i jeho poslední kroky. 16. 5.

1633 jiÏ poslední ãesk˘ pán

Sovinecka neÏil, protoÏe tehdy

oba jeho domy zdûdil synovec

Jan Burián Kobylka z Kobylí. 

Mgr. Jifií Karel

Rytífi Jan Kobylka z Kobylího proti HabsburkÛm
Z historie

Mûstská knihovna

Upozornûní
Vedení Mûstské knihovny v R˘mafiovû upozorÀuje ãtenáfie, Ïe v dobû konání voleb do Evropského parlamentu bude knihovna uza-
vfiena: v pátek 11. ãervna od 12.00 hodin a v sobotu 12. ãervna - cel˘ den. Dûkujeme za pochopení Vedení knihovny
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

Pojìte s námi za Múzami
Mezinárodní ãi svûtov˘ den osla-

vují jednou do roka témûfi v‰ichni,

na které si vzpomenete. Îeny, dû-

ti, uãitelé, hasiãi, novináfii, diva-

delníci, ekologové, porodní asi-

stentky, letci, milovníci koní i pta-

ãího zpûvu, invalidé i alergici.

Mezinárodní den ov‰em slaví také

rÛzné instituce, bez nichÏ si nedo-

káÏeme svÛj Ïivot ani pfiedstavit.

Na úter˘ 18. kvûtna pfiipadl

Mezinárodní den muzeí, vyhlá‰e-

n˘ v roce 1977. AÈ uÏ patfiíte ke

sporadick˘m nebo ãast˘m ná-

v‰tûvníkÛm muzea, mohlo by vás

zajímat, co r˘mafiovsk˘ „dÛm

Múz“ vlastnû nabízí, jakou má

historii a jakou budoucnost. O tom

i o dal‰ích tématech jsme si poví-

dali s fieditelkou muzea Bc. Leo-

nou Pleskou.

Mohli bychom na úvod osvûÏit
pamûÈ na‰ich ãtenáfiÛ a struãnû
shrnout historii r˘mafiovského
muzea?
Muzeum v R˘mafiovû zaloÏil v ro-

ce 1901 Wilhelm Ludwig, regio-

nální badatel a pfiedstavitel mûsta.

Muzeum vzkvétalo díky darÛm

místních mecená‰Û, pfiedev‰ím

hrabûte Franti‰ka Arno‰ta

z Harrachu. Po druhé svûtové vál-

ce se v‰ak velká ãást bohat˘ch sbí-

rek ztratila nebo zniãila, k úplné li-

kvidaci do‰lo v roce 1958. To, co

ze sbírek zbylo, bylo odvezeno do

vût‰ích muzeí, napfi. do

Náprstkova, Národního technické-

ho, do Bruntálu apod. R˘ma-

fiovské muzeum bylo obnoveno na

konci roku 1992 a nejvût‰í zásluhu

na jeho znovuzaloÏení mûl pan

Mgr. Jifií Karel, pÛsobící v té dobû

jako radní. Základní finance na

obnovu muzea byly získány z pro-

deje dnes uÏ legendární sochy

Stalina, která kdysi stála za tehdej-

‰ím Kulturním domem. Socha by-

la prodána nûmeckému sbûrateli

do jeho muzea novodobé historie

a ãást získan˘ch penûz byla pouÏi-

ta na opravu sochy Jana

Nepomuckého na námûstí a ãást

pro muzeum.

Do jaké míry se vám podafiilo ob-
novit pÛvodní sbírky?
PÛvodní sbírky byly z velké ãásti

nenávratnû ztraceny a ty, které by-

ly zapsány do sbírek jin˘ch muzeí,

nám tyto instituce jiÏ nemohou

vrátit. Na‰tûstí nám vycházejí

vstfiíc, napfi. muzeum v Bruntále

nám bez problémÛ zapÛjãuje ex-

ponáty - ãást na‰í expozice pochá-

zí právû z jejich sbírkového fondu.

Stává se, Ïe se nûkter˘ exponát
vrátí jinou cestou, tfieba od sou-
krom˘ch sbûratelÛ?
Ne, to se nestává. Ale máme

spoustu dárcÛ, ktefií nám dobro-

volnû pfiiná‰ejí vûci, o nichÏ vûdí,

Ïe mají hodnotu, a pfiesto nám je

vûnují. V poslední dobû jsme zís-

kali velké mnoÏství pfiedmûtÛ -

zemûdûlsk˘ch potfieb i potfieb pro

domácnost, napfi. unikátní kotel

na povidla, kter˘ ov‰em bohuÏel

nemáme kvÛli nedostatku místa

kde vystavit.

Muzeum by tedy potfiebovalo vût-
‰í prostory. Máte moÏnost je roz-
‰ífiit?
V rámci stávající budovy uÏ ne.

Byla nám ale nabídnuta moÏnost

vyuÏít prostory Janovického zám-

ku. V tomto pfiípadû ov‰em pfied-

stavuje hlavní problém nevyfiízená

restituce. Nastala tu paradoxní si-

tuace. Pokud bude zámek vrácen

hrabûti Rosty-Forgáchovi, potom-

ku rodu HarrachÛ, máme od nûj

pfiislíbeno, Ïe bychom mohli mu-

zeum na zámek pfiestûhovat.

Pokud mu zámek vrácen nebude,

pak nám Památkov˘ ústav rovnûÏ

dovolí se na zámek pfiestûhovat.

Muzeum by tedy mûlo získat vût‰í

prostory v kaÏdém pfiípadû, dokud

se ov‰em restituce nevyfiídí, ne-

mÛÏeme nic dûlat. A restituãní fií-

zení mÛÏe trvat je‰tû nûkolik let.

Janovick˘ zámek je ov‰em ve
‰patném stavu a jeho oprava by
vyÏadovala velké peníze. Co by
tento fakt znamenal pro muzeum,
kdyby se sem mûlo skuteãnû pfie-
stûhovat?
Hrabû Rosty-Forgách by zámek

nechal opravit na vlastní náklady.

Památkov˘ ústav by chtûl do zám-

ku také dost investovat. Pfiislíbil

podílet se na opravách elektroin-

stalace, topení a dal‰ího zafiízení.

VraÈme se nyní k souãasné podo-
bû muzea. Jaké expozice náv‰tûv-
níkÛm nabízí?
V muzeu najdete expozici historic-

kou, zachycující dûjiny

R˘mafiovska od pravûku do konce

19. století, geologickou, na niÏ na-

vazuje vnûj‰í expozice v lokalitû

Hrádek, textilní, prezentující ukáz-

ky hedvábnick˘ch prací a historic-

k˘ch stavÛ, a hornickou, která je

zamûfiena na dolování a r˘Ïování

kovÛ od 13. století aÏ po souãas-

nost. Nedílnou souãástí muzea je

Galerie Octopus, v níÏ témûfi kaÏ-

d˘ mûsíc vystavujeme díla v˘tvar-

níkÛ z na‰eho regionu, ale i v˘-

znamné autory z celé republiky.

Jaké v˘stavy jsou pro leto‰ní rok
pfiipraveny? Nûkteré jsme jiÏ mû-
li moÏnost vidût, co zajímavého
nás ãeká dál?

Pfií‰tí mûsíc se chystá v˘stava

Ludmily, Miroslava a Jana

Kovafiíkov˘ch, ktefií vystaví grafi-

ku, plastiky i keramiku, na fiíjen

chystáme ve spolupráci s RNDr.

âermákem a Ing. Markem v˘sta-

vu nerostÛ a hornin, na listopad je

pfiipravena expozice k v˘roãí li-

stopadové revoluce s názvem

Takoví jsme byli? a na prosinec

kromû jiného v˘stava pravoslav-

n˘ch ikon Jany Krejãové.

Jak˘m zpÛsobem tyto v˘stavy za-
ji‰Èujete, jak získáváte autory?
Buì se nám nabízejí sami nebo 

oslovujeme autory, jejichÏ v˘sta-

vu jsme vidûli nûkde jinde, pfiípad-

nû získáváme kontakty prostfied-

nictvím lidí, kter˘m dÛvûfiujeme,

pfiedev‰ím od Jindfiicha ·treita

a ãlenÛ sdruÏení Octopus. Máme

v podstatû dvakrát vût‰í nabídku,

neÏ jsme schopni uspokojit.

Zvlá‰tû u zaãínajících autorÛ, kte-

fií nemají dostatek prací, aby ob-

sáhli cel˘ v˘stavní prostor, pak

pofiádáme v˘stavu pro nûkolik au-

torÛ spoleãnû.

Provádûjí pracovníci muzea
v souãasnosti odborn˘ v˘zkum?
A na jaké téma?
Nejménû ‰est nebo sedm let probí-

há dlouhodob˘ v˘zkum pováleã-

ného odsunu. Stále se je‰tû obje-

vují nová fakta i lidé, ktefií do pro-

blému vná‰ejí nové informace.

Dal‰í téma, které zpracovával loni

v létû pan Mgr. Karel a letos

v nûm bude pokraãovat, se t˘ká

hraneãních kamenÛ, o nichÏ toho

málo vûdí i pracovníci

Památkového ústavu v Ostravû.

Kromû toho se provádí v˘zkum

keramiky, kter˘ se rovnûÏ oboha-

cuje o nové archeologické nálezy

v okolí R˘mafiova.
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Chystáte v souvislosti s nov˘mi
poznatky v˘zkumu nûjakou pub-
likaci?
Zatím máme rozjednanou publi-

kaci o regionální historii

R˘mafiovska, která by se mûla pfii-

pravovat ve spolupráci s Jifiím

Doãkálkem z KromûfiíÏe.

Publikace by mûla pojednávat

o historii i souãasnosti jednotli-

v˘ch obcí na R˘mafiovsku a obsa-

hovat velké mnoÏství fotografií.

Obracejí se na vás i vysoko‰kol‰tí
studenti, ktefií mají zájem zpraco-
vat nûjaké téma z historie na‰eho
regionu?
Ano, spolupracují s námi.

PokaÏdé, kdyÏ pracujeme na nûja-

kém úkolu, vytváfiíme si vlastní

interní tisk, poskytující základní 

údaje k danému tématu, a pokud

se na nás obrátí student s konkrét-

ním cílem, mÛÏeme mu tyto údaje

poskytnout, aby na nich mohl sta-

vût, nebo mu naopak poskytneme

materiály a on nám posléze pÛjãí

v˘sledek své práce. V souãasnosti

spolupracujeme s jedním studen-

tem Slezské univerzity v Opavû,

kter˘ pfiipravuje seminární práci

na téma dolování. Velk˘ zájem je

také o historii textilní v˘roby.

Pfiitahují zdej‰í sbírky a v˘stavy
podle va‰eho názoru dostatek ná-
v‰tûvníkÛ?
Samozfiejmû Ïe vÏdycky by to

mohlo b˘t lep‰í. SnaÏíme se dûlat

v˘stavy tak, aby byly zajímavé

a pfiitom ‰lo o umûlecky hodnotné

práce. Pofiádáme v˘stavy proslu-

l˘ch autorÛ i zaãínajících v˘tvarní-

kÛ, r˘mafiovsk˘ch tvÛrcÛ, ale i ce-

lorepublikovû znám˘ch osobností.

AlespoÀ jednu v˘stavu roãnû pfii-

pravujeme z vlastních depozitáfiÛ.

Nûkterá ãeská muzea v pfiírodû,
ale i klasická kamenná muzea,
aby nalákala více náv‰tûvníkÛ,
pfiistupují k interaktivní formû
prohlídek. To znamená, Ïe ná-
v‰tûvníci neprocházejí kolem vit-
rín, ale pfiímo mezi exponáty, kte-
ré jsou naaranÏovány jakoby do
pfiirozeného prostfiedí, náv‰tûvník
se jich mÛÏe dot˘kat, vyzkou‰et si,
jak nûkteré nástroje fungují, pfií-
padnû s nimi i nûco vyrobit.
Myslíte si, Ïe by nûco podobného,

tfiebas v men‰ím mûfiítku, bylo
uskuteãnitelné i ve va‰ich pod-
mínkách?
Ve stávajících prostorách ne. Jsou

k tomu potfieba vût‰í prostory a sa-

mozfiejmû peníze. Existuje aktivita

„dûtského muzea“, které má zpfií-

stupnit poznání dûtem. To, co si dí-

tû mÛÏe vyzkou‰et, je pro nûj pfii-

taÏlivûj‰í. Ve sbírkách máme na-

pfiíklad fiadu archeologick˘ch nále-

zÛ keramiky, nádob apod. a pro dû-

ti by bylo urãitû zajímavé, kdyby si

mohly samy vyzkou‰et práci s hlí-

nou, jak se tvofií vytáãené a obtá-

ãené nádoby, jak˘ byl v˘voj tech-

nik atd. V souãasn˘ch prostorách

k tomu ov‰em není dostatek místa.

TakÏe pokud byste získali prosto-
ry v Janovickém zámku, mohli
byste tyto aktivity realizovat tam?
Myslím, Ïe tam by to jistû bylo

moÏné. Podle toho, kolik místa

bychom dostali k dispozici. Chtûli

bychom vyuÏít i zámeck˘ park,

vystavit v nûm napfiíklad kameny,

u kter˘ch by si mohli náv‰tûvníci

dotykem vyzkou‰et rozdílné

struktury apod. Jsou k tomu

ov‰em potfiebné nejen prostory,

ale i finance.

Ty byste mohli pfiece získat z rÛz-
n˘ch grantÛ?
GrantÛ, zvlá‰È pro práci s dûtmi, je

mnoho. Tûch bychom urãitû vyu-

Ïili. Chtûla bych ale podotknout,

Ïe jsme se uÏ pokusili napfiíklad

v dobû, kdy zde probíhala v˘stava

leteck˘ch snímkÛ JeseníkÛ, nabíd-

nout ‰kolám doprovodnou pfied-

ná‰ku paní Vûry Kavalcové ze

Správy Chránûné krajinné oblasti

Jeseníky. BohuÏel se tato aktivita

setkala u ‰kol s minimálním ohla-

sem.

Poslední otázka se t˘ká plánova-
ného vybudování Historického
parku Moravy a Slezska. Jak se
na tento projekt díváte coby od-
borníci?
Podle mého názoru, pokud má

vzniknout kvalitní skanzen, bude

potfiebovat obrovské finance.

Neznám v‰echny podrobnosti to-

hoto projektu, nicménû k vybudo-

vání tak rozsáhlého parku se sta-

vím spí‰ zdrÏenlivû.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Z okolních obcí

Co bude se ‰kolou ve Staré Vsi?
ProtoÏe Základní ‰kola Stará Ves jako úplná

základní ‰kola nesplÀovala podmínky stano-

vené ‰kolsk˘m zákonem na prÛmûrn˘ poãet

ÏákÛ ve tfiídû, musela Ïádat jiÏ nûkolik let po

sobû o v˘jimku. Pro ‰kolní rok 2004/5 neby-

la v˘jimka ‰kole schválena a to znamená, Ïe

‰kola musí zmûnit svoji funkci.

Dûti druhého stupnû budou chodit do ‰kol

v R˘mafiovû a v na‰í obci zfiídíme malotfiídní

‰kolu pro dûti 1. - 5. roãníku. Nese to s sebou

spoustu administrativy, neboÈ se vlastnû za-

kládá nová ‰kola a vybírá se konkurzem no-

v˘ fieditel. Nese to s sebou i problém fie‰ení

vefiejné dopravy, protoÏe se jedná o 60 - 70

dûtí. Nese to s sebou i problém stravování,

neboÈ na 30 dûtí, které zÛstanou ve Staré Vsi,

pfiipadá jen 0,75 kuchafiky a to pfiiná‰í dal‰í

potíÏ, neboÈ jedna pracovnice nemá zaji‰tûnu

bezpeãnost práce v pfiípadû, Ïe se tfieba opa-

fií. Ale to v‰echno musíme nûjak vyfie‰it. Jen

chci naznaãit, co jedno úfiednické rozhodnu-

tí pfiinese za zmatky a sloÏitá fie‰ení. Navíc,

‰kolu zfiídila obecní samospráva a té se nikdo

neptá, kolik penûz je ochotna na ‰kolu vyna-

loÏit, a prakticky jedním papírem rozhodne

o jejím zru‰ení. Nepfiipadá mi to „ko‰ér“ ve

vztahu k samosprávû. Nezanedbatelné je ta-

ké to, Ïe ãást na‰eho obecního rozpoãtu se

spolu s na‰imi dûtmi pfiestûhuje do

R˘mafiova.

Chvíli jsme koketovali s my‰lenkou obejít

‰kolsk˘ zákon tím, Ïe spojíme roãníky na 

II. stupni do jedné tfiídy a tím se vyhneme o-

nomu limitu 17 ÏákÛ na tfiídu. Toto fie‰ení

jsme nakonec nerealizovali, protoÏe novela

‰kolského zákona to nebude pfiipou‰tût a za-

se bychom pouze oddálili

„restrukturalizaci“ ‰koly.

Metoda udûlování v˘jimek

na jeden rok totiÏ nedává

jistotu ani obci k investo-

vání, ani uãitelÛm k setrvá-

vání. Je to metoda ryze de-

struktivní, a kdyÏ jsme uÏ

vystaveni nutnosti fie‰ení,

tak to fie‰ení uskuteãníme.

ZÛstane tedy malotfiídka.

Nicménû zbude pût vol-

n˘ch tfiíd a vût‰ina budovy

nevyuÏitá. To v‰ak nezna-

mená zásadní sníÏení pro-

vozních nákladÛ, a proto

hledáme vyuÏití pro celou

budovu. Chceme se zamûfiit na tu ãást vzdû-

lávacích procesÛ, které jsou zatím v plen-

kách a jejich v‰eobecné roz‰ífiení teprve na-

stane. Do této oblasti náleÏí i ekologické dis-

ciplíny, které bychom chtûli propojit s agro-

turistikou a statistick˘mi a v˘zkumn˘mi pro-

gramy, jeÏ budou startem k vûdeck˘m ãin-

nostem v oblasti Ïivotního prostfiedí a rozvo-

je vesnick˘ch spoleãenství. Zatím vedeme

jednání s potencionálními spolupracovníky

z fiad krajÛ, mûst, ministerstev, vysok˘ch

‰kol, specialistÛ, podnikatelÛ apod. Ve chví-

li, kdy bude mít program charakter projektu,

nabídneme ho pfiedev‰ím na‰emu mikroregi-

onu R˘mafio-vsko, ale také místÛm nepomûr-

nû vzdálenûj‰ím. Jednáme také o poskytnutí

azylu ‰kolám, které na rozdíl od nás trpí ne-

dostatkem prostor.

Není to v‰ak jedin˘ smûr, kter˘m se budeme

ubírat. Chceme pfiispût k v‰eobecné obnovû

venkova a k zastavení jeho vylidÀování.

Nevidíme tragédii v tom, Ïe jsme pfii‰li

o „velkou“ devítiletku, i kdyÏ zklamání

a rozãarování nám to pfiineslo. Jsme si v‰ak

vûdomi toho, Ïe procházíme obdobím, kdy

sniÏování poãtu dûtí vede k jakési „ekonomi-

zaci“ ‰kolství bez ohledu na jiné nesmírnû

pfiíznivé aspekty ‰kol na venkovû. Ale to asi

pochopí aÏ nûkterá dal‰í generace.

A tak na závûr chci pozvat v‰echny, ktefií bu-

dou mít jak˘koli dobr˘ nápad, aby jej nene-

chávali v ‰uplíku a nabídli ho na‰í obci.

Dobfie víme, Ïe se neujme kaÏd˘, ale kdyby

kaÏd˘ desát˘ ...?

Ing. Pavel Hejsek, starosta obce Stará Ves



Pojìme se podívat na to, jestli moderní tvorba

pro dûti dokáÏe pomoci dûtem orientovat se

v dne‰ním sloÏitém svûtû.

Nové pfiíbûhy pro dûti, tedy alespoÀ ty, které

jsou produkovány masovû, v sobû nenesou

Ïádné poselství ani my‰lenku. Hrdinové se

stanou hrdiny, kdyÏ zabijí nebo alespoÀ zbijí

protivníky. Jsou to vesmûs pfiíbûhy nereálné.

Kde mají na‰e dûti a pozdûji dospívající hle-

dat vzory? Samozfiejmû stále vychází kvalitní

literatura pro dûti a mládeÏ. Ale málokteré dí-

tû si knihu vÛbec otevfie a zaãne si v ní ãíst.

A jestli pfiece jen, ãasto jsou to publikace po-

dobné tomu, co vysílá televize. KdyÏ uÏ se dí-

tû odhodlá ãíst tfieba Verna nebo Defoa,

mnohdy po prvních kapitolách skonãí.

Tyto pfiíbûhy totiÏ nemají tak rychl˘ spád a hr-

dinové nejsou tak samozfiejmí a bojovní.

Naopak, ãasto zaÏívají strach, nedokáÏí

vÏdycky zvítûzit. A co je dÛleÏité, chtûjí-li vy-

nikat nad ostatními, dosahují toho vlastním

pfiiãinûním a pílí, a ne nadpfiirozenou mocí.

A právû to bylo to krásné na kvalitních star-

‰ích knihách. KaÏd˘ mûl moÏnost se hrdinovi

pfiiblíÏit. Nauãit se nûãemu. Poznávat pfiátel-

ství, nauãit se srovnat s jeho ztrátou nebo se

radovat z jeho zrození. To mi v dne‰ní litera-

tufie chybí. Pfiipadá mi, Ïe v‰e je v pfiíbûzích

povrchní, jenom jako. Ten, kdo poznal, jak 

úÏasné je objevování jezerní kotliny nebo roz-

dûlávání ohnû kfiemínky, se nedokáÏe spokojit

s plan˘m bojem polonahé Xeny.

Budou dûti, které obdivovaly Supermany

a Batmany, v dospûlosti ãíst Huga nebo

Dickense? Asi tûÏko. Jednak je to nebude za-

jímat a jednak to nebudou vlastnû ani umût.

ProtoÏe v kníÏce musí ãlovûk hledat, pfiem˘‰-

let nad hrdinou, nauãit se chápat jazyk autora.

Jsou to knihy, které nás chrání pfied povrch-

ností a zaslepeností. Uãí nás pfiijímat jiné ná-

zory. SnaÏí se nám pomoci pochopit minulost

a vyvarovat se tak chyb v budoucnosti.

Vzpomínám na doby, kdy jsem

s blaÏen˘m úsmûvem sedával

pravidelnû kaÏd˘ veãer pfied te-

levizí a nûco jako literatura mi

bylo na hony vzdá-

lené a necítil jsem

sebemen‰í potfiebu

nûãeho takového.

Navíc by to zname-

nalo jít nûkam do

knihovny, hledat,

vybírat a potom to

dlouhé ãtení. Proã

by mûl ãlovûk tohle

v‰echno podstupo-

vat, kdyÏ jsou

mnohem jednodu‰-

‰í zpÛsoby, jak se

pobavit?

MÛj ãas ale pfii‰el

pfied nûkolika lety,

kdy jsem se nechal

umluvit a poprvé pfieãetl knihu, se

kterou bych podle sv˘ch tehdej-

‰ích pfiedstav nemohl b˘t nikdy

spokojen. Ov‰em jaké bylo mé

pfiekvapení, kdyÏ jsem knihu pfie-

ãetl jedním dechem a i pÛvodnû

nezajímav˘ námût mû vtáhl do dû-

je. Tehdy jsem poprvé okusil, co

to vlastnû znamená literatura, a od

té doby se nemohl zbavit stálé po-

tfieby ãíst, hledám nové a nové

knihy, které vzápûtí velmi rychle

doslova hltám. A jaké bylo mé no-

vé pfiekvapení, kdyÏ jsem zjistil,

Ïe i nechvalnû známá „povinná

ãetba“ mÛÏe b˘t obrovsky zajíma-

vá, a nebojím se fiíct, Ïe v mnoha

pfiípadech naprosto úÏasná.

Vûfiím a doufám, Ïe knihy neza-

niknou, jelikoÏ jejich neb˘valou

v˘hodou je podle mého názoru

jejich schopnost pomáhat lidem

hledat Ïivotní hodnoty, filosofii ãi

si jen udûlat svÛj názor na rÛzná

témata, aÈ uÏ t˘kající se historie

nebo dne‰ka. Nic nebrání v tom

proÏívat dobrodruÏství taková,

jaká se opravdu kdysi udála, nebo

se ponofiit do fikcí, které se tfieba

teprve stanou skuteãností. Díky

knihám mÛÏeme objevovat spou-

stu vûcí, které nám byly skryty

pod rou‰kou nevûdomosti. Jejich

neobyãejné kouzlo spoãívá

v tom, Ïe místo, kde se pfiíbûhy o-

dehrávají, je na‰e vlastní fantazie.

Kniha nemá hranice, jelikoÏ je 

omezena pouze na‰í fantazií,

a doufejme, Ïe ta nikdy hranice

mít nebude.
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Studentsk˘ klub
- -  -   Pozor! 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 ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

trvá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiíspûv-

ky 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 ocenûním vítûzÛ.

SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû ani teritori-

álnû vymezena (hranice r˘mafiovského regi-

onu nejsou zavazující). Zasílejte nám své

básnû, povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny,

ty nejzajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otisko-

vat. KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem

a kontaktem.

Martin Lo‰Èák: Nejen svût Harryho Pottera je pln˘ kouzel

Ludmila HorÀáãková: Nejen svût Harryho Pottera je pln˘ kouzel

Návraty ke studnám IV.
V˘znamné ukazatele

v pitné vodû
ProtoÏe v˘ãet v˘znamn˘ch uka-

zatelÛ v pitné vodû je znaãnû ‰i-

rok˘, budeme se dnes vûnovat

pouze ukazatelÛm mikrobiolo-

gick˘m. Pfii ovûfiování mikrobi-

ologické nezávadnosti vody se

nehledají bakterie ãi viry zpÛso-

bující známá onemocnûní pfiená-

‰ená vodou, jako je tyfus, in-

fekãní zánût jater, prÛjmová o-

nemocnûní virového pÛvodu a-

pod. Bylo by to technicky, ãaso-

vû i finanãnû neúnosné. Proto se

v‰ude na svûtû pouÏívá metoda

tzv. indikátorÛ fekálního zneãi‰-

tûní, kterou se hledají bakterie,

Ïijící ve stfievním traktu ãlovûka

a teplokrevn˘ch ÏivoãichÛ (E.

coli, koliformní bakterie, ente-

rokoky). Pokud se ve vodû na-

jdou nûkteré z tûchto bakterií, je

voda podezfielá, Ïe pfii‰la do

kontaktu s v˘kaly ãi zbytky Ïi-

voãichÛ a Ïe mÛÏe obsahovat

patogenní bakterie a viry, které

nejãastûji pocházejí právû ze

stfievního traktu.

Escherichia coli (E. coli) pfied-

stavuje dnes hlavní indikátor fe-

kálního zneãi‰tûní. Mnoha odbor-

níky je povaÏována za jedin˘

správn˘ a vyhovující indikátor to-

hoto zneãi‰tûní. Její pÛvod je v˘-

luãnû fekální, aÈ humánní ãi ani-

mální. Limit: 0 KTJ/100 ml. (KTJ
= kolonii tvofiící jednotka; poãet
KTJ lze zjednodu‰enû chápat jako
poãet bakterií v daném objemu

autorka: Zuzana RÛÏiãková
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ZájemcÛm o vy‰‰í vzdûlání: vysoká ‰kola v Bruntále zahájí v˘uku
V fiíjnu leto‰ního roku se rozbûhne
první roãník studijního programu
Ekonomika a management, obor
Podnikání, Konzultaãního stfiediska
Vysoké ‰koly podnikání, a. s.,
v Bruntále, kter˘ bude vyuãován
formou kombinovaného bakaláfiské-
ho studia v délce tfii a pÛl roku.
Konzultaãní stfiedisko bude pfiístup-
né nejen studentÛm z Bruntálu, ale
i z nejbliÏ‰ího okolí, z Krnovska,
R˘mafiovska, Opavska nebo
z Olomouckého kraje.
V˘uka bude probíhat o víken-

dech v Bruntále v budovû

Základní ‰koly a Mûstského 

osmiletého gymnázia (Petrin).

Studenti budou nav‰tûvovat

pfiedná‰ky jedenkrát mûsíãnû

od pátku do nedûle. Studium na

vysoké ‰kole je urãeno pro

v‰echny, ktefií si chtûjí zv˘‰it

své vzdûlání, bez ohledu na vûk

ãi druh dosaÏeného vzdûlání.

Podmínkou je maturita a absol-

vování pfiijímacího fiízení.

Studium je díky kombinované

formû vhodné i pro zamûstna-

né. ·kolné pro akademick˘ rok

2004/2005 je stanoveno na

ãástku 25 900 Kã. Jsou v nûm

zahrnuty základní v˘ukové ma-

teriály a je moÏno je uhradit

formou dvou splátek.

„Nepfiedpokládám, Ïe by nebyl
o studium zájem, jiÏ v souãasné
dobû registrujeme první dva zá-
jemce,“ fiekl vedoucí stfiediska

Ing. Pavel Koláfi a doplnil, Ïe je

na místû nutno podûkovat

v souvislosti s otevfiením vyso-

ké ‰koly pfiedev‰ím mûstu

Bruntál za vytvofiení materiál-

ních podmínek a dále fiediteli

gymnázia Mgr. Novotnému,

kter˘ vytvofiil prostor pro v˘u-

ku. Ideální kapacita tfiídy jedno-

ho roãníku bruntálské vysoké

‰koly ãiní kolem tfiiceti studen-

tÛ, dvacet je pak minimální po-

ãet pro jednu tfiídu. Obavy z ne-

naplnûní tfiídy nemá ani ãlen

akademické rady a generální

fieditel spoleãnosti OSRAM

Bruntál, spol. s r. o., Ing. Ludûk

·arman, kter˘ vidí potfiebu dal-

‰ích vzdûlan˘ch zamûstnancÛ

firmy napfiíklad pro provozy 

ekonomiky fiízení, v˘vojového

oddûlení nebo controlingu.

Bruntálsk˘ institut je poboãkou

Vysoké ‰koly podnikání (V·P),

a. s., Ostrava, jejímÏ rektorem

je doc. PhDr. Josef Jünger,

CSc. V·P má úspû‰ná konzul-

taãní stfiediska také v Praze,

Novém Jiãínû, Jeseníku, Tfiinci

a Písku.

Zájemci o studium si mohou jiÏ

v souãasné dobû vyzvednout

i podat pfiihlá‰ku na Konzultaã-

ním stfiedisku Vysoké ‰koly pod-

nikání, a. s., v Bruntále. Kance-

láfi má sídlo na NádraÏní ulici 20

(budova Mûstského úfiadu

Bruntál), tel.: 554 706 250; 

e-mail: VSP.Br@seznam.cz.

Termíny pro pfiijímací fiízení by-

ly stanoveny takto: 16. 6., 2. 7.,

4. 8., 25. 8., 6. 9., 17. 9. a po-

slední termín je 27. 9. 2004.

(Více informací najdou pfiípadní
zájemci také na www.vsp.cz)

JiKo

Seriál

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ vydal pfied tfiemi lety

odbornou pfiíruãku MUDr. Pavla Srnského

pro motoristy a v‰echny, ktefií se ucházejí

o fiidiãsk˘ prÛkaz, s pokyny a radami, jak

poskytnout první pomoc ranûnému pfii do-

pravní nehodû. Obsah této útlé broÏury by

mûl patfiit mezi základní znalosti nejen sou-

ãasn˘ch i budoucích fiidiãÛ, ale vlastnû

v‰ech, kdo se nûjak˘m zpÛsobem úãastní

silniãního provozu, aÈ uÏ za volantem ãi fií-

dítky, nebo na sedadle spolujezdce. Na Ïá-

dost pfiedsedkynû místní organizace

âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû Vûry

Koláfiové budeme v tomto a nûkolika pfií‰-

tích vydáních na‰eho ãtrnáctideníku citovat

na pokraãování z pfiíruãky o zdravotnické

pfiípravû uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz, která

poskytuje mnohé cenné a zajímavé infor-

mace.

1. Úvod
Náhlé postiÏení zdraví následkem úrazu pfii

dopravní nehodû je neoãekávaná pfiíhoda, kte-

rá se mÛÏe stát kdykoliv, kdekoliv a komuko-

liv z nás. Roãnû na silnicích zahyne kolem

ãtvrt miliónu lidí. Mnohá z tûchto úmrtí jsou

zbyteãná, zvlá‰tû pfiispûje-li k nim neznalost

a neposkytnutí první pomoci ostatními úãast-

níky nehody. A o to více je k zamy‰lení, Ïe ce-

lá fiada manévrÛ, potfiebn˘ch k záchranû Ïivo-

ta - napfiíklad záklon hlavy k uvolnûní d˘cha-

cích cest nebo zástava krvácení zvednutím

konãetiny a stlaãením rány - je velmi jedno-

duchá, pochopitelná a lehce proveditelná.

Umût poskytnout zdravotnickou první pomoc

by mûlo patfiit k základnímu vzdûlání kaÏdého

ãlovûka. Její pravidla nejsou vÛbec sloÏitá,

jde jen o to se s nimi vhodnou formou sezná-

mit, praktick˘m nácvikem získat urãitou zruã-

nost a zku‰enost, v pfiípadû potfieby pak zapo-

jit zdrav˘ rozum a mít dobrou vÛli pomoci

druhému ãlovûku.

Velmi dÛleÏitá je ãinnost zachránce v nûkoli-

ka prvních minutách po nehodû. âas hraje

nejvût‰í roli pfiedev‰ím pfii tzv. Ïivot zachra-

Àujících úkonech - pfii prudkém krvácení a pfii

poru‰e d˘chání a krevního obûhu. Pokud je

organismus vystaven nedostatku kyslíku, mÛ-

Ïe dojít k nenávratnému po‰kození mozko-

v˘ch bunûk s trval˘mi následky jiÏ za 3 - 5

minut. Správn˘m a vãasn˘m zásahem mÛÏe-

me rozhodnout nejen o osudu zranûného ãlo-

vûka, ale i o dal‰í kvalitû jeho Ïivota.

Zdravotnická první pomoc je soubor v˘ko-

nÛ, slouÏících k bezprostfiední pomoci pfii ná-

hlém postiÏení zdraví - opatfiení, která prová-

dí zachránce (úãastník nehody) pfied pfiíjez-

dem odborné zdravotnické pomoci. První po-

vody. Limitem se rozumí mezní
nebo nejvy‰‰í mezní hodnota pod-
le vyhlá‰ky ã. 252/2004 Sb., která
vstoupila v platnost 1. 5. 2004.)
Koliformní bakterie pfiedstavují

ne‰kodné, saprofytické bakterie,

osídlující stfievní trakt, ale Ïijící

bûÏnû i v pÛdû. V̆ jimeãnû se me-

zi nimi mohou vyskytnout pato-

genní kmeny, které tvofií toxiny.

Dnes jsou povaÏovány víceménû

za indikátor úãinnosti úpravy vo-

dy a dezinfekce, sekundární kon-

taminace ãi vysokého obsahu Ïi-

vin v upravené vodû. Limit: 

0 KTJ/100 ml.

Enterokoky pfiedstavují dopro-

vodn˘ indikátor fekální kontami-

nace vody, signalizující ãerstvé

zneãi‰tûní. Jejich vztah k pÛvodu

fekálního zneãi‰tûní v‰ak není tak

jednoznaãn˘ a tûsn˘, jako v pfií-

padû E. coli. Jejich v˘znam se 

uplatÀuje v pfiípadech, kdy koli-

formní bakterie ve vodû nepfieÏí-

vají. Limit: 0 KTJ/100 ml.

Poãet kolonií pfii 22 °C pfiedsta-

vuje indikátor obecné kontamina-

ce. Pfiiná‰í informaci o celkovém

bakteriálním zneãi‰tûní vody,

zv˘‰ené poãty signalizují prÛnik

zneãi‰tûní z okolí nebo poruchy

úpravy vody nebo dezinfekce.

Limit: 500 KTJ/ml, pokud voda

není dezinfikována.

Poãet kolonií pfii 36 °C - jedná

se o indikátor obecného zneãi‰tû-

ní, stejnû jako v pfiípadû pfiedcho-

zího ukazatele bakterií. Teplotní

optimum rÛstu (36 °C) vykazuje

návaznost na teplokrevné orga-

nismy, ãímÏ je dán i jeho ponû-

kud vy‰‰í hygienick˘ v˘znam

oproti poãtu kolonií s optimem

rÛstu okolo 22 °C. Limit: 

100 KTJ/ml, pokud voda není

dezinfikována.

(Zdroj: SZÚ Praha)
V pfií‰tí ãásti si popí‰eme ukaza-

tele chemické, fyzikální a senzo-

rické.

MVDr. Jitka ·kutová,
vedoucí odboru hygienick˘ch

laboratofií Bruntál
Zdravotního ústavu se sídlem

v Ostravû



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2004

21

Nûco málo z historie Kynologického klubu Stará Ves
Kynologick˘ klub Stará Ves byl

zaloÏen na poãátku roku 1998 de-

seti nad‰enci v ãele s panem

Pavlem Chaloupkem. V krátké do-

bû se podafiilo vyjednat s Ing.

ZdeÀkem Li‰kou, fieditelem spo-

leãnosti Silva Servis, sídlící v té

dobû je‰tû na zámeãku

v Janovicích, bezúplatn˘ dar v po-

dobû tzv. likusáku (montované

stavebnûtechnické buÀky). Tento

likusák se po rozebrání pouÏil ja-

ko venkovní obkládací materiál.

Za necelé tfii mûsíce vstupuje spo-

leãnost Silva Servis opût na scénu,

a to tím, Ïe pan Josef Hnilo zpro-

stfiedkoval koupi tfií mobilních bu-

nûk okál, naru‰en˘ch vodou z ob-

lasti postiÏené záplavami. Ty se

spojily dohromady, vytloukly se

vnitfiní stûny, postavily se na zdû-

nou kotelnu a vznikla prostorná

klubovna, plnû vyhovující potfie-

bám novû vzniklého klubu. Po do-

stavbû klubovny se nabídl pan

·tulo a bezplatnû nám zprovoznil

kuchyÀku, topení a zajistil stfie‰ní

krytinu. Tohle v‰echno ãlenové

vybudovali bez do-

tací, prostfiedkÛ ãi ji-

né pomoci âeského

kynologického sva-

zu, pod nûjÏ klub

patfiil. Pfiitom klub

nevybíral Ïádné

ãlenské pfiíspûvky,

ale svépomocí a bri-

gádami se vydûláva-

lo na chod klubu. To

jen dokazuje, Ïe

i v malé vesnici lze

dosáhnout na vrchol

kynologie, kde se jiÏ

pfies pût let úspû‰nû

drÏíme.

Bûhem let 1999 aÏ

2003 organizoval

ná‰ kynologick˘

klub fiadu akcí, jako

napfiíklad pût kvali-

fikaãních závodÛ na mistrovství

svûta stopafiÛ, padesát zkou‰ek zá-

chranáfisk˘ch psÛ, tfiicet v‰estran-

n˘ch a mezinárodních zkou‰ek

a dvû bonitace nûmeck˘ch ovãá-

kÛ. Mimoto pofiádáme kaÏd˘m ro-

kem letní v˘cvikové tábory, které

jsou ukonãeny zkou‰kami. Díky

jejich kvalitû a velké popularitû se

jich úãastní i zahraniãní psovodi,

jak ze Slovenska, tak i Rakouska,

Polska ãi Nûmecka. Na druhou

stranu se i na‰i psovodi úãastní ak-

cí v zahraniãí a skvûle reprezentu-

jí ná‰ klub, protoÏe se vracejí s vy-

nikajícími v˘sledky.

Chtûla bych podotknout, Ïe bez

velké pomoci manÏelÛ Heblá-

kov˘ch a dal‰ích obûtav˘ch ãlenÛ

by ná‰ klub nebyl na takové úrov-

ni, na jaké je dnes.

Tím v‰ak na‰e ãinnost zdaleka ne-

konãí, plánujeme dal‰í v˘znamné

mezinárodní a republikové akce.

Pravdou je, Ïe ne vÏdy se setkává-

me s pochopením a podporou.

V této dobû pfiipravujeme závod

dle IPO (IPO - mezinárodní zku-

‰ební fiád pro v˘cvik), otevfien˘

v‰em plemenÛm, na kterém bude

vyhlá‰en nejlep‰í boxer. Tento ná-

pad se v‰ak nezamlouvá jednomu

z hlavních funkcionáfiÛ

Boxerklubu âR. To nás ov‰em

neodradí a pevnû doufáme, Ïe se

„boxerkáfii“ ani jiní pejskafii nene-

chají ovlivÀovat a budou k nám

rádi jezdit. Na‰e dvefie jsou jim 

otevfieny dokofián.

VÏdyÈ to pfieci v‰ichni dûláme

z lásky k nûm˘m tváfiím, nebo

snad ne?

Za Kynologick˘ klub Stará Ves
Lucie Matulová

Náv‰tûva parlamentu a senátu
Bylo dubnové ráno 22. 4. 2004 a studenti tfiíd

II. C a I. A soukromé ‰koly Prima odjíÏdûli na

celodenní exkurzi do Prahy. Mûli jsme cíl:

nav‰tívíme poslaneckou snûmovnu a senát!

OdjíÏdíme spolu s vyuãujícími paní zástupky-

ní Labounkovou a paní DoleÏalovou. Po kon-

trole úãasti jsme se vydali na pûtihodinovou

cestu do na‰eho hlavního mûsta.

Po dlouhé cestû koneãnû projíÏdíme Prahou.

Hned zpoãátku snad nikdo z nás nepfiehlédl

obrovskou Sazka arénu - dûji‰tû mistrovství

svûta v hokeji.

Na místo jsme dorazili o hodinu dfiíve.

Prohlédli jsme si historické námûstíãko a vy-

dali se k Vald‰tejnskému paláci na Malé

Stranû, kde má sídlo Senát âeské republiky.

Vald‰tejnsk˘ palác nechal postavit v 17. stol.

vojevÛdce Albrecht z Vald‰tejna na místû

zbouran˘ch 70 men‰ích domÛ. Velmi rozsáhlá

stavba je postavena v renesanãním slohu a má

velkou historickou hodnotu.

Pro‰li jsme bezpeãnostními opatfieními, poté

se nás ujala paní, která nás nejen provázela,

ale poskytla nám také informace o historii pa-

láce. Procházeli jsme jednotliv˘mi místnost-

mi a dovûdûli jsme se, k ãemu dfiíve slouÏily

a jak jsou vyuÏívány nyní. Nejvût‰í pozornost

jsme ale vûnovali v˘zdobû celého paláce, je

krásn˘.

KdyÏ jsme minuli poslední místnost, koneãnû

jsme vstoupili do sálu, kde se uskuteãÀuje za-

sedání senátu. Posadili jsme se na místa slou-

Ïící pro vefiejnost a novináfie a pfiedstavovali

si, jak by v pfiípadû schÛze senátu právû proti

nám zasedl urãit˘ poãet senátorÛ. Vyslechli

jsme krátk˘ v˘klad, sestoupili po schodech

dolÛ a procházeli kolem stoleãkÛ se jmenov-

kami, které patfiily jednotliv˘m senátorÛm.

V dobû jednání senátu sedí v ãele pfiedseda se-

nátu Petr Pithart, po jeho pravici prezident re-

publiky Václav Klaus, po stranách místopfied-

sedové Mirek Topolánek a Jan Reinel.

moc mÛÏeme provádût kdekoliv a kdykoliv se

základním zdravotnick˘m materiálem, kter˘

je obsahem autolékárniãky, nebo jeho jedno-

duchou improvizací.

Základní úkoly zdravotnické první pomoci:

• provést úkony zachraÀující Ïivot, vãas pfii-

volat odbornou pomoc - Zdravotnickou zá-

chrannou sluÏbu (ZZS);

• správn˘m o‰etfiením zmírnit postiÏenému

bolest, zabránit zhor‰ení jeho zdravotního sta-

vu;

• vytvofiit podmínky pro rychlé a uspokojivé

uzdravení;

• v pfiípadû potfieby odsunout postiÏeného

z dosahu nebezpeãí.

Velk˘ v˘znam má i psychologick˘ vliv za-

chránce na své okolí pfii poskytování první

pomoci. Jeho vystupování mÛÏe v˘raznû po-

zitivnû ovlivnit zdravotní stav postiÏen˘ch

v prÛbûhu o‰etfiování. UklidÀující slovo, po-

vzbuzení, rozhodn˘ zpÛsob o‰etfiení a organi-

zace práce má pfiímo léãebn˘ úãinek na pora-

nûného i jeho okolí. Zachránce by mûl s po-

stiÏen˘m nahlas hovofiit, okolnosti úrazu ani

jeho tíÏi zbyteãnû nezamlãovat. Mûl by ve

zkratce sdûlit poranûnému, co se pfiihodilo,

v jakém stavu se nachází, jak˘m zpÛsobem

mu poskytneme pomoc a Ïe se v blízké dobû

doãká odborného o‰etfiení po pfiíjezdu ZZS,

kterou jsme pfiivolali.

Pfií‰tû si povíme o prvních krocích, které mu-

síme udûlat, jsme-li úãastníky dopravní neho-

dy. MUDr. Pavel Srnsk˘

Fota: Lucie Matulová
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ZáloÏáci roãníku 1943 byli slavnostnû vyfiazeni
Ve stfiedu 19. kvûtna se v malém

sále Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû uskuteãnilo slav-

nostní vyfiazení dvaasedmdesáti

záloÏních brancÛ roãníku 1943.

PfiipomeÀme jen, Ïe se tohoto

slavnostního aktu úãastní branci,

ktefií se v daném kalendáfiním ro-

ce doÏívají ‰edesáti let vûku.

S vojáky se pfii‰li oficiálnû roz-

louãit za armádu náãelník územní

vojenské správy v Opavû podplu-

kovník Ing. Ladislav Déduch

a vedoucí mobilizaãního oddûlení

územní vojenské správy major

Ing. Ludûk Pelka, za mûsto

R˘mafiov místostarosta Ing.

Jaroslav Kala a Ing. Ludûk ·imko

z odboru vnitfiních záleÏitostí.

Na dobu povinné prezenãní sluÏ-

by má kaÏd˘ muÏ-branec své in-

dividuální vzpomínky a také svÛj

osobit˘ názor. Nûkdo vidûl v ná-

stupu na vojnu jen zbyteãnû ztra-

cen˘ ãas, „zabité“ dva nebo jeden

rok Ïivota a bezduchou buzeraci,

jin˘ si stojí za znám˘m „vojna

z tebe udûlá chlapa“ a „pofiádek

a disciplínu by mûl mít v malíãku

kaÏd˘ správn˘ muÏ“. AÈ uÏ tak ãi

onak, od 1. ledna roku 2005 se

na‰e armáda plnû profesionalizu-

je. Mnoho mlad˘ch muÏÛ si od-

dychne, Ïe nebude muset naruko-

vat, a na druhé stranû nûktefií do

armády nastoupí s cílem získat

stálé místo. Vstup do armády by

mûl b˘t dobrovoln˘m rozhodnu-

tím kaÏdého jedince.

Obãasn˘m argumentem proti za-

vedení profesionální armády b˘-

vá moÏnost fie‰it nezamûstnanost

ãerstv˘ch absolventÛ nástupem

k povinné vojenské sluÏbû.

JelikoÏ ti v‰ak na vojnû Ïádnou

praxi vût‰inou nezískají, po roce

mají stejn˘ problém. Místo po-

tom hledají je‰tû obtíÏnûji, proto-

Ïe rokem neãinnosti ztrácejí pod-

statnou ãást kontaktÛ v oboru

a je‰tû nezaÏit˘ch dovedností.

Mohou tak roz‰ífiit fiady struktu-

rálnû nezamûstnan˘ch. Vojenská

sluÏba pfiedstavuje ãasto noãní

mÛru i pro stfiedo‰koláky, ktefií

nedostanou-li se hned na vysokou

‰kolu, nemají dal‰í rok ‰anci po-

dat si novou pfiihlá‰ku a ztrácejí

nejen cenná léta, kdy by mohli

studovat, ale ãasto i sebedÛvûru

a odhodlání.

Pfied zru‰ením povinné vojenské

sluÏby se z vybran˘ch daní plati-

la profesionální ãást armády a na-

víc provoz, spotfieba a platy bran-

cÛ. Po plné profesionalizaci ar-

mády tudíÏ nejenÏe druhá ãást u-

veden˘ch v˘dajÛ odpadne a u‰et-

fiené finanãní prostfiedky mohou

b˘t vûnovány na nákup moder-

nûj‰ích technologií, které budou

schopné zajistit bezpeãnost zemû

i proti novû vznikajícím nebezpe-

ãím, ale mladíci budou moci pra-

covat, platit danû, a tedy zvy‰ovat

pfiíjem rozpoãtu. Profesionální ar-

máda navíc vyuÏívá schopnosti

vojákÛ, ktefií dûlají tuto práci rádi

a ktefií mohou vyuÏívat své dlou-

hodobé zku‰enosti získávané do-

ma i v zahraniãí. Profesionální ar-

máda je uÏ zavedena v USA,

Kanadû, Velké Británii,

Nizozemsku, Belgii, Lucem-

bursku, od roku 2001 ve

·panûlsku, od 2002 ve Francii

a od 2010 bude v Maìarsku.

Je správné nutit nûkoho k ãinnos-

ti, která ãasto smûfiuje k zabíjení

lidí?

„...jsem zabil. Teprve teì vidím,
Ïe jsi ãlovûk jako já. Myslel jsem
na tvé ruãní granáty, na tvÛj bo-
dák, na tvé zbranû - nyní vidím
tvou Ïenu a tvou tváfi a to, co má-
me spoleãné. Proã nám nefiíkají
znova a znova, Ïe jste stejní ubo-
Ïáci jako my, Ïe se va‰e matky
trápí stejnû jako na‰e a Ïe vy i my
máme stejn˘ strach pfied smrtí, Ïe
stejné je umírání va‰e i na‰e, stej-
ná Ïe je bolest - OdpusÈ mi kama-
ráde, jak jsi mohl b˘t m˘m nepfií-
telem?“
E. M. Remarque (Na západní

frontû klid) JiKo

Setkávání nûmecké skupiny se stalo kulturní tradicí
V âesku existuje kromû jin˘ch mi-

norit také men‰ina nûmecká, ke

které se pfii sãítání lidu v roce 2001

pfiihlásilo více jak osmatfiicet tisíc

obãanÛ na‰í republiky. V âesku ta-

ké existuje tfiiadvacet nûmeck˘ch

svazÛ a v nich se organizuje více

neÏ ‰est tisíc ãlenÛ. Viceprezi-

dentem ShromáÏdûní NûmcÛ

v âechách, na Moravû a ve Slezsku

je Martin Dzingel, kter˘ zavítal na

leto‰ní setkání do R˘mafiova.

Dzingel zde reprezentoval zastfie-

‰ující organizaci nûmeck˘ch svazÛ,

mezi nûÏ patfií i r˘mafiovská skupi-

na, která, jak uvedl, se schází pravi-

delnû k rÛzn˘m událostem, aÈ uÏ

se jedná o Den matek nebo vá-

noãní oslavy a dal‰í. Právû pfii pfií-

leÏitosti Dne matek pfiijelo ve

dnech 16. - 21. kvûtna padesát

ãlenÛ r˘mafiovské skupiny, aby ja-

ko kaÏd˘ rok nav‰tívili zajímavá

místa regionu a podûlili se s nû-

meckou men‰inou R˘mafiovska

o nejnovûj‰í poznatky.

V nûmeckém mûstû Zeil am

Main, kde Ïije velk˘ poãet vy-

hnancÛ z R˘mafiovska, se zase

kaÏdoroãnû koná Wahlfart - pout-

ní v˘prava pfii pfiíleÏitosti Dne

R˘mafiovanÛ. SlouÏí se m‰e, pro-

bíhají oslavy a v rámci tûchto ak-

cí jsou zváni také ãlenové r˘ma-

fiovské nûmecké skupiny.

„Setkávání na‰í nûmecké skupiny
v âesku a nûmeck˘ch vyhnancÛ se
stalo jakousi kulturní tradicí a je

neodmyslitelnou souãástí a zpest-
fiením jejich Ïivota,“ doplnil vi-

ceprezident Martin Dzingel.

V nedûli 8. srpna se uskuteãní

Heimatab, dal‰í z akcí leto‰ního ro-

ku. „Jedná se o Den domorodcÛ,
kdy se v R˘mafiovû setkají skupiny
nûmeck˘ch men‰in a pochopitelnû
také odsunutí Nûmci, tentokrát
z mûsta Wetzlar. S nimi by mûla pfii-
jet i typická nûmecká kapela,“ do-

plnila informace místopfiedsedkynû

r˘mafiovské skupiny Gertruda

Polãáková. Skupina je souãástí

Svazu NûmcÛ severní Moravy

a Orlick˘ch hor, její pfiedsedkyní

je Olga Doãkálková a je v ní za-

stoupeno ‰est mûst - Králíky,

Nov˘ Jiãín, Jeseník, ·ternberk,

R˘mafiov a ·umperk, v nûmÏ má

sídlo Evropsk˘ dÛm setkávání

a rovnûÏ pfiedsednictvo. JiKo

Myslím, Ïe prohlídku senátu jsme si „uÏili“.

S nad‰ením jsme se poté pfiesunuli k budovû,

kde sídlí poslanecká snûmovna.

Po pfiíchodu k budovû parlamentu jsme se

museli rozdûlit do dvou skupin, do budovy

jsme se dostali postupnû, s odstupem tfiiceti

minut. Dostali jsme identifikaãní kartiãky

a ve druhém poschodí jsme vstoupili do po-

mûrnû velké hluãné místnosti. Usedli jsme do

kfiesel urãen˘ch vefiejnosti ãi novináfiÛm.

Sledovali jsme nûjakou dobu jednání parla-

mentu. Parlament mûl dÛleÏit˘ úkol: dosáh-

nout schválení zákona o DPH.

Moje skupina nemûla pfiíli‰ ‰tûstí, v poslanecké

snûmovnû jsme se mohli zdrÏet pouze 15 minut.

Prohlédli jsme si tváfie znám˘ch politikÛ, sedí-

cích na nûkter˘ch z 200 poslaneck˘ch kfiesel.

Poslanci mûli rozdílné názory a bylo to vidût.

Na‰e pocity z jednání parlamentu byly rozdílné.

V kaÏdém pfiípadû jsme mûli moÏnost zhléd-

nout dûní, které známe spí‰e z televize, a urãi-

tû na náv‰tûvu na‰eho senátu a snûmovny ne-

zapomeneme. M. Kleiberová,
studentka soukromé ‰koly Prima
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Sport

Skonãily kuÏelkáfiské soutûÏe roãníku 2003 - 2004
Pro druÏstva oddílu kuÏelek TJ

Jiskra R˘mafiov byl uplynul˘ roã-

ník velice úspû‰n˘. Nejúspû‰-

nûj‰ím druÏstvem se stalo druÏ-

stvo Ïen, které vyhrálo II. kuÏel-

káfiskou ligu. Za celou soutûÏ pro-

hrály pouze jeden zápas, získaly

42 bodÛ a obsadily první místo

s náskokem 10 bodÛ pfied druÏ-

stvem KK Zábfieh B. Tímto vítûz-

stvím si na‰e kuÏelkáfiky zajistily

postup do první ligy, která je nej-

vy‰‰í celostátní soutûÏí. V hodno-

cení jednotlivkyÀ jsou mezi první-

mi deseti hráãkami ãtyfii z na‰eho

oddílu. První je M. Paulerová

s v˘konem 427,3 shozen˘ch kuÏe-

lek, na druhém místû V. Tomanová

420,4, osmá je M. Tillerová 411,6

a desátá R. Mezihoráková 411,3.

DruÏstvu Ïen pfiejeme, aby si

v nejvy‰‰í soutûÏi vedlo zdatnû.

DruÏstvo muÏÛ A hrálo téÏ II. ku-

Ïelkáfiskou ligu a obsadilo 6. mís-

to se ziskem 22 bodÛ. DruÏstvo

bylo v jarní ãásti soutûÏe oslabeno

o tfii stabilní hráãe, ktefií byli pfie-

fiazeni do druÏstva B, které hrálo

o udrÏení ve III. lize. Toto opatfie-

ní se vyplatilo a hráãi M. Dû-

dáãek, K. Sigmund a L. Stárek po-

mohli v jarní ãásti soutûÏe Jiskfie

B k záchranû ve III. lize. V závû-

reãné tabulce obsadila se 17 body

deváté místo. V‰echny ligové sou-

tûÏe dospûl˘ch se hrály o 12 úãast-

nících.

Dorostenci hráli téÏ II. ligu, která

mûla 10 druÏstev, a obsadili ãtvrté

místo s 22 body. V bodování jed-

notlivcÛ se umístil J. Forcek v˘ko-

nem 417,6 shozen˘ch kuÏelek na

druhém místû. DruÏstva Jiskra

C a D hrála oblastní pfiebor II. tfií-

dy. Tato soutûÏ mûla 14 úãastníkÛ

a v závûreãné tabulce obsadila

Jiskra C s 31 body tfietí a Jiskra

D s 22 body jedenácté místo.

Na závûr sezóny se uskuteãnilo

mistrovství âeské republiky jed-

notlivcÛ ve v‰ech vûkov˘ch kate-

goriích. Turnaje se hrály v rÛz-

n˘ch mûstech âeské republiky

a z na‰eho oddílu postoupilo

z krajského pfieboru celkem osm

hráãek. V nejsilnûji obsazeném

turnaji muÏÛ, kter˘ se konal

v Chomutovû, postoupil mezi nej-

lep‰ích 16 hráãÛ M. Dûdáãek a v˘-

konem 1072 obsadil krásné devá-

té místo. Do této finálové skupiny

postoupil i J. Tezzele a v˘konem

1032 shozen˘ch kuÏelek obsadil

15. místo. MuÏi hráli dva náhozy

po 120 hodech sdruÏen˘ch (HS).

O vynikající v˘konnosti M.

Dûdáãka svûdãí to, Ïe se do finá-

lové skupiny probojoval jiÏ tfii

roãníky za sebou.

Turnaj dorostencÛ o mistra âeské

republiky se uskuteãnil v ·um-

perku a A. Sochor na nûm obsadil

v˘konem 1048 ãtvrté místo.

Turnaj se hrál téÏ na 2x120 HS.

Kategorie ÏákÛ hrála své mistrov-

ství âR ve Vala‰ském Mezifiíãí

a na nûm startoval z na‰eho oddí-

lu J. Sochor, kter˘ byl loÀsk˘m

mistrem âR. I v leto‰ním roãníku

bojoval skvûle a obsadil v˘konem

422 tfietí místo a obdrÏel bronzo-

vou medaili. Îáci hráli 1x120 HS.

K v˘ãtu úspûchÛ hráãÛ na‰eho od-

dílu je je‰tû nutné pfiipojit zmínku

o dorostenci A. Sochorovi, kter˘

je stál˘m ãlenem reprezentaãního

druÏstva dorostencÛ âeské repub-

liky a ve dnech 6. - 12. ãervna

2004 se zúãastní mistrovství svûta

dorostu, kter˘ se koná v Polsku ve

mûstû Boleslawiec.

Závûrem pfiejeme v‰em na‰im

druÏstvÛm, hráãÛm a hráãkám

hodnû úspûchÛ v novém roãníku

2004 - 2005. 

Ing. Miroslav Votruba

Jesenick˘ ‰nek pokraãoval závodem ve Îìárském Potoku
V sobotu se se‰li úãastníci cyklis-

tického seriálu Jesenick˘ ‰nek

2004 na závodû horsk˘ch kol ve

Îìárském Potoku. Pofiadatelé pfii-

pravili dvû tratû: mládeÏ do 15 let

absolvovala závod na zkráceném

7,5 km dlouhém okruhu, hlavní

závod se pak jel na nepfiíli‰ tech-

nicky nároãném, ale o to ãlenitûj-

‰ím 14,5 km dlouhém okruhu,

jejÏ Ïeny absolvovaly jednou,

muÏi dvakrát.

S krat‰í tratí se nejlépe vypofiádal

D. DluÏansk˘ z Vrbna. V Ïenách

zvítûzila domácí P. StrÏínková.

V hlavním závodû startovali spo-

leãnû muÏi vãetnû veteránÛ a ju-

niorÛ. Nároãn˘ profil trati rozdû-

lil startovní pole hned po startu

do skupinek a do cíle dojíÏdûli

vût‰inou jezdci jednotlivû. Po

startu se oddûlila vedoucí skupina

ve sloÏení M. Vala, J.

Ikonomidis, Z. Ocásek a M.

Chudûj. Je‰tû v prÛbûhu prvního

okruhu poodjela dvojice Vala

a Ikonomidis a následnû tempu J.

Ikonomidise nestaãil ani M. Vala.

Zvítûzil tedy Krnovan v r˘mafiov-

sk˘ch barvách J. Ikonomidis pfied

t˘mov˘m kolegou M. Valou a je-

senick˘m M. Chudûjem.

Pofiadí dle kategorií:
Chlapci do 15 let: 1. DluÏansk˘

(ACS Vrbno), 2. Kautz M. (SOK)

3. Pavlík (CK St. Ves)

Îeny: 1. P. StrÏinková (CK St.

Ves)

Juniofii: 1. Tydlaãka 2. Kastner

(oba SOK) 3. Îenãák (Buldoci

Rapotín)

MuÏi 19 - 29 let: 1. Ikonomidis

(SOK) 2. Hrabal (CK St. Ves) 

3. Ha‰a (Velo Bruntál)

MuÏi 30 - 39 let: 1. Chudûj

(ASPV Vápenná) 2.Vávra (SOK)

3. Mlãák (CK St. Ves)

MuÏi 40 - 49 let: 1. Vala (SOK)

2. Zmuda (Krnov) 3. StrÏinek

(CK St. Ves)

MuÏi nad 50 let: 1. Ocásek

(SOK) 2. Pode‰va (CK St. Ves) 

3. Durman (DUKO R˘mafiov)

Tímto závodem má za sebou

Jesenick˘ ‰nek 2004 první ãtvrti-

nu a 30. kvûtna pokraãuje ãasov-

kou z R˘mafiova na Skfiítek. 

Ing. Martin Vala
Foto: archiv Martin Vala
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Pfiedposlední disciplína desetiboje
má své vítûze

V pátek 21. kvûtna probûhla

pfiedposlední disciplína leto‰ní-

ho R˘mafiovského desetiboje -

vrh koulí - na hfii‰ti Základní

‰koly na ulici 1. máje. Svou 

úãastí - se‰lo se nás tfiiapadesát -

jsme potvrdili, Ïe atletika je krá-

lovna sportu. SoutûÏ pomalu vr-

cholí, a tak co nejvíc z nás chtû-

lo promluvit do koneãného hod-

nocení. Byly svedeny urputné

boje, o ãemÏ svûdãí i dva nové

rekordy v podání Hanky

Hájkové v kategorii Ïen (8,39

m) a Bofika Kobolky v kategorii

muÏÛ A (11,17 m). Velké podû-

kování za vzornû pfiipravenou

soutûÏ patfií Honzu KoÀafiíkovi.

V pátek 25. ãervna se sejdeme

v 17.00 na atletickém hfií‰ti Z· 

1. máje za ‰kolní jídelnou, aby-

chom porovnali síly na nejkrat‰í

bûÏecké trati - 60 metrÛ.

Pojìme ukonãit leto‰ní roãník

hojnou úãastí. I proto, Ïe se nebu-

de pouze sportovat. Veãer od

19.00 (ãas mÛÏe b˘t upfiesnûn bû-

hem soutûÏe) se bude konat slav-

nostní ukonãení desetiboje v res-

tauraci U Hrozna. Zde budou pfie-

dány ceny nejúspû‰nûj‰ím a do-

hodnuty organizaãní záleÏitosti

pfií‰tího, jiÏ 29. roãníku R˘ma-

fiovského desetiboje.

V˘sledky vrhu koulí

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Hana Hájková - 8,39 m 1. Bofiivoj Kobolka - 11,17 m

2. Marie Pitorová - 7,22 m 2. Bronislav Rektofiík - 10,01 m

3. Markéta Míãková - 7,17 m 3. Jifií Jaro‰ - 9,17 m

Kategorie muÏi B: Kategorie C:
1. Ivo Volek - 10,21 m 1. Václav Orlík - 10,82 m

2. Jaroslav Hofman - 9,07 m 2. Jan Horáãek - 9,85 m

3. Ivan Sovi‰ - 8,67 m 3. Antonín Koneãn˘ - 9,57 m

Celkové pofiadí po devíti disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky, kuÏelky, plavání,
bûh na lyÏích, ping pong, bûh na 1000, resp. 600 m a vrh koulí)

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

2. Alena Jurá‰ová 2. Bofiivoj Kobolka

3. Hana Hájková 3. Ivo Sovi‰

Kategorie muÏi B: Kategorie C:
1. Ivo Volek 1. Václav Orlík

2. Jaroslav Hofman 2. Antonín Koneãn˘

3. Ivan Sovi‰ 3. Josef Dfievo

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA
- v˘sledkov˘ servis

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 6. 2003

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 3. 6. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

11/2004

Pfiijìte podpofiit fotbalové mládí

na 5. roãník turnaje v kopané

LORD CUP
R¯MA¤OV 2004

kter˘ pofiádá oddíl TJ Jiskra R˘mafiov.

Leto‰ní roãník probûhne ve dnech

11. 6. - 12. 6. 2004
pro roãník 1993 a mlad‰í.
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Stálá servisní akce ·kodaTip - servis za v˘hodnou cenu.

V˘mûna oleje Favorit za 497 Kã. V˘mûna v˘fuku Favorit 686 Kã.

V˘mûna pfiedních brzd. destiãek vãetnû kotouãÛ Felicia 1.566 Kã.

V˘mûna pfiedních tlumiãÛ Felicia 2.885 Kã. Nav‰tivte nás, u‰etfiíte!
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INFORMACE PRO OBâANY
Mgr. Ivana Valtová, notáfika, oznamuje, Ïe dne
1. ãervna 2004 zahajuje ãinnost v notáfiské 
kanceláfii se sídlem na Revoluãní 9, Bruntál 
(budova Komerãní banky). Úfiední hodiny pro ob-
ãany R˘mafiova a okolí jsou kaÏd˘ druh˘ a ãtvrt˘
pátek v mûsíci od 8.00 do 12.00 v budovû
Stfiediska volného ãasu, 
OkruÏní 10, R˘mafiov, 
v místnosti ã. 1 (v mezipodlaÏí).
tel.: 554 710 228
e-mail: ivaltova.notar@nkcr.cz

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
Prodám ledniãku, Ïdímaãku, vodní ãerpadlo typ KS 801/9 99PM0957

a kompresor na hu‰tûní kol. Zn. cena dohodou. Antonie La‰áková,

Pivovarská 8, R˘mafiov, tel.: 554 254 451.

Pohár Dolní Moravice putoval do Bruntálu
Stfiedisko jezdeckého sportu Hamfiíkova stáj 

a obec Dolní Moravice uspofiádaly v sobotu 

15. kvûtna u penzionu Hamfiíkova stáj parkúro-

vé skákání O pohár Dolní Moravice.

Celkem se ve 113 startech pfiedstavily tfii desítky

jezdeck˘ch oddílÛ z celé âeské republiky a di-

váci mohli obdivovat ladnost skokÛ jedena‰ede-

sáti koní. Z nejvzdálenûj‰ího místa pfiijel jezdec-

k˘ oddíl, kter˘ má sídlo v Jiãínû v âechách.

Jezdci se pfiedstavili v devíti nároãn˘ch soutû-

Ïích. Pohár Dolní Moravice nakonec po v˘bor-

né jízdû bez jediného trestného bodu získala

Lucie âerná ze stáje Jantar, s. r. o., z Bruntálu,

která sedlala konû Waltera. O dal‰ích v˘sledcích

informuje následující tabulka:

Pony handicap:
1. Vachutková Lenka (Sakura JO Dubicko)

2. KfiíÏek Jan (Adam JS Hamfiíkova stáj Dolní Moravice)

3. Langerová Lucie (Pretoria Etan JO Sobotín)

Pony Jesenia Cup 2004:
1. Vachutková Lenka (Sakura JO Dubicko)

2. Navrátil Filip (Pretoria Romulus JO Námû‰È na Hané)

3. To‰enovská Martina (Tori Gepard TJ Equiclub Krnov)

ZM dûti:
1. To‰enovská Martina (Astra TJ Equiclub Krnov)

2. Koneãn˘ Tomá‰ (Flejta JO Pegas Louãany)

3. Vala Jan (Finn Riana Spolfinn Bruntál)

ZM konû 4letí a 5letí, start prvním rokem:
1. Navrátil Roman (O.K. Jumbo JO Námû‰È na Hané)

2. âerná Lucie (Villanie Jantar Bruntál)

3. Smékal Milan (Port 1 JK Sana)

Z dûti a juniofii:
1. Vala Jan (Finn Riana Spolfinn Bruntál)

2. Látalová Petra (Kevin L JK Sana)

3. To‰enovská Martina (Astra TJ Krnov)

Jesenia cup 2004 „Z“ ostatní :
1. Theimer Milan (Leont˘na JK Amír Rudná pod Pradûdem)

2. Sigmundová Vanda (Lejdy JS Hamfiíkova stáj)

3. Jasinská Katefiina (Nil 2 JS Hamfiíkova stáj)

Cena stolafiství Kopeãek - do 110 cm:
1. Ing. Kotyzová (Daria âipera JO âerník)

2. Vachutka Ladislav (Kornet 1 JO Dubicko)

3. ·indelková Klára (Nevada 3 JO Horymas Horní Mûsto)

Cena stavební firmy Mahovsk˘ Ale‰ - do 120 cm:
1. KfiíÏek Josef (Diana 18 JS Hamfiíkova stáj)

2. Vachutka Ladislav (Dárek JO Dubicko)

3. âerná Lucie (Walter Jantar Bruntál)

Jesenia cup 2004 „L“ o pohár Dolní Moravice:
1. âerná Lucie (Walter Jantar Bruntál)

2. KfiíÏek Josef (Roxana JS Hamfiíkova stáj)

3. Vachutka Ladislav (Dárek JO Dubicko) JiKo

Pozvánka
V sobotu 12. ãervna se mûlo uskuteãnit parkúrové skákání O po-

hár SJS Hamfiíkova stáj. Pofiadatelé oznamují, Ïe se soutûÏ usku-

teãní, ov‰em pod názvem O pohár ministra zemûdûlství âeské
republiky. Úãast pfiislíbil také sám ministr zemûdûlství Ing.

Jaroslav Palas. Milovníci krásn˘ch koní a parkúru tak budou mít

moÏnost shlédnout soutûÏní zápolení, ve kterém se pfiedstaví jed-

ni z nejlep‰ích jezdcÛ. Na závodi‰tû srdeãnû zvou pofiadatelé

Foto: archiv SJS Hamfiíkova Stáj
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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
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LEASING ZDARMA - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r. v. 1997r. v. 1996

r. v. 1998r. v. 1997

r. v. 1998

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

U nás

se nespálíte
 !!!U nás

se nespálíte
 !!!U nás

se nespálíte
 !!!



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru 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 mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

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.

VW Golf 1.9 TDi klima, 
r. v. 2000, 4 x airbag, ABS,
centrál posil. fiízení. 
Cena: 298 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi - 1
majitel, r. v. 1999, airbag, rádio,
palub. poãítaã, Al. kola, taÏné,
centrál. Cena: 165 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Laurin 
a Klement, r. v. 1996, airbag,
ABS, kÛÏe, rádio, centrál, ‰í-
br, taÏné. Cena: 119 000 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. 

Volkswagen Passat Variant
1.6 D, r. v. 1991, rádio, el.
‰íbr. 
Cena: 79 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

·koda Felicia Combi 1.9 D, 
r. v. 1999, 111 tis. km, 4 x a-
irbag, ABS, centrál, ‰íbr, posil.
fiíz., taÏné. Cena: 169 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 6 míst, 129 tis. km, od-
poãet DPH 22%, rádio, cent-
rál. Cena: 149 000 Kã.
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·koda Fabia 1.2 HTP - 1. ma-
jitel, r. v. 2003, 7 tis.
km, ABS, posilovaã fiízení,
centrál. Cena: 235 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.9 D, klima, 
1. majitel, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., taÏné, centrál. Odpoãet
DPH. Cena: 275 000 Kã.

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

Ford Focus 1.8 TDCi, klima,
r. v. 2001, 2 x airbag, ABS,
rádio+CD, posil. fiíz., Al kola,
centrál. Cena: 319 000 Kã.

Opel Zafira Combi 1.6, digi
klima, 7 míst, r. v. 2001, 4 x a-
irbag, ABS, rádio, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 349 000 Kã.

Seat Leon 1.4 - 1. majitel, r. v.
2000, 2 x airbag, rádio, el. ok-
na, posil. fiíz., multifunkãní vo-
lant, centrál. Cena: 265 000 Kã.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1998,
rádio, el. okna + zrcátka,
centrál. 
Cena: 148 000 Kã.

·koda Felicia LX 1.9 D, 
r. v. 1997, CD, ‰íbr, posil. fií-
zení. 
Cena: 109 000 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.

·koda Forman 135 LX, 
r. v. 1994, rádio, taÏné. 
Cena: 59 900 Kã.

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

Renault Clio 1.8 Rsi, r. v.
1996, 144 tis. km, 2 x airbag,
rádio, posil. fiíz., centrál.
Cena: 109 000 Kã.

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

Citroen Xantia 1.8 i LPG, 
r. v. 1995, 1. majitel, rádio,
centrál, el. okna. 
Cena: 119 000 Kã.


